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A kormány föloszlatja 
az Ébredő Magyarok Egyesületét

(A Reggel tudósítójától.) Az utóbbi napokban 
egyre határozottabb formában terjesztették a 
hirt, hogy

a kormány, mérlegelve a fontos külső és 
belső politikai szempontokat, elsősorban le
számol az úgynevezett titkos szervezetekkel, 

de ezzel egyidejűén revízió alá veszi a belügy
minisztérium által jóváhagyott alapszabályok
kal működő egyesületeket is. A kormány inten
cióiba beavatottak a leghatározottabban tudni 
vélték továbbá, hogy

gróf Bethlen István miniszterelnök eltökélte 
magát u kormánnyal élesen szemben álló 
Ébredő Magyarok Egyesületének feloszla

tására.
Az ÉME föloszlatására vonatkozó kormányin
tézkedés állitóan már a közel jövőben, nyom
ban a miniszterelnök hazatérése után megtör
ténnék. Sokan a külföldi kölcsön ügyével hoz
zák szoros kapcsolatba a feloszlatást, amelynek 
híre már konkrét formában eljutott az ÉME ve
zetőségéhez is. Az Ébredő Magyarok vezetősé
gének egyik tagja ugyanis A Reggel munkatár

Agyonlőtték a Stambulijskl- 
kormány prágai követét

Prága, augusztus 26.
(Cseh sajtóiroda.) Ma délelőtt 11 órakor Prága- 

Smichowban Rajkó Daszkalovot, a volt prágai 
bolgár követet, akit dr. Iván Boyadjev kisért, 
a szófiai illetőségű 26 éves

Athanáz Nikolov megtámadta és revolver
ből négyszer rálőtt. Két’ lövés Daszkalovot a 
has tájékán érte és halálos sebet ejtett rajta.

Poincaré éket ver az amerikai nép 
és a szenátus közé

Páris, augusztus 26.
Poincaré miniszterelnök Gondrecourtban az 

első amerikai csapatoknak Franciaországba, 
való érkezését megörökítő emléktábla leleplező
ünnepélyén bőszedet mondott, amelyben saj
nálkozásának adott kifejezést afölött, hogy

a háborúban annyira bevált egyetértés a 
békében nem tartotta meg egy szövetség 
jellegét és erőjét annak érdekében,, hogy a 
jövőt a múlt veszélyei elől blztositsn. Az 
amerikai szenátus nem cikkelyeztc be a 
vcrsaillesl szerződést és az Egyesült Álla
mok elérkezettnek látták az Időt arra,

Londonban komoran ítélik meg
Stresemann nyilatkozatát

London, augusztus 25.
A Wolff-ügynökség londoni tudósítója illeté

kes, angol körökből arról értesül, hogy Strese

■

sának a következőket mondotta a készülő fel
oszlatásról:

— Hallottunk már a kormány készülő ren
delkezéséről, amellyel meg akarja szüntetni 
az Ébredő Magyarok Egyesületének műkö
dését. Beavatott helyről tudjuk, hogy a kor
mány foglalkozik a feloszlatás gondolatával.

Ezzel szemben a mi véleményünk az, hogy meg 
fogja gondolni a kormány, mielőtt erre az útra 
lépne. Nagyon meg fogja gondolni a kormány, 
hogy az ország keresztény közvéleményének azt 
a töredékét is. amely híveinek táborában meg
maradt, végleg elveszítse egyesületünk fölosz- 
latásával.

Az ÉME teljesen távol tartja magát a politi
kától. Természetes azonban, hogy minden ke
resztény és nemzeti megmozdulást támogat. így 
természetszerűen támogatja a keresztény nem
zeti alapon álló pártok blokját is. Az utóbbi 
időben a kormánnyal meglehetősen élesen 
szembekerült az ÉME, ez azonban semmiesetre 
sem lehet ok arra, hogy egyesületünk működé
sét a kormány hatalmi szóval megszüntesse.

Dr. Boyadjev is megsebesült, de csak könnyeb
ben. Egy rendőr kicsavarta a merénylő kezéből 
a fegyvert A merénylőt azután bekísérték a 
rendőrfönöksóírre. amely nyomban megindította 
a vizsgál ltot Daszkalovot beszállították a po- 
doli szanatóriumba,

ahol műtét közben délután 1 óra 20 perckor 
sérülésébe belehalt

Dr. Boyadjevet kórházba szállították.

hogy ne terheljék meg magukat tovább 
olyan ügyekkel, amelyek őket közvetlenül 

nem érintik.
Franciaország azouban annakidején azon a 

véleményen volt, hogy a kölcsönös ragaszko
dás, amelyet a régi hagyomány megerősít és 
a harctéri baj társi usság megszentel, a jó po
litikai együttműködés biztosabb záloga, mint 
a szerződések. Franciaország nem csalódott: az

Egyesült Albinok rokonszenvvel kísérték 
Franciaország újjáépítését s az amerikai 
nép nagy többségében jogosnak tartja 

Franciaország eljárását.

mann birodalmi kancellár tegnapi beszédét ko
moly kísérletnek tekintik arra, hogy az igen 
válságos helyzetben közreműködjék a jóvátcteli 
kérdés rendezésében.

Kőműves Kelemenek
í • *.  -

Ugyan kérlek, mit kapálódzol, mint a poltu- 
rás malac a garasos kötélen, ami most tör
ténik, végül is népi szonett, sem lirai költe
mény, hanem ballada, barátom, ballada. Az 
én politikám ősei és hősei az uj magyar élet 
Kőműves Kelemenjei, akik nem kővel, cse
réppel, betonnal, szálfákkal és .vasvázakkal, 
de vérrel, értsd meg .végre, vérrel akarnak 
épiteni. Hogy vérrel még sohasem építettek 
az örökkévalóságnak sem házakat, sem vá
rakat, sem országhatárokat és sorompókat? 
Ugyan kérlek, ki beszél itt az örökkévaló
ságról, amikor a Vezér, Gömbös Kelemen, 
aki pedig tovább lát az orránál, mint a cé
lok célját Bethlen István bukását kémleli 
politikai koncepciójának legtávolabbi hori- 
zontján. Ne nyafogj, mi vagy te, kultusz
miniszter vagy pénzügyminiszter, hiszen én 
sem tagadom, hogy eddig minden épület 
összedült, amelynek fölépítéséhez a maltert 
vérrel és gyűlölettel keverték és igy az 
alkotó művészetnek ez a módja kissé hazárd 
honmentő programnak bizonyult, összedült 
az úgynevezett kurzus, összedült a Wolff-féle 
városi gazdálkodás, Összedőltek ezzel a vér
rel és gyűlölettel kevert malterból össze-: 
tákolt hitelintézetek, összodültek a külpoli
tikai fantazmagóriák, még pedig olyan ro
bajjal, hogy fél Európa visszhangzott belé. 
Mióta a magyar politika, közélet, publi- 
cistika, társadalom e maró illatú piros 
folyadékból többet kóstolt a kelleténél és a 
gyűlölködést, az engesztelhetetlen kaján- 
ságot, a balkáni fondorlatot, a megbomlott 
hangzavart .világnézlettó magasztositotta, oly
kor úgy éreztük, hogy ez az ország elvesztette 
a szivét, az eszét, a lelkét s a hitét Európában. 
Ez mind letagadhatatlan tény, lehet ugyan 
szépíteni, magyarázni, csürni-csavarni, el
terrorizálni, de én már bele is nyugodtam: 
úgy van, ahogyan azt ti ringy-rongyok 
mondjátok. Csak azt nem értem, kérlek, mi 
kifogásod van, hogy újra kezdjék az én Kő-; 
műves Kelemenjeim és megpróbálják elöl
ről az egészet? Szerintük ugyanis az adago
lásban .volt a hiba, most majd még több’ 
vért, gyűlöletet, türelmetlenséget, elfogult
ságot, szenvedélyt és ekrazitot vegyítenek a 
malterbe és hátha, kérlek... hiszen gyakran 
a bomba nem explodál és a kapanyél sül el. 
Különbon is oly sok időnk van a kísérletei 
zésre, a koronánk stabil, külpolitikai hely-, 
zetünk megnyugtató, népünk, sőt A Népünk 
.vidám és bizakodó és körülöttünk a nemze
tek nagy versenyében mindegyik állva ma
radt a startnál, csak mi mentünk előre 
teremtő-erőben, gazdagságban, kultúrában, 
egészségben. Különben is a zsidó meg a pa
raszt siet, az ur lassan, komótosan lépked 
az élet országutján. Ha a Kőműves Kelemet 
nek építménye megint összedül, legföljebb' 
tévedtek, saját kárán tanul az ember és. a 
korsó különben is addig jár a kútra, amig 
aranyat lel,
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I

Balatontöldvár, augusztus 26.
(A Renget kiküldött munkatársától.) Kedves, 

szépen ápolt leérten át jutok a villához. Dél 
felé jár az idő. Mindenütt osond, csak a Bala
ton morajló hullámzása hallatszik. És zsongás. 
Kellemes, hangulatos rovarzsongás a levegő
ben. A körbefutó pázsit közepén muskátlik piros- 
lanak. A villa előtt néhány fehérro festett szék 
és egy kicsiny asztalka. Sehol egy lelket 
nem látni. A veranda mellett egy leány varró
dat. Mindenütt magasra szökellő vadszöllŐ 
borítja az ódon épület falait. A homlokzaton 
nem „olvasható semmiféle fölírás. A „Sarolta 
villa'1’ a maga nemes egyszerűségében nem 
árulja el a Kiváncsi vándornak, hogy itt tölti 
el néhánynapos pihenőjét Magyarország mi
niszterelnöke, gróf Bethlen István!..,

Két szobában a miniszterelnök családja.
Múlt hét vasárnapján érkezett ide. Fáradtan, 

kimerültön a gondoktól, amelyek az utóbbi 
időben mind erőteljesebb barázdákat szántot
tak a homlokán. Vele jött a felesége, Bethlen 
Margit grófnő is. A fiai már néhány hét óta 
itt vannak. András gróf, aki a kölni keres
kedelmi akadémia hallgatója, körülbelül 3 hete 
tartózkodik a kellemes fürdőhelyen. A kisebbik 
fiú, a barnára sült Gábor gróf csak a hónap kö
zepe táján érkezett ide Somssich Lúszlóektól, 
akik néhány napra vendégül látták. Most 
együtt van az egész család.

Az emeletes villa 15 szobájából mindössze 
két szobát foglal el gróf Bethlen István 

miniszterelnök családjával együtt.
Mindenütt a puritán egyszerűség igazi elő

kelősége árad széjjel. A miniszterelnök p.z eme
leten, a fiuk a földszinten laknak. A villa többi 
lakosztályát özv. Salamon Gézádé. .született 
Bethlen Ilona grófnő lakja, aki mint a minisz
terelnök feleségének a testvérhuga, vendégül 
látja Bethlent és családját.

„Hajnalodik, amire elalszik/
Nyolc nap óta van itt gróf Bethlen István, 

de a pihenés alig látszik meg rajta. Azt mond
ják, sokat tépelődik.

Gyakran előfordul, hogy hajnalodik már, 
amire elalszik.

Alig alszik három-négy órát.
Korán kel. Nyolckor-félkilenckor már a park

ban sétál. Egyedül.

gaz
keli 

posta.

Egyformán telnek a napok.
Reggelije a lehető legegyszerűbb. Tea, egy 

tojás és vaj vagy méz. Kilenckor már rend
szerint a tenniszpályan vau. Ez jóformán az 
egyedüli szórakozása. Egy órát szentel ennek a 
gyönyörű sportnak. Partnerei a szép Haller 
Margit és fiai. Tennisz után fürdeni megy. A 
közös fürdőbe a többi fürdevendégekkel együtt. 
Társaságában csak a fele lége és a sógornője. 
A fiai ilyenkor rendszerint egy karcsú vitorlá
son járják a Balatont a Károlyi grófokkal 
együtt. Csak a déli harangszó szólítja őket 
haza, ahol a legegyszerűbb ebéd vár reájuk. 
Leves, körzetes sült, tészta, gyümölcs, fekete 
kávé. Ez a menü majd mindennap. Néha egy 
tojásból vagy sonkából álló előétel tcf-zi 
dagabbá a menüt.

Az ebéden a fiuknak is pontosan meg 
jelenniük. Ebéd után érkezik a pesti i 
Bethlen alig várja, hogy az újságok megérkez
zenek. Fekete kávé után azonnal visszavonul és 
valamennyit figyelmesen átolvassa. Uzsonnáig 
rendszerint szobájában marad, a'posta ál tanul
mányozása után szívesen alszik egyet. Uzson
nája tea és sütemény. Ezután feleségével 
együtt minden nap sétára indul. Kétórahosz- 
szat is barangolnak a gyönyörű, égbenyuló je
genyékkel szegélyezett parkban. Amikor végig
nézik a balatoni naplementét. Fél 9 órakor pon
tosan vacsora. Az ifjú grófoknak ezen is pon
tosan meg kell jelenniük. Menü: Egy húsétel és 
tészta vagy gyümölcs. Semmi több. Ilyenkor 
hangulatosabb Bethlen, mini máskor. A közeli 
„Kupuvezér“-ből dallamos muzsika hallatszik 
át a hüs verandára. Tizenegy óra tájban tér 
nyugovóra az egész család.

Nyolc nap óta van a Balaton mellett a ma- 
gyár kormány elnöke és ezalatt az idő alatt sem 
tud meglenni anélkül, hogy minden fontosabb 
eseményről telefonice ne értesüljön. Titkárja, 
Kassai Farkas majdnem minden második nap 
közli velő az érdekesebb eseményeket. Látoga
tókat nem igen fogad. Az itt időző arisztokra
tákkal délutáni sétája alatt szokott találkozni. 
Gyakran látni vole a park árnyas fái 
alatt Inkcy Zsigmondot, Károlyi Imrét én Szé
chenyi Emil grófot. Egyszer-egyszer arra is rá
szánja magát, hogy Forgács Balázs nagyszerű 
kabinos vitorlásán kiránduljon. Legutóbb 
Széchenyi Emillel volt egy ilyen kiránduláson.

Szórakozásai.
Csak néha hódol itt kedvenc passziójának, a 

hadászatnak, pedig lleinrich Ferenc eleget hívja. 
Eddig csak kétszer járta be a szép v ml ász terü
lete t,'csillag au gárot> estéken, szép zsákmánnyal 

térve haza. Szombaton este volt először vendég
ségben. Gróf Károlyi Imre hivta meg vacsorára 
családjával együtt. Itt volt a monarchia volt 
külügyminisztere, gróf Berchtold Lipót is, fiá
val együtt és már majdnem éjfélre járt az idő, 
amikor a kormányclnök családjával elhagyta a 
Károlyi-villát.

A kis Gábor gróf, aki most a fasori főgimná
zium VII. osztályú tanulója, minden nap a 
legvakmerőbb csónak- és vitorlakoránduláso- 
kon vesz részt. Szombaton is a legnagyobb 
viharban szállott vitorlásra az elragadóan ked
ves Haller Margit grófnővel, az ifjú Károlyi 
György gróffal és Széchenyi Pál gróffal 
együtt. Csuromvizesen kerültek vissza a 
partra. Hajójuk már félig tele volt vízzel. A

FapstWi Srén és Darvas Dili
Mi&pí nem • vendégsz&pepeíneh a magánszínházak 

kivdMs&gaí a JV&mzQtí Színházban?
Varsányi Irén, a művészet delelőjén pompázó 

nagyság és Darvas Lili, szinmüvészetiink leg
szebb ígérete közös sóhajban találkozik. Mind 
a kettőn fölszólaltak Fazekas Imre kollegám 
szinészankettjén — (megannyi kitűnő gramofon
portré!) — keserves panasszal törvén ki sorsuk 
ellen, amely a szinházi kalmárság spekuláció
jába juttatta egyéniségüket és tehetségüket.

Lelkem mélyében rendit meg Duse magyar 
nővérének tragikus panasza, az egyetlen ma
gyar színésznőé, akit a Jászaink és a Márkus 
Emmák óta vita nélkül klasszikus komédiá
saink közé soroz a köztudat. Művészetének és 
asszonyiságának piros rózsás júniusában, két
ségbeesve néz farkasszemet a múlttal, keserű 
megbánással számotadván magának arról, 
hogy munkája, fiatalsága, tehetsége nem egyéb, 
mint áldozata mások állandó visszaéléseinek. 
Ez az exotikusan halk asszony, tekintetében 
messzi szomorúsággal, úgy látszik, nem is 
sejti, hogy részese a művész legnagyobb dicső
ségének: jelenvaló lévén minden magyar csa
ládi tűzhelynél, ahol a legédesebb és a leg
drágább rokon gyanánt szeretik. Varsányi 
csak azt tudja, hogy éveken át vele nobilizál- 
tak ürességeket, komiszságokat és nevével 
együtt, bár fönmarad, nagy alkotások soroza
tát nem fogja átvenni az utókor. Ami — félig- 
meddig — igaz is.

Darvas Lili pedig, aki életének legszebb há
rom esztendeje után Féld Mátyás szezonjában 
találkozott először költői föladattal, kétségbe
esve panaszolja el a nyilvánosság előtt elégii- 
Ictlensógét a maga, különös dicsőségével. 
Karriért csinált, anélkül, hogy elért volna va
lamit. Nem akadt ember, aki irányitotta, aki 
tanította, akitől tanulhatott volna. Keservesen 
érzi át gyarlóságait és e sorok Írója, aki é ki
vételes leányzónak első föllépése alkalmával — 
a mai iömjénezők gúnyos mosolya mellett, — 
két cikkben is üdvözölte a tragikai fenomént, 
talán a kidobott dadák sorsára jut, ha igazat 
ád Darvas Lili skruputusainak. Ez a rend
kívüli jelenség nem érte el önmagád, amilyen 
első föllépése alkalmából volt, három év alatt 
még beszédbeli ökonómiára, még taglejtési 
plasztikára sem tudott szert tenni és azt, ami 
akkor nyers tavasz gyanánt elbűvölt, ma ki
rívóvá teszi az álrutin biztonsága. Hogy mi
lyen komoly és értékes ember ez a drága lény, 
mutatja a lelkiismereti furdalna, amelyet a 
nagy nyilvánosság előtt sem tud elfojtani.

Jól tudom, hogy a szín házigazgatás a kom
promisszumok tudománya, de semmi esetre 
sejn a kapituláció. Megtalálni a kiegyenlitést 
üzlet és művészet között, vajmi nehéz, különö
sen Magyarországon, ahol csak egy helyen őr
zik a színművészet szent, tüzelt.: a Nemzeti 
Színházban. A többi színház rideg űzlek Lel
kem, az én szegény modern leikom is be van 
rendezkedve cinizmusra, de bevallom: bár
mennyire is érzem és látom a Nemzeti Színház 
gyarlóságait, mindenha oldott sarukkal lépek 
e szent hajlékba. Mert van valami, amit úgy 
hívnak, hogy: genius loci! De vagyok olyan 
okos fiú. hogy nőm követelek vértunuságot a 
magánvállalkozástól, amelynek lényege: az 
üzlet, de okos vagyok annyira is. hogy ostobá
nak tartsam a magún vállalkozást, ha exiszt.en- 
ciáját csupán a közönség legaljasabb ösztö
neire alapítja, hiszen a lefolyt szinházi esztendő 
bebizonyította, hogy a komoly művészet és a 
tiszta irodalom a legjobb üzlet.

Mindenesetre tudomásul kell vennem, hogy 
az anyagi eszközökben bővelkedő magán vál
lalkozás a legutolsó 25 esztendő alatt magához 
vonzotta a legjobb uj színészeket De ahogyan 
a direkciótól nem követelek vértunuságot, 
nem követelem a színészektől sem. Nagy kul- 
turnemzetcknél is uralkodik a szinházi speku
láció és a legnagyobb színházi királyok csak
nem kivétel nélkül, közönséges cirkuszdírek- 

mólón pedig gróf Bethlen István miniszter 
elnök mosolyogva várta a kirándulókat

Szombaton este Pestről kapott látogatókat 
Heinrich Ferenc és Wild József jöttek le Bala- 
tonföldvárra és fölkeresték a miniszterelnököt 
aki sokáig diskurált velük.

Vasárnap reggel *49  órakor egy karcsú, ele
gáns motorcsónak állott indulásra készen a 
csónakház mellett. A kormánynál Palu- 
gyay Antal, a gyönyörű kis jármű tulajdo
nosa. A int >rcsónakban Bethlen feleségével 
együtt. Bab onfüreden keresztül Keszthelyre 
mennek Fes; 'tics Taszító herceg meghívására. 
Füreden autó várja őket, ez röpíti őket tovább 
Keszthely felé. Innen ma délután indulnak 
vissza. Valószínűen Füreden töltik nz éjszakát 
és csak holnap folytatják útjukat Tihany felé. 
Ott a kpmnon viszik át az autójukat, hogy 
ezzel roboghassanak be Földvárra.

Elseje körül visszatérnek a fővárosba.
Addig tart csak Bethlen szabadsága. Még csak 
Zircet akarja megnézni és a fiainak meg
mutatni. Más programja nincs a nyaralása 
a|att. Mert csak a családjának él most gróf 
Bethlen István, Pesten alig van erre ideje.

torok. Csakhogy más a magyar helyzet,. A né
met színész, aki eladja magát valami speku
lánsnak, 400 más színpadon eljátszhat ja, 
mint, vendég Hamletot, Faustot, Rauten- 
deleint. Magyarországon csak a Nemzeti Szín
ház műveli a klasszikusokat. Ezen a ponton 
jutok a konklúziómhoz. A Nemzeti Színház 
nemcsak topografikus fogalom, de művész
erkölcsi intézmény is. A Nemzeti Színház 
egyetlen szentélye irodalmunknak és művé
szetünknek és

nem mindenki a tagja, aki ott gázsit kap, 
ellenben sokan tartoznak oda, akik másutt 

keresik kenyerüket.
A magánvállalkozás avignoni fogságában 
nem egy művész robotol, aki Rómába való) és 
egy Varsányi Irén, Darvas Lili — igenis — 
tagja a Nemzeti Színháznak in partibus infi- 
delium. (jk nem is lehetnek tagjai a Nemzeti 
Színháznak, nem is kívánom nekik ezidő sze
rint, mert ezeket az énekes madárkákat szét
tépnék ott a szigorú vércsék. Ellenben úgy 
érzem, hogy

a Nemzeti Színháznak kötelessége lenne a 
magánvállalkozás kiválóságait vendégsze
replések keretében fölléptetni színpadán.

Sivár és lesi .» a tudat., hogy a modem szín
művészet legjelesebbjei be fogják futni pályá
jukat anélkül, hogy mesterségük legmagasabb 
föladataival: a klasszikusokkal találkoztál-; 
volna! Csőrios Gyula, Szeremy Zoltán, Hege 
diis Gyula, Fenyvesi Emil, Góth, Törzs Jeni, 
vagy Vaszary Piroska (mily Moliére szí
nésznő!) és a többiek szenzációs estéket szerez
hetnének a Nemzeti Színháznak, mint vendé
gek. Technikai akadályok?! Ha kabarékban, 
burokban, pincékben tudnak föllépni szín
művészet iink kiválóságai, talán meg lehetne 
találni a módját annak is, hogy a Nemzeti 
Színház színpadán tehetségük legnemesebb 
részét érvényre juttassák.

Gergely István.

Lősport
Budapesti ügetóversenyek. A galopanorttól Saabodon 

hagyott egyetlen vasárnap délután zsúfolt nézőtér, roska 
dósig megtelt tribünök előtt zajlott le az Dgotövcrsouy 
egylet augusztusi nieotingjónek hatodik napja. A verse
nyek különben a szokásos keretek között mozogtak: végig 
a fogadott lovak győztek. í gy látszik a közönség mind 
jobban megkedvelte azt az újítást, hogy a második győz 
tesro is lehet, fogadni. Részletes eredmény: /. futam: 
1. FnrrőfcőMj/. 2. Gicrig. Fin.: Fuss. Irma, lievanche. Tót.: 
1000:1200, 10011. litOO. I). győztes: 1000:2100. //. /».</«»■• 1. 
Zsnm/dr. 2. Pali. Fm.: Unbekannte, Jóság, Jóvan. Tót.: 
1000:1500. 1300, 2000. IT. győztes: 1000:21100. ///. futam:
1. Senki mdn. 2. Fredo. Fm.: Therese, Bakter. Tót.:
1000:1200, 1200. 2500. II. győztes: 1000:5700. IV. fvtnm: 1. 
Viktória Watt*.  2. .Tudás. Fm.: Redl, Eclio. Tót.: 1000:1200. 
1300, 2300. II. győztes: 1000:3100. I’. futam: 1. SMsi. 2. 
Wachmann. Fin.: Civil, Pazar. 1000:1500, 1300, 2!0i>. II.
győztes: 101)0:3800. VI. futam: 1. Nfífclcjla. :!. Kármentő. 
Fm.: Valnhára, Sára, Forkó, Pauiette. Tót.: 1000:2700, 1503, 
1500. II. győztes: 1000:2600. VII. futam: 1. /Idoma Tibor.
2. Riadó— Rudi. Fm.: Mlrabolla—-Ilota, Our Penrl—Pi
ciikéin.

Olvassa. el a

Pesti Tőzsde
szenzációs számál.

Szerkeszti: Mát fős pártos_____
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1923. augusztus 27. aReccel

Benes a magyar kölcsön ügyében
tárgyal

Róma, augusztus 26.
(A Reggel tudósítójától.) Olasz diplomáciai 

körökben nagy érdeklődéssel néznek Benes 
cseh-szlovák külügyminiszter római útja elé. 
Beavatott politikai körök véleménye szerint, 
Benes római utjának kettős célja van. Az 
egyik gazdasági, a másik 'politikai természetű. 
Benes gazdasági tárgyalásai egy olasz-cseh
szlovák kereskedelmi szerződés megkötésére 
irányulnak, amelynek keretén belül elintéznék 
a trieszti kikötő körül fölmerült kompenzációs 
kérdéseket is.

A látogatás politikai célja a legszorosabban 
összefügg Magyarország külföldi kölcsön- 

ügyével.
C'seb-Szlovákia a kisántánton belül kész Ma
gyarország kölcsönügyét támogatni, de ga
ranciákat kér az iránt, hogy ezt a kölcsönt 
csak az előre megállapilQtt célokra fogják föl

használni. Garanciákat kér Benes az iránt is, 
hogy a kölcsön fejében adott, zálogok nem lesz
nek a politikai helyzet esetlegességének alá
vetve. Könnyen érthető, hogy a cseh-szlovák 
külügyminiszter miért akar ebben a kérdésben 
közvetlenül Mussolinivel érintkezni. Benes 
tmlja, hogy Olaszország nemcsak egyik leg
jelentősebb hitelezője Magyarországnak, de 
tudja azt is, hogy az olasz szónak mekkora be
folyása van ma Magyarországon.

Hogy Olaszország elvben kész a magyar 
kölcsönt ugyanúgy támogatni, mint annak
idején a németosztrák kölcsönt, ez is köz

tudomású Prágában.
Az a kérdés is foglalkoztatja az itteni poli

tikai köröket, hogy Benes föl keresi-e a p ápát. 
Bizonyosat erről senki sem tud, de fölveszik, 
hogy Mussolini utján kihallgatást fog kflrni a 
pápától.

A tüzet sikerült egy épületre lokalizálni.
(A Reggel tudósítóját ól.) Vasárnap délelőtt, 

Maehlup H. és Fiai Lónvay-utc.a 37. szám alatt 
levő hatalmas bőrgyárában tűzvész pusztított. 
11 óra tájban a bőrgyár Bakáts-utcai frontja 
felől egyszerre lángok csaptak elő es

néhány perccel később már Hizbe borult az 
egyik emeletes gyári épület.

A tüzet az utca felől vették észre. Egy suhanó 
kiáltotta el először, amikor a fölcsapódó füst
fel leget, észrevette:

— Tűz van a bőrgyárban! A Bakats-tér felöl 
futva, érkezett a rcudőrőrszem, nyomban össze
verődtek a járókelők és ekkorára már a gyár 
személyzet®-is összesereglett a veszélyeztetett 
pontokon. • \
(..-A/'ÍX. kerülőn tűzoltóság majdnem közvetle
nül a gyár közelében van, mégis csakuem egy 
negyedóra telt el, áruig a tűzoltók első kocsijai 
megérkeztek.

Ekkor már lángban állt n gyárnak a Ba- 
káts-téri része, az úgynevezett cserző, ahol 
nagymennyiségű cserzetlen bőr, állati szőr

hulladék és gyapjú volt fölhalmozva.
A Lónyay-utcát néhány perccel később már 

t^ljosfui niegtöltöttók h tiizoltókocHik, autók szí- 
rónáinak sivitása. Egymásután < rkezett meg az 
égő gyárépülethez a IV., VIII. kerületi es a 
központi tüzőrség Teasdale Ottó főtiszt veze
tésevei. A Muzeu,m-körutról, a Calvin-terrol es 
az összes környező utcákból ez alatt óriási tö
meg gyűlt, össze a tűzvész színhelye kórul. 
Csakhamar megérkezett a rendőrség is, auto
mobilon jött nagyszámú legénység a Mosonyi- 
utcai kaszárnyából és a IX. kerületi kapitány
ságról Németh Béla rendőrkapitány, Argay es 
Horváth főfelügyelők vezetésével. t>

A rendőrség legelőször is elzárta a környező 
utcákat és kordont vont a gyár épülete körül. 
Közben a tűzoltók lázas, megfeszített munkával 
igyekeztek a tűz továbbterjedését megakadá
lyozni. Az égő egyemeletes épület cseréptetejét 
puszta kézzel szedtek le a tűzoltók, akiknek min
den erő feszi lése, arra irányult, hogy a szomszé
dos épületrészt, az úgynevezett s^driZot, illetve 
a meszest, ahol a bőröket áztatják, megmentsek.

Féltizenkettőkor a lángok mégis átcsaptak a 
szomszédos kétemeletes épületre'.

Egy másik földszintes épületrészből búto
rokat, ágyneműket, cipeíte’k a Bakúts-ut- 

cára,
Szlávik gyári hivatalnok és Borsos főgépész 
lakásából. Az utcát fojtó füst tölti meg, a kor
donon kívül pedig egyre növekszik az ezernyi 
tömeg. ,

— Ha nem sikerül a tűznek a száritóra való 
átterjedését megakadályozni, menthetetlenül 
elpusztul az egész gyártelep! — kiáltja a gyár 
egyik vezetője. Fönn, a kétemeletes szárító 
tetején is dolgozni kezdenek a tűzoltók és 
hatalmas vizsugarakkal árasztják el az egész 
épületet. Hiába minden, a párkány hatalmas 
lánggal egyszerre kigyullad. Ekkor újabb négy 
gőzfecskendő ontja rengeteg vizét a vésze
déi mezte tett gyári részre.

Egy félórai megfeszített munka után végre 
sikerült a tüzet a csergőre lokalizálni.

— A gyár fő épületei meg vannak mentve — 
mondja katonás rövidséggel. Teasdale főtiszt.

Most már csak az égő épületrészt locsolják 
a tűzoltók, a cserzőt. amelyben minden benne 
levő anyag odaveszett. Az épület helyén füs
tölgő romok, fekete falak emelkednek, a leve
gőben milliónyi pernye száll, alig egy óra telt, 
el a tűz kitörése óta és derék, önföláldozó tűz
oltóink mar gátat vetettek a veszedelemnek.

A kár igy is sok millióra rúg. Az oltási mun
kálatok befejezésekor Teasdale tüzoltófőtiszt 
a következőket mondotta A Reggel munkatár
sának:

— A veszedelem toljes'n olnnnlt. Hogy mi okozhatta a 
tüzet, az. a jelen pillanatban nem állapítható mog. Annyi 
bizonyom, hogy az. épületrész padlásán fölhalmozott sz.őr- 
hullndékok és egyéb gyúlékony anyagok nagyon könnyen 
lángba borulhatlak, akár egy eldobott cigarettától is.

Mi a lovagias ügy háttere?
(A 'Reggel tudósitójától.) Gróf Bethlen Ist

ván xaiiniszterelnöknek Prónay Pállal való lo
vaglás ügye tudvalévőén már betek óta húzó
dik, anélkül, hogy a megbizotiak az ügyet be
fejezéshez tudták volna juttatni. A vasárnapi 
reggeli lapokban azután Prónay Pál részéről 
meglepő közlés jelent meg. Eszerint Prónay 
n.iegbizottai közölték Bethlen gróf megbizot- 
Vaival, hogy „felük a lovagias ügyet nem tartja 
elintézettnok és magának a továbbiakban 
szabad kezet biztosit". Ezt a közleményt külön
bözőképen kommentálták és városszerte sok 
szóbeszédre adott alkalmat: egy lovagias ügy
nek az ország egyik első közjogi méltóságával 
ilyetén módon való befejezése. A helyzet 
ugyanis az, hogy Prónay a vasárnapi közle
mény szerint továbbra is föntartja. ceglédi ál
lítását, mig Bethlen gróf megbízottai az ügyet 
a maguk részéről a Prónay első segédeivel föl
vett jegyzőkönyv alapján elintézettnek tekintik.

Beavatott helyről nyert értesülésünk szerint 
Prónay Pál ceglédi kijelentése arra vonatko
zik, hogy Bethlen István gróf kötelezte magát, 
hogy Prónaynak visszaadatja csendőrtartalék 
zászlóalját. Ez azonban nem történt meg és a 
miniszterelnök állítólag nem is- akarta, vissza- 
segíteni Prónayt zászlóalja, élére. Bethlen se
gédei a miniszterelnök jóhiszeműségét a lova
gias ügy tárgyalása során levelekkel óhajtot
ták bizonyítani, amelyek értelmében a minisz
terelnök

rajta kívül álló okokból
még akkor sem adhatta volna vissza Prónay 
beosztását, ha ezt teljes eréllyel szorgalmazza. 
Ezeket a leveleket azonban Prónay nem látta 
és ő azon a véleményen van. hogy maga a mi
niszterelnök ellenezte a beosztását. Ezért nem 
fogadta el Prónay a segédei állal aláirt, jegy
zőkönyvet és ezért provokáltatta saját segé
deit. Annyi bizonyos, hogy ez az altér a ma
gyar lovagias ügyek történetében is ritka ér- 
dekességü...

Pozsony, augusztus 26.
(A Reggel alkalmi tudósítójától.) A cseh-salo- 

vák hadsereg ma kezdi meg őszi nagygyakarla- 
tait. Az idei cseh-szlovák hadgyakorlatok kul- 
mináeiós pontja az északnyugati morvaországi 
Zwittau és Politzka között lesz. Két hac'/sereg 
fog egymással szemben állani. A prágai és kö- 
niggratzi gyaloghadosztályból és a prágai lo
vasdandárból álló hadsereg parancsnoka, Wot- 
ruba tábornok, a másik hadsereget pedi.% amely 
a morva csapatokat foglalja magában. Pod- 
hajski tábornok, a morva országos katonai pa
rancsnok vezeti.

A csehországi hadgyakorlatoktól függetlenül, 
de. egyidőben fog lefolyni

a szlovenszkói hadgyakorlat, melynél a po
zsonyi és besztercebányai hadosztályok ke

rülnek egymással szembe.
A felvidéki hadgyakorlat kuli mi nációja K or
gona körül lesz. A besztérceh anyai hadosztály 
parancsnoka Kadleck táborno’c.

A föladat egy Magyarország felől hetörő 
hadtest visszaszorítása m országhatárig.

A hadgyakorlatok vége és a tartalékosok lesze
relése szeptember első hetében történik.

Központi Iroda:

IV, Pilvzx-köz 9 

Königsládtler
Testvérek pl

Tizenkét óra után már elvonult a tűzoltóság 
nagy része, csak néhány tűzoltó maradt vissza 
a sók milliárdos értékű gyárépület őrzésére. A 
hivatalos tiizvizsgálatot holnap délelőtt fog
ják megtartani.

Székely Jenő, a Machlup-gyár igazgatója, 
aki a tűzről József-köruti lakásán értesült, a 
rendőri bizottság vezetőjének a következőket 
mondotta: ,, ,, , ,— Véleményem szerint öngyulladás esete, fo
rog fönn. A gyárban fölhalmozott lószőr, ez a. 
könnyen gyúlékony anyag a forróságtól, ki
gyulladt.

A kar: negyedmilliard.
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GK™*-**^  idejében föladott, megbízásokat

Güü*ö>  kö»é|tériolyjmon effektuul a
Mngynr Köztisztviselők és Allnmi Alknünazottak: Titka ró k- 
pi'nztára Rt., RAköcl-nt 7B, 1. cm. Telefon: J. 00-40, .J. 13.>-28

ti
ra kihelyezésre

Jg 3 fin is elfogad

~7Ji
— A gyár azonban be van biztosítva az Első 

Magyar ’ Biztosítónál és igy a teljes összeg 
megtérül. Mindenesetre kérem a nyomozás 
megindítását.

A rendőrség meginditóttá a nyomozást.

Telefon 18-08 733

HHH^rodabutorok
ÉS TÁBSA/♦♦♦♦♦♦♦

Budapest V, Alkotmány nten lfl. "g-
£

Legolcsóbb, legjobb piipInnbeváRÍirlási forrós!
532 Kiselejtezett paplanok fóláron!

IDEÁL PAPLAüUZEH
FAttzlet: VI, Kamcrmaycr-utca 1. Központi városháza 

Gyár: IX, Cllfll-tit .11. (Kinizsi-utca sarok)

Margit királyné
Mussolini államférfiul nagyságáról

Róma, augusztus 26.
Margit királyné az olasz ujságiiók előtt nyi

latkozva, azt, a kijelentést tette, hogy
Mussolini megmentője a nemzetnek.

Hihetetlen kitartással és óriási eréllyel intézi az 
ország ügyeit,

Mübutoi*
MUlley A. G4xa mUbutorp^öros bútor Áruháza, 
nud?/)e-t Vi), Csengeri-utca 23 (Király-utca sarok) 
Telefon 100-60
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Megint idehaza
Az emberek hazajöttek és azt hiszik, hogy 

nyaralni voltak. A konvenciónak vagy <xz or
vosi tanácsnak tettek eleget: idegen környe
zetbe mentek, hogy idegrendszerüket kikap
csolják abból a mindennapi életből, arneljd a 
maga megszokott egyormaságával, hajszálnyi 
pontossággal megismétlődő eseményeivel, ni- 
szintelenedett emócióival megfeküdte a lelktM 
és összezsugoritotta az agy velőt. Az életnek: 
ezek a menekültjei már az első nap látták, hogy' 
a környezet, amelynek kedvéért ezeket a nagy 
áldozatokat hozzák, nem is idegen s hogy egész 
Európa egyetlen nagy siralomvölgy, amely
nek minden zugában egyformán éreznek és 
egyformán gondolkoznak az emberek. Renan 
még írhatta az Acropolísi Imában, hogy az em
ber bárhová megy, mindenütt csak azt a vilá
got találja, amelyet magában hordoz. Ma nem 
is kell magával vinnie a Lidora, Seveningenbc, 
Norderneybe vagy Gasteinba ezt a világot, 
mégis megtalálja mindenütt ugyanazokat a 
szürke árnyakat, mindent behálózó éterszerii 
jelenségeket, amelyeket itthon annyiszor sze
retett volna széjjelrugdalni. Gasteinban is va
lutáról és árfolyamokról beszelnek a benszil- 
löttek. meg az idegenek és ha az ember kétezer 
kilométer hosszúságú sinhálózatba is gubózza 
be magát, a jégre tett üzletekhez fűző érdek
szálak csak megnyúlnak, meg vékony ódnak, de 
cl nem szakadnak. Es amikor ezt a szálat már 
oly ernyedtnek látjuk, mint a megereszkedett 
vitorlakötelet, az uj környezetben fölcsendül 
valahol egy hang, a csengése egészen idegen
szerű, de a melódia annyira ismert, hogy nyo
mában föltárnád mindaz, ami elöl menekülni 
akartunk. Valuta, kurzus, jóvátétel, idegen 
kölcsön zuhog az agyunkra mindenünnen, 
mintha a világ minden verklijében és gramo
fonjában ugyanazt a lemezt helyezték volna, el 
a legördögibb kezek a legpokolibb szándékkal. 
És most, igazán csak most látjuk, hogy a ka
tasztrófa elöl, amely az emberiséget a világ
háborúban érte, nincs menekülés, akármilyen 
szerencsével operál az ember valutákban, ér
tékpapírokban vagy ingatlanokban. Ez a ka
tasztrófa az egész emberéletre szakadt rá és 
ha az emberek legfürgébbjei és legleleménye- 
szebbjei le tudják henger get ni vállukról e ka
tasztrófa anyagi terheit, lelkűk, agy velejük és 
idegrendszerük ott vergődik az emberiség sors- 
ini'ézőjének lasszójában. Hányán kínálnak föl 
milliókat négyheti pihenésért, de nincs az az 
aranyhegy, amelyért ma több nyugalom lenne 
vásárolható, mint amennyi annak a proletár
nak is kijut, aki föltétcs főzeléket eszik ebédre. 
Nagy katasztrófák így teremtik meg a lelkek 
egyenlőségét. Igazság-e vagy sem, nem firtat
juk. Bizonyos, hogy az emberi lélek gyarlósá
gának sok köze van ehhez a világkatasztrófá
hoz. És ha kapzsiság és IcTketlenség zúdította 
az emberiségre ezt a végeláthatatlan csapást, 
nem lenne igazságos, hogy éppen csak a kapzsi
ság és te'lketlenség menekülhessen messzire 
előle. Wallesz Jenő.

— Kereskedők és kézniiiiparosok az nzsorabi- 
rósági rendelet ellen. A Kézmüiparosok és Ke
reskedők Orszá.gos Szövetsége vasárnap a Lágy
mányoson gyűlést tartott. Somlyó Jenő támadta 
a kormányt ama' sérelmek miatt, amelyek a ke
reskedőket az i;gazságügyminiszter legújabb' 
rendelete következtében érik. Tiltakozott az el
len. hogy a. kereskedőket rablógyilkosok módjára 
statáriálisan kezeljek. Ezután a Ferenc József 
kereskedelmi kórház autonómiájának fölf’üg- 
gesztését hozta szóba kimutatta. hogy a kor
mány jogtalanul avatkozik a kórház belügycibe. 
Ily irányú határozati javaslatot terjesztett a 
gyűlés elé. amely azt elfoctadta.

— A szabadkai főgimnázlun.'ből kizárták a zsidókat, 
hogy ko kelljen magyarul tanítani. Szabadkáról írják 
nekünk: A jövő iskolaévben az fittenl főgimnázium felső 
osztályaiban megszűnnek az úgynevezett magyar tagoza
tok, vagyis a párhuzamos magyarnye?K’ii osztályok. A bel
grádi kultuszminiszter rcndeleto kimondja, hogy C6ak 
Zentán. Szabadkán és Nagybecskereken tarthatók fönn a 
magyar tanítási nyelvű osztályok, de Szabadkára nézve 
külön hangsúlyozza, hogy az itteni főgii nnáziuin magyar 
tagozataiba nem lehet fölvenni zsidó vai'ldsu növendéke
ket. Tavaly 201 zsidó vallásu tanulója v-')t a főgimná
ziumnak, ezek közül 15 befejezte tanulmányait és így 186 
azoknak a száma, akiknek vagy szerb nycVven keit ta- 
nuluiok, vagy kénytelenek lesznek a zent ai főgimná
ziumba beiratkozni. A zsidó tanulóknak c kormányren
delettel való eltávolítása után a szabadkai főgimnázium 
egyik felső osztályában sem éri el a tanulók n'iéma a tör
vényben megállapított minimumot (2ó) a így a kirekesz
tés folytan a felső osztályokban nem lehet met '.nyitni a 
magyarnyelvű tagozatokat. Uyformán a 186 zsidó vallasu 
tanulóu kívül 70 keresztény magyar Hu is iskola nélkül 
marad. A tanárok véleménye szerint teljesen leh<'.tétlen, 
hogy a szerbül nem tudó tanulók együtt tudjanak ha
ladni a többiekkel és valószínű, hogy kivétel nélkül vala- 
mennyien elbuknak s azonfölül a szerb és bunyevác nö
vendékeket is akadályozzák előmenetelükben. A magyar 
párt magúhoz Pasics miniszterelnökhöz fordul a sérelmes 
rendelet ellen.

— Akár esik, akár emelkedik a korona.;, 
Gala-sarok a legolcsóbb.

— Mondd, kérlek, együtt van már a két mázsa 
búza, amit a gyermeked tandíja fejében fizetsz 
a fővárosnak? Ha még nem szerezted be, 
ajánlom, gondoskodj róla minél előbb, ne
hogy neked is ilyen föliratu uyomattványt vi
gyen a kézbesítő: Fölhívás a be nem iratkozott 
tanköteles gondviselőjéhez. A gondviselő te 
vagy, akit büntetés terhe mellett figyelmeztet a 
főváros, hogy a szeptember 13-iki pótbeirások 
alkalmával irattasd be a gyermekedet. Mily 
megható figyelem! A város figyelmeztet engem, 
a kis g-vei irt gondviselőt, hogy Írassam be 
gyermekemet az iskolába! Máskor nem törődik 
ilyesmivel. De az idén két mázsa búza a tandíj. 
számon kell tehát tartani a tanköteleseket, mert 
minden elveszett gyermek: két mázsa elveszett 
búza. Ha a búzád talán még nem lenne, kiros
tálva, az ne nyugtalanítson. Csak vidd be a vá
rosházára, hisz tudod, hogy ott sok a ragyogó 
tisztaságú fehér galamb, azok majd különvá
lasztják a konkolyt a szemtől.

— A „betörőklrály" Várra került. Emlékeznek rá, hogy 
ez év elején ítélkeztek a katonai törvényszéken Tímár Ist
ván fölött, akit általánosan a „betörökirály" néven ís- 

j.'jí'rnek. Tímár 32 rendbeli betörés és többszörös szökés 
vad jával vizsgálati fogságban volt, egy nap azután át
vágd. u a karján ereit, hogy a. kórházba kerüljön, ahol 
nem olyan szigorú az ellenőrzés és kalandos utón, fal
bontás segítségével megszökött a kórházból. Alig szaba
dult ki, máris különböző betöréseket követett el. Csak
hamar rajtacsipték és a katonai törvényszéken megtar
tott föl'árgyalúson 8 éri súlyos börtönre ítélték, amellyel 
a rá eu'dig kirótt büntetések összege megközelíti a ne- 
gyedszázc'd évet. A katonai pörrondtartús szerint az 1 év
nél hossz:'bb időre Ítélt bűnösöket polgári fegyintézetbe 
szálHitják At az igazságügyminiszter intézkedésére. Nem
régiben erk ezel t le az igazságiigyminiszter loirata, amely 
elrendeli a betörőkirálynak a iáéi fegyintézetbe való 
szállítását. T<\gnap erős födözet mellett —- nehogy újból 
kedvet kapjon a szökésre — a Margit-köruti katonai fog 
házból átszállit'ptták Tímár Istvánt a váci fegyintézetbe.

— Vizsgálni! indítvány Kopinits’ bűntársa 
ellen. Kopinits fenő 140 milliós sikkasztása 
ügyében tudvt. .lévőén a. rendőrség letartóztatta 
Dcrray László nyugalmazott főhadnagyot, aki
nél mintegy 15 milliót találtak a sikkasztott 
pénzből. Az ügyészség most készítette el a 
vizsgálati inditvÁnyt, amelyben Derray ellen 
a. vizsgálat és a vizsgálati fogság elrendelését, 
indítványozza.

— Kereskedelmi alkalmazottak harca a létminimumért. 
Schneíder Sándor női kalapkellékes üzletében öt nap előtt 
sztrájkba léptek az alkalmazottak. A eztrájkolók maka
csul kitartanak követeléseik mellett és mindaddig nem 
lépnek munkába, amíg olyan béreket nem kapnak, ame
lyekből tisztességesen megélhetnek. A Kereskedelmi Al
kalmazottak Országos Szövetsége ma este 7 órakor nagy
gyűlést. tart ebben az ügyben. A szövetség vezetősége 
ismertetni fogja a sztrt'jk okát és magyarázatát adja a 
cég viselkedésének is.

— Szivárvány — este nyolckor... Szombaton
este — mint kőnyomatos nyelven írnák — ritka 
természeti tüneményben volt alkalmuk gyö
nyörködni a pestieknek. A kőnyomatosok azon
ban nem írtak semmit s igy a napilapok 6cm 
vették tudomásul a tulajdon fejük, illetve pa
lotájuk fölött feszülő hatalmas kettős szivár
ványt, amelyet a gyönyörű nyári est égbolto
zatának bakacsinjára esőcsöppekből festett a 
fénylőén aranysárga telihold. Este nyolc óra 
volt... A hirtelen kerekedett zápor elhalkult 
s a Duna sárga, vizeit szerető anyaként ölelték 
át a szivárványkarok. Valahol Óbudán és Új
pesten bukott le az óriás-ivek két széle pisz
kos kis tömeglakások és műhelyek fölött. Cso
dálatosan szép volt. Ha meteorológus lennék, 
pontosan és kellő tudományos szárazsággal 
mondanám el, milyen volt és miért volt ilyen, 
így csak annyit tudok mondani azoknak, akik 
nem látták, hogy a. hold-szivárványt, a nap- 
szivárványtól valami mélabus, misztikus han
gulat különbözteti meg, olyasmi, mint amikor 
egy szépséges fehérruhás nőt gyászfátyol 
leng körül. Mosolygott is, szomorú is volt. 
A liold teli pofával vigyorgott rá, mintha 
föl akarná falni. Föl is falta végül a csalfa 
égi bolygó, alig pár perccel azután, hogy nem
zette őt. És tovább ballagott pályáján, kövéren, 
elégedetten, mint egy tozsdés a „vegtrágolás 
után. (»i—r)

— Forster Gyula báró rranylakodalma. Forster Gyula 
báró v. b. t. t. vasárnap ülte meg házasságának 50. év
fordulóját. A jubileum teljesen bensőséges, eealádi körben 
folyt, le és uz 50 éves frigy megoldása a hercegprianási 
pólóin kápolnájában folyt le. A szertartást Osernoch Já
nos dr. bibornok-hercegpriinás végezte.

— Ugró Zuárd szabadlábrahclyézése. A rend
őrség néhány nappal ezelőtt vámpanama- 
ügyet leplezett le, amelyben egyes textilkeres
kedők összejátszva egy vámtisztviselővel, 
többszázmillió koronával károsították meg a 
kincstárt. Ezek miatt tartóztatták le dr. Ugró 
Tmárdot is, aki ma védője utján 200.000 korona 
óvadék ellenében szabadlábrahclyezését kérel
mezte*.  Az ügyészség ellenezte a kérés teljesí
tését és igy most a vádfanács elé került az 
ügy, amely a jövő héten fog dönteni.

— A vas- és lakásberendezés! kiállítás iránt 
a. közönség érdeklődése állandóan fokozódik. 
Amíg a kiállításnak vas- és gépipari része ezen 
iparágak újabb hatalmas fejlődését demon
strálja, ugyanakkor a bútor- és lakásberende
zési tárlat újból megerősíti a magyar lakás
berendezőipar európai hírnevét. A kiállítás 
iránt újabban a külföldön is nagy érdeklődés 
mutatkozik.

— A pozsonyi kereskedők a magyar keres 
kedőkért. Bécsböl jelenti A Reggel tudósiiój; 
telefonon: A pozsonyi Duna-vásár rendező 
bizottsága nagy előkészülettel várta pénteken 
a magyar kereskedőket, akik bejelentették ér
kezésüket. A várt 60 kereskedő közül azonban 
mindössze 6 érkezett meg Pozsonyba, a többi
nek a budapesti konzulátus nem adóit, vízu
mot. A Duna-vásár vezetősége ebben az ügy
ben szombaton nagygyűlést tartolt és elhatá
rozta, hogy a vásár elnöke utján haladéktala
nul interveniálni fog Benes cseh kiiliigyminisz 
térnél, hogy a magyar kereskedőknek vízuma 
adjanak Pozsonyba. Mindenesetre szép példáj 
ez a cseh vendégszeretetnek. Először mindéi 
féle hirdetménnyel, kedvezménnyel csalják 
magyar kereskedőket — aztán nem adna 
nekik vízumot...

Magyarországon már min
denütt forgalomban van!

Minden jobb üzletben kapható!

gyarapodott az amerikai nö
vény viaszkból és amerikai nö
vényolajból gyártott világhírű

VIGYÁZ! Csak az a valódi, amely í 
dobozon a iüAfiü'lY szó rajjla van.

KORSZAKOT ALKOTÓ
U.J FÖLFEDEZÉSSEL

cipopaszta nagyszerű minősége
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Föl világosi tásral szolgál a 
WIENER MESSE, WIEN, VII, 

továbbá ti tiszteletbeli képviseletek: 
Német-Osztrák Követség Budapest V, Aka
démia-utca 17. Schneker & Co., Budapest V, 
Árpád-utca 6. Idegenforgalmi és Utazási Vál
lat Rt. (Menetjegyiroda), valamint ennek 
összes magyarországi fiókjai és ügynökségei. 
Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt.. IV, 

Mária Valéria-utca 7

A viiágparltás aiaftt álló, 
állandó árakat nyújtja a legna
gyobb választék mellett az "ősz- 

szes árucikkek részére az

V.
BÉCSI NEMZETKÖZI

UTOR, UJ ÉS HASZNÁLT,
vétel és eladás. SsOnyeg is legelőnyösebben
Lukacsnál, Budapest, Denibinszky-utca 34

598 (Jlernád-u. sarok). Telefon: József 44-40. szá’Ji
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— Catilina beszél! Sallustius Crispusnak 
Catilina összeesküvéséről szóló munkáját ta
nulságos átlapozni a mai időkben is. Az igazi 
iró mindig aktuális és jó Sallustius igazi iró 
volt. Könyvének 20. fejezetében Catilina be
szél az összeesküvőkhöz, akiket a római iró 
igy jellemez: „Ilyen ‘nagy és romlott városban, 
mint Kóma, Gatilinának könnyű volt maga 
köró gyűjtenie azokat, akiknek kevés a vesz
teni valója. Mindazok, akik atyai örökségüket 
nőkre, játékra, lakomákra elszórták, akiknek 
nagy adósságuk volt, továbbá messzi vidékek 
minden gyilkosa, aki még szabadon járt és 
azok, akik a törvény elé vezetésüket várhat
ták, ezekhez járultak, akik az öklükkel, nyel
vükkel, hamis esküvel, rágalmazással és kiön
tött polgárvérre.l keresték a kenyerüket; rövi
den mindazok, akiket az üres becsvágy, véres 
bűn emléke, avagy a dologtalan szegénység 
nem hagyott nyugton, Catilina köré sereglet
tek. Különösen egészen fiatal embereket szere
tett megnyerni, akik a legkönnyebben hozzá
férhető lelkek minden rossz idegen hatásra/*  
Amikor mind együtt voltak, Catilina igy be
szélt hozzájuk: „A befolyás, hatalom, gazdag
ság, életöröm mind az ő kezükben vagy azo- 
kéban, akik kegyenceik és szolgáik, ami szá
munkra nem maradt más: ellenünk indított 
pörök, veszedelmek, visszautasítás és szegény
ség. Meddig tűritek, bátor férfiak, ezt a ‘hely
zetet? Mi éveink virágjában, erőnk és bátorsá
gunk teljében, ők elöregedettek és kiélték ma
gukat a jólétben. Csak kezdjük el, minden to
vábbi önmagától adódik. Ki viseli el tovább, 
hogy azok bőségben és gazdagságban tobzód
nak, mi szükségben sínylődjünk. Nekik két- 
három palotájuk, nekünk nincs hova a fejünk 
lehajtani. Képeket, szobrokat, ezüstnemüt vá
sárolnak, hogy elszórhassák a könnyű pénzü
ket, mi ellenben: otthon gondban, házon kivíil 
adósságban, komor jelennek és még komorabb 
jövőnek élve, ébredjetek! Akik mernek, nyer
nek! A helyzetünk, a kedvező alkalom, a zsák
mány jobban lelkesítsen benneteket, mint az én 
szavaim. Ódnál lók, ahová akarjátok: vezérnek, 
közkatonának, egyremegy. És mint konzulban 
sem csalatkoztok bennem...”

— Hamisított közjegyzői bélyegző. A szolnoki törvény
szék fogházéban előzetes letartóztatásba helyeztek egy 
Takács János nevű egyént, akinél, amikor megmotozták, 
<‘gy stambilié.t találtak, amely dr. fíónai Károly budapesti 
kir. Z.' 5 hivatalos bélyegzőjével azonos alakú és
szövegű volt. A szolnoki fogház igazgatósága most meg
keresést intézett a budapesti rendőrkapitánysághoz, hogy 
nyomozza ki, vájjon ezzel a bélyegzővel nem dilitől lak-e 
ki hamis közjegyzői okiratokat vagy nem történt-e egyéb 
visszaélés a hamis közjegyzői bélyegző fölhasználásával.

— Három napig feküdt a lichthofban halot
tam Griinfeld M. Mihály 53 éves pincér része
gen leesett Liszt Cerenc-tér 10. számú lakásá
ról ;t lichthofbu és szörnyethalt. A házbeliek 
csak három nap múlva akadtak rá a rémes 
leletre. Holttestét beszállították a törvény
széki orvostani inlézetbe.

— Árpádkor! építészeti maradványokra bukkantak 
Óbudán. Óbudán, a Lajos-utcában, a rcformútos parochiá- 
vnl szemközt uj épületet emelnek, ahol a napokban nz 
alapfakizat földmunkálatainál a munkások csákánya vá
ratlanul hatalmas vörös- és fehórmárványkövekro akadt. 
A kőművesek azonnal értcsitettók az óbudai református 
papot, aki megállapította, hogy bizonyára a parochia 
környékén »n';r nyolc évvel ezelőtt föltalált régi óbudai 
bazilika vjabb részleteit adta ki a föld, A Műemlékek 
Országos Bizottsága részéről a leltet megvizsgálására ki
szállott dr. Lux Kálmán és dr. Szönyi Oltó. Beigazolást 
nyert, hogy az Árpád-kori királyok idejéből való óbudai 
bazilikának érdekes maradványaira vezetett újból a vé
letlen. 1908-ban annakidején egy hatalmas vörösmárvány- 
előcsarnok részleteit kaparta ki építkezés közben ugyan
csak a munkások csákánya, most viszont egy kápolna 
sankt uáriumára került a sor, amelynek főbejárata a nyolc 
évvel ezelőtt föltárt előcsarnokba nyílott be. Ez a ká
polna — a műtörténészek szerint -- az óbudai régi nagy- 
prépostsági épületnek csak csekély részét alkotja és igy 
kívánatos volna, hogy nz ókori építészeti emlékekben 
úgyis szegény Budapest o mütörténelini helyét alaposab
ban föltárnák. A nyolc év előtti ásatásokat maga a Mű
emlékek Országos Bizottsága rendezto és finanszírozta, a 
mai szörnyű viszonyok között azonban a bizottság a mun
kálatokra már nem tudna pénzt adni.
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Ezenkívül óriási vá
laszték a világhírű 
T h ® n o <1 rt s o e 
cipőkben, melyok- 
nek kizárólagos el
árusítója B u d á n:

Elsőrendű külföldi rámán 
varrott férfi box fűzőseipő
Elsőrendű külföldi barna 
bagaria nő! füzösclpő ....

69.000 K 
79.000 K

Elsőrendű külföldi, rámán 
varrott fekete férfi félcipő

Elsőrendű női hócipők pá
ronként ...................................

53.000 K
83.000 K

(KHsatlnn-tér sorok) ■4^*

frSöffeBíér maflí arcboFfiflket 
■~Ti~aü7iiÍ'g"i'k Dr. JuUvssy Xománc Altat nyerik, 
mely nem pereg le, nem piszklt és csak mosdáskor megy le. 
Kapható: szaküzleteklmu vagy Dr. .Jntassy Kozmetikai 
tlyógyf ntéz.otébon, Kossuth La|oi-u.4. Szétküldés utánvéttel

m5rvú:tíyBnappar» a pillangóval 
békeininüségU, népsaerü Illatul

A jövő héten kormányzói kézirattal 
elnapolják a nemzetgyűlést

A fajvédők újabb erős támadásokat készítenek elő 
Ellenzéki oldalról a Lendval-Léhner-féle mentelmi tlgy sUrgős 

napirendre tűzését követelik
(A Reggel tudósilójától.) Gróf Bethlen Ist

ván elutazása óta történt politikai események 
közül természetesen első helyen áll

a keresztény ellenzéki biok megalakulása,
Liberális ellenzéki körökben az az általános 
fölfogás, hogy a Gömbös—Haller—Friedrich- 
féle szövetkezésnek a parlamentben nem lehet 
tulnagy jelentősége. Annál nagyobb aggoda
lommal nézik azonban a biok agitációját a par
lamenten kívül, amely előreláthatóan — ha 
idejében kellő korlátok közé nem szorittatik —

sok zavart fog még okozni a kormány
zatnak.

*

A nemzetgyűlés egyébként ma a legegész- 
ségtelenebb képet mutatja. Az ellenzéki pár
tokat szakadékok választják el egymástól, a 
fajvédők ennek ellenére együtt harcolnak a 
kormány ellen a szociáldemokratákkal, ezzel 
széniben a demokraták, Vázsonyival az élükön, 
továbbá Kassay Károly és a pártonkivüliek 
egy része együtt szavaz az — egységes párttal. 
Maga az egységes párt pedig szenvtelenül nézi, 
hogyan döngeti kapuit a keresztény biok.

Hogy a kormány zópárt egysége kissé inog, 
ezt struccpolitika volna tagadni.

A lakásépítő törvényjavaslat tárgyalása so
rán egységespárti oldalról egyetlen komoly 
fölszólal ás sem hangzott el a javaslat mellett, 
senki a kormány pártjából nem állott föl, hogy 
méltó visszautasításban részesítse a fajvédők 
kíméletlen támadását. Ellenben megtörtént, 
hogy

az egységes párt néhány kisgazda tagja, 
Csontos Imre, Szijj Bálint és mások is, a 
lakásépítő javaslat tárgyalása alatt átültek 
a fajvédők közé és hangosan helyeselték a 

kormányt támadó fajvédő beszédeket.
Bessenyei/ Zenó. a kormányelnök egyik’ ha

tározott és bátor híve, a jelenet után a folyo
són erős szemrehányást is tett ezért a kisgazda
képviselőknek.

Az ellenzék egyes vezetőpolitikusai pénteken 
a Házban bizalmas tanácskozás keretében vi
tatták meg a politikai helyzetet. Majdnem 
egyhangúan alakult ki az a vélemény, hogy a 
kormány a saját régi híveivel, az egységes

— A német Martén a vitorlás röpülés világ
rekordere. Berlinből jelentik: A rhöni vitorlás 
röpülésben Martén megdöntötte a franciák vi
lágrekordját egy kilométerrel egy 12 kilomé
tert, meghaladó repüléssel, amelynek folyamán 
időnként 15(1 méternyi magasságban heves szél
lökések ellenére is lebegett.

— Epizód Vilmos császárral. Amikor a háború alatt 
Vilmos német császár, cgyiabeii Flandriában — a cikória 
őshazájában — operáló hadsereget itspioiálba, azögesvégü 
botjával egy répanlaku növényt jüszkált ki a földből. A 
minden iránt érdeklődő császár környezetétől kért föl- 
a ilágositást. huny mi lehet az általa ismeretlen növény. 
A környezetében levő tisztek azonban nem tudtak választ 
adui. Végül Stcin főlmdiezállásmestor vállalkozott a 
pioblcin.'itikms növény közelebbi megvizogúhisára. A bi- 
csak jóval levágott szeletet megkóstolta. A következő pil
lanatban gr<rte.-z.k nrcílntorgatáwk és ijedt ,.hu“ felkiál
tásai kiköpto a cikóriát, mert ez volt a kérdéséé gyö
kér, amelynek — tudvalévőén — nyc.TS állapotban kelle
metlenül csípős az ize. Így jöttek tehát izéről rá, hogy 
ezzel a hasznos növénnyel van dolguk. A derűs harctéri 
epizódnak emlékezetére nevezte cl több németországi és 
egy magyarországi gyár is a cikória kávét „Uhu"-nak, 
könnyobl> lévén ezt a szót kimondani, mint az ördöngöa 
cikória szót.

— Meddig? Meddig? Az árdrágításból órákat vehetne 
minden kezdő árdrágító a bérkocsisoktól. A publikum 
még föl sem ocsúdott a két hét előtti 100%-os tarifaeme
lés hidegzuhanyszerü meglepetéséből s a kocsisok máris 
újabb emelést kérnek: ZílOO-szeresre akarják fölemelni a 
taxit. Ezt nz emelést semmi a világon nem indokolja. 
A főváros azzal fogadta el a két hét előtti horribilis taxi
emelést, hogy mintegy valorizáltam a korona várható, fo
kozatos értékgyöngülését, ne kelljen minden pillanatban 
újból, emelni a taxit. S Íme, máris újból emelni akarnak. 
Hát nincs abban a közlekedésügyi bizottságban egyetlen 
őszinte ember, aki ráüssön az asztalra s gátnt próbáljon 
vetni n bérkocsisok folytonos árdrágításának. Meddig tnrt 
még ez n politika a városházán, amely tunya nemtörő
dömséggel nézi, hogy a drágaság lavináját incsterségcBon 
növesztik?

— Uj Y es szabadalmazott shampoo. Ez már 
nem por, mint nz eddigi shampook, hanem 
egyedülálló a maga nemében és a szabadalmi 
okmány r'.crlnt a haj puhitására, finomítására 
és növesztésére szolgál.

— Jaguár kaucsuk cipősarok rugalmas, tar
tós és olcsó. Ügyeljen a Jaguár védjegyre.

— Készpénztől:éjét n legblztosnbbnn s legjövedelmezőb
ben gyümölcsöztélI heti kölcsön utján a Kóth Bank, 
Budapesten, Vilmos c<ászár-ut 45.

— 4(i drb Árion angol fogkrém = 1 dollárral. 

pártot összekovácsoló Gömbösékkel szemben 
előállott fonák helyzeten csakis egyetlen mó
don segíthet:

a Ház sürgős feloszlatásával.
Rassay a legutóbbi ülés végén meg is mon

dotta az egységes párt egyes tagjainak, hogy. 
lehetetlen helyzet az, hogy a kormányt az el
lenzéki padokból erőteljesebben támogassák, 
mint saját pártjából.

■&
A kormány terve egyébként föltétienitl meg

bízható értesülésünk szerint az, hogy a nem
zetgyűlést csakis addig tartja együtt, amíg a 
tisztviselői létszámcsökkentésről szóló javasla
tot és a szőnyegen forgó egy-két kisebb javas
latot letárgyalja. Ezzel szemben a fajvédők a 
földreformnovellát is le akarják tárgyaltatni 
szünet előtt. A kormány pedig semmi esetre 
sein járul hozzá a novella azonnal való tár
gyalásához és

Daruváry Géza dr. helyettes miniszterelnök
nek, értesülésünk szerint, zsebében van a 
kormányzó kézirata, amely a jövő héten, a 
napirenden levő javaslatok letárgyalása 

után, elnapolja a Házat.
Az ellenzék körében egyre fokozódó ideges

séget J<elt Lcndvai-Lehner mentelmi ügyének 
elhúzódása, A mentelmi bizottság tudvalévőén 
kimondotta a sürgősséget ebben az ügyben, 
Rassay indítványára pedig a Ház napirendjére 
is tűzte — utolsó pont gyanánt. Azóta húzódik 
az ügy és most — amint Rassay A Reggel tu
dósítója előtt kijelentette — az ellenzék részé
ről követelni fogják, hogy

Lendvai-Lehner mentelmi ügyét a napirend 
utolsó helyéről első helyre tegyék át.

Az erre vonatkozó indítványt valószínűleg 
maga Rassay Károly fogja a Ház egyik leg
közelebbi ülésén előterjeszteni.

A politikai világ nagy érdeklődése kiséri 
Bethlen grófot

genfi útjára.
Általános a vélemény, hogy ha a miniszter

elnöknek nem sikerül konkrét eredményt el
érni a Népszövetségnél a külföldi kölcsön dol
gában, parlamenti helyzete súlyossá válhatik.

— Búd közélelmezési miniszter hazaérkezett. 
Búd János közélelmezési miniszter, aki az el
múlt héten Svájcba utazott, ahol Zürichben és 
Géniben tárgyalt közélelmezési kérdésekben, 
hazaérkezett Budapestre.

Ruhaszövetek 
Kabátvelourok
Perzsa utánzatok
Ruhab^rstwok 
Kabátpfilssök 
Kabátbélések 
Selymek, csipkék
Szalagok, tQllök 
Flanelnek, harchetok
Vásznak, sifómok 
Zefirek, köpperek

juftföroyos áron

<!ein Antal
divatSraházában 
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AKLGGEU
t — Elfogták az angyalföldi támadás tetteséi. 
A vasárnapi reggeli lapok jelentették, hogy 
az Angyalföldön rablótámadás történt. Á tá
madást Lanclng János gyümölcsárus és fele
sége ellen követték el és úgy a férfit, mint a 
nőt. a támadó véresre verte. A rendőrség azon
nal megindította a nyomozást és vasárnap 
reggel már el is fogta a merénylet gyanúsí
tottját, Trapp János fűtőt. A rendőrség 
őrizetbe helyezte a támadót, valószínűen azon
ban meg az éjszaka folyamán szabadon bo
csátják. mert megállapítást nyert, hogy Trapp 
nem rablói, szándékból támadt a házaspárra, 
hanem összeszólalkozást követő vita hevében 
verte őket véresre.

— A választójogtól megfosztott választók 
ügye a nemzetgyűlés elé kerül. A főváros köz
ponti választmánya, amint ismeretes, a válasz
tói névjegyzék ellen beadott fölszólamlások- 
nak csak 50%-át vette figyelembe és a jegyzék
ből mintegy 50.1*00  választót újból kihagyott. 
A központi választmány eljárásáról Bródy 
Ernő a következőket mondotta A Reggel tudó
sitójának :

— A közölt adatokból azt látom, hogy n központi vá
lasztmány a legtöniegcsebb Jogfosztást ,,iskolai vffftettsáa 
liirhiya" elmén követte el. Ennek az eljárásnak ntcgvilá- 
gitúsa végett vissza kell térni ez előzniénjökre. Amiko? 
a múlt évben a nemzetgyűlési választások előtt a választó
jogosultaknak ki kellete tölteni a raimltilólfipof, nem min
dönki válaszolt az ott öltött valamennyi kérdésre. Arra a 
kérdésre, hpgy vónzett-e. négy elemi osztáhj? — megadta 
a vála.y.t, de a további kérdéseket: hol, mikor, melyik lau- 
infá-.ctben? — válasz nélkül hagyták sokan. A választó
jogi rendelet, valónak vélelmezte a számláiólapon tett val
lomást és ennek alapján az 1922-iki névjegyzékbe fölvették 
azokat, akik a választójogi kellékek általános igazolására 
vonatkozó adatokat szolgáltatták, de a részlet kérdések re 
vonatkozó rovatokat non töllötték ki. A központi választ
mány nyilván a szó in ló lói apók hiányos kitöltésébe kanasz. 
kedott akkor, amikor iskolai. végzettség hiánya címén 
ismét tízezrével hagyta ki a választókat. Az ellenzék föl-
zólalása folytán 1923 június 7-én kibocsátott pótrcndelct 

,igyaui3 ebben az irányban elfelejteti intézkedni.

A Reggel értesülése szerint dr. Rassay Ká
roly képviselő a hétfői nap folyamán fölkeresi 
f'olkusnázy alpolgármestert és részleges föl- 
világositást kér tőle a központi választmány 
munkájáról. Az adatok birtokában azután a 
kormány, illetve a nemzetgyűlés elé viszi az 
esetet.

— 2990 koronával cselt a hús ára Pécsben. Bécsbfil 
•lenti -I Heggel tudósítója: ‘J'tlM koronával olcsóbbodott

hús kilogramja. Hogy nem Pesten. ezt talán mondani 
sem kell. Hc'cs a csodák városa, ahol lehetséges még, hogy 
valami olcsóbbodjon. Nemcsak a marhahús, de a borin- 
és disznóhus kilója is 2000 koronával olcsóbb ma Bécsben, 
mint volt tegnap.

— Föl. Berlinbe! Münchenből 1 ú \ irat ózza 
A Reggel tudósítója: A berlini egyesült nem
zeti szövetségek gyűlésén a bujor szervezőt el
nöke olyan nyilatkozatot tett, amely « leg
nagyobb bií álmatlanságot fejezi ki az uj kor
mánnyal szemben. Az elnök szerint a konflik
tusok elkerülhetellenc.k a birodalom és Bajor
ország közt és ha ezek a konfliktusok kitörnek, 
a jelszó nem az lesz: „El Berlintől", hanem 
„Föl Berlinbe". át. elnök szavait viharos tet
széssel fogadták.

— Frankfurtot körülzárták a franciák. Berlinből jelen
tik: A „Fossöe/ie Zeitung" • i:!é c szerint, francia őr
ségek a frankfurti városi e.’.öi.tn a megszállott terület
nek ott húzódó hutáién olyan szigorú ellenőrzést léptettek 
életbe, hogy Frankfurt várónál nem csupán nyugat felöl 
zárták cl. hanem dél felél is körüllártdl;.

Interjú Sikivel,
a boxolás néger bajnokára.
Félüveg kölnivizet ivott A Reggel olvasóinak egészségér

Paris, augusztus 25.
(A Reggel rendes párisi tudósilójától.) Ki 

nem ismerné Parisban Sikit? Becsületes po
gány neve Battling Siki. de mindenki egysze
rűen csak Sikinek hívja. Ez az örökösen vi- 
gyorgó fekete fickó, ahol csak fölbukkan, az 
emberek csoportokba verődve bámulják és nép
szerűsége nagyobb, wiint akármelyik „nagy" 
államférfié. Ez érthető is, hiszen ő saját bőrét 
kockáztatja a ringben, amíg az államférfiak 
legrosszabb esetben ...

Siki egyik napról a másikra lett ünnepelt 
csillaggá: amikor megverte Franciaország dé
delgetett és kedvenc gyermekét, a világbajnok 
Györgyöt — Carpentiert. A négerek istenítik 
szintársukat és legutolsó boxinccesén, amikor 
leütötte a második fordulóban Nillest — szin
tén jónevü boxolót —-, a rendőrségnek kellett 
lecsillapítania a lelkes feketéket. De ki is 
hinné? A vad boxolóban gyermeki lélek rej
tőzik. Gyöngéje az állatok. Nemrégiben múlt ki 
kedvenc kenguruja, a másik csapás, ami érte, 
szamara elvesztése volt (Siki tréfás fin!); ugv 
hogy most már csak kígyója és kölyökorosz- 
lánja maradt, amelyet néha sétálni visz. E 
gyöngéd lélek néha azután ki-kizökken egyen
súlyából. Szegénynek ebben a hónapban három 
pőre volt csupán. Egyszer egy vendéglőben ba
rátságosan megnyomogatott egy pincért, más
szor egy kis borban revolverével a kari a meg- 
domptálni a jelenlevőket; azután egyik tréne
rét cirógatta meg úgy. hogy nyolc foga kihul
lott. A bíróság kegyelmes volt iránta, kisebb 
pénzbírságra Ítélte és megfenyegette, mint egy 
kis gyermeket: ..Többet ez elő ne forduljon!“ 
Láttam őt az ítélet kihirdetése előtt: úgy re
megett ez a hatalmas ember, mint a kocsonya, 
dr a verdiktre kiderült ragyogó fekete arca, 
illedelmesen megköszönte a leckét és gyermeki 
nevelésbe tört ki, megígérvén, hogy jól fogja 
viselni magát.

Egy merész percben elhatároztam, hogy föl
keresem e gyöngéd lelket, Feketohőrii tuszkolt 
be föltűnő udvariassággal az előszobába és 
ment bejelenteni gazdájának. Kedvenc kengu
ruja kitömve és elülső két lábán boxkeztyük
kel fölszerelve, küzde.lmi állásban mosolygott 
gúnyosan le reám. Nemsokára bevezettek a né

ger félistenhez. Fagyogó feketesége fehér po - 
gyolában fogadóit, nevetett <;s villogó feli 
fogait, reám vicsorította. Beszélgetni kezd lei 
vele az amerikaiak szemtelenségéről a szegén 
feketebőrüekkel szemben, akik nem elégedne 
meg azzal, hogy hazájukban kínozzák őkel, d 
áthajóznak Európába ós kuli urát hirdetv. 
csapnak reá az ártatlan négerekre. (Az utóbb 
időben gyakran fordult elő Paris esti lokál 
jaiban, hogy amerikaiak kiüldözték a csendé 
sen fogyasztó feketéket.) Dicsértem a bel ügy 
miniszter energiáját, aki jegyzéket, adott ki 
„egyes külföldiek" ellen, akik bántalmaztak a 
négereket. Kegyelmesen meghallgatott és na 
gyón tetszhetett neki beszédem, mert meg- 
kínált egy üveggel, ami előtte állt: kölni viz 
volt. Azt hittem, hogy még egy általam nem 
ismert rítusról van szó és nem akarván udva
riatlan lenni, egypár csöppet hintettem ru
hámra. amire ő néger kiejtéssel ós a nevetés 
tői fuldokolva legnagyobb rémületemre így 
szólt.: „inni, inni". A legudvariasabb formában 
voltam kénytelen visszautasítani, mondván, 
hogy nem vagyok szomjas. Mormogott erre va 
lamit, hogy nem értjük, mi a. jó és lehörpintílt 
egy jó adagot az üvegből. Én meg a tárgy;, 
tértem:

— Mik a tervei?
Nincsenek tervei, mert nincsenek ellenfelei. 
■— Mi igaz amerikai utjái’ól?
Nem nagyon szereti az amerikaiakat, de kü

lönösen „szárazságukra" haragszik, na n. >g 
„félni a sok víztől", mondja és az óceánra gon
dol, amely ezt a két kontinenst elválasztja egy
mástól. Megnyugtatom, hogy nem keli innia 
belőle.

— Mikor fog találkozni Carpentier-vel? Hi
szen egész Franciaország várja ezt a mérkő
zést.

De mind a két bajnok kerüli egymást, mint 
a macska a forró kását. Nemrégiben a labo
ratóriumok javára kellett volna összemérni az 
erejüket. Kérdezem, miért maradt cl a viadal?

— Néger szegény lenni, Siki szegény néger
nem dolgozhatni ingyen feleli szomoiuan. 
Az f)n olvasói egészségére, mondja még még
ha tottan és egy hatalmas korttyal kiüritctlg a 
kölnivizes üveg tartóimat. Pallós István.

TZTZ^l

Zongorát, planinót 
ne vegyen, míg ClEfíáMVil MtHALV zon
gorát depót meg nem látogatta. Budapest 
VJ, Király-utca S8. szám — Itcgi zongorát 
vesz, cserél, javít, hangol. — TELEFON
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IV, Károly klrály-ut t8, Központi Városház, főkapu m.

gyere haza. Nyugodtan alud
hatsz. Lakásunkat már rcud- 
beljozíq — BBTRICHST6BN.

József 116-55, József 126-38

— Sokmilliós zsebtolvajlás Miskolcon. A fő
kapitánysúg ma reggel a sátoraljaújhelyi 
rendőrségtől táviratot kapott, hogy Kiéin 
Adolf budapesti illetőségű gyertyagyári igaz
gatótól a miskolci pályaudvaron jegyváltás 
közben ellopták bőrtárcáját. A tárcában egy
millió korona készpénz, két darab török sors
jegy , hét nyugta ötveu-ötven részvényről, össze
sen 24 millió korona értékben. A főkapitány
ság a nyomozást megindította.

— A „Breite". Tisztelt Szerkesztő ur, tudja 
ön már, mi az a ..Breite"? No. ne nyúljon a né
met-magyar szótár után: abban csak ezt ta
lálja: Breite (dm) szélesség. Ha történetesen 
tőzsdei szótár is lenne már (fogadjunk, lesz 
egyszer!), nagyon körülményes magyarázat 
állna a „Breite" -zó mellett. Körülbelül ez: 
Breite — az a különbözet, ami a tőzsdeügynök 
v. bizományos r. bank által az ügyfele részére 
vásárolt értékpapír tényleges vételára és az 
ügyféllel közölt vételár, illetően az eladási árak 
között van. Teszem azt: a Ganz-Danuhius nyi
tási árfolyama 22 millió, legmagasabb árfo
lyama 26 millió, zár 24 millióval. Ha vettél, ó, 
nagypénzü olvasóm, biztosan 25’/s millióval, ha 
eladtál, biztosan 22’zi millióval számol cl ki
tűnő tőzsdei megbízottad. Egy lelkes bankfiu 
megsúgta nekem tegnap. hogy egy ismerőse, 
nem is olyan régi főz.,dós. egyetlen napon 17 
millió „Breitét csináll". No már most, tiszteli. 
Szerkesztő uram, én nem szeretek unos-unfa- 
lan fölháborodni. Azóta, hogy Frledrích mi
niszterelnök tudott lenni, semmin sem hábo
rodom föl. A „Breilén" sem. Azonban bátor 
lennék javasolni: ne legyenek olyan túlságo
san mohók nz ügynök uruk, ne akarjanak min
den másodnap u.i autót, minden héten uj palo
tát, minden második héten uj ..művésznőt" vá
sárolni. Legyenek szerényebbek! Mi, dr. Közép
osztály, megértjük, hogy nekik százezerszer 
jobban kel), hogy menjen a dolguk, mint a leg
fényesebb keresetű fiskálisnak, nagykereskedő
nek, egyetemi orvostanárnak. Azt is megért
jük, hogy az egyszoba-krmyhás lakásból a bu
dai kastélyba ma gyorsabb az ut, mint, volt 
abban a korban, amelynek kormánvelnökeit 
sóhajtozva emlegetik a nini aggastyánok. De 
azért mégse nyújtsák olyan szélesre azt a 
Breitét. Mert nincs az a rétestészta, ami. ha 
folyton nyújtják, el ne szakadjon. Maradjunk 
csak a regi jó tőzsdei szabály mellett:*  nem 
illik a kclletmél többet lopni. X’agy tudomá
nyosabban: helyezkedjenek cl n f. ügynök urak 
valamivel kisebb „szélességi fok" alá. Kiváló 
tisztelettel dr. Középosztály.

— Fáit, mer? későn j ilt Laza. Varga István 
15 éves tanuló a Majoros-utca 10. számú egy
emeletes ház tetejéről öngyilkossági szándéti- 
ból leugrott. Tettének okú. hogy 8 óm u*  ni 
érkezeit c‘ak haza és félt az apjától. Súlyos 
belső sérülést és agyrázkódást szenvedett.
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lseiket Mnyza&ot 
runh az e/heti tőzsdén 

augusztus 27.
Reggel munka idusától.) Az elmúlt hétről 
zsdei jelentés ón!,)) ••n azt mondtuk-, hogy 

l az erős kezek szilárdan tartják értékei- 
i gyöngék magas Vosztpénzeket
akarják fizetni, tartóii. tőzsdéink lesznek 
ugyan úgy is történt Egyes bankértekeket 
iilönös favorilQKUt leszámítva, az elmúlt 

tőzsdéjén, csakugyan nem voltak jelentő
módosulások az árfolyam lapon s ha a tőzs

dét első napján erős üzlet mellett a két liét- 
•xelőtti árakat hirtotrík is meg az értékek, 
a második, csütörtöki tőzsdén, átlagban 

cvehotó általános, bar kisarányu viesz'aesé- 
>ek voltunk szemtanuk Aki az árfolyamla- 
összeméri a két héttel ezelőtti kurzusokkal, 
fogja látni, hogy átlagban alig változott az 
lyarnlista. s ha igen, az inkább lefele, sem- 

az emelkedés irányában tort ént. Elmúlt, 
megállapodásainkat tehát, az események 

ességfjel igazolták. Megmondtuk azt. is, hogy 
árdulás esek egyik-másik bankértékben 
bekövetkezni, aminthogy a Pesti Hazai 

karékpénztár részvényei csakugyan nagy ke
letre találtak és mintegy két millióval"emel
lek naponta. A csütörtöki tőzsdenap mégis 

ellanyhulás bizonyos érzésével végződött. A 
uteki kasszanan aztán igen simán bonyoló- 
tt le, s a szombati, r? - inkább a vasárnapi 
agánforgalomban, aránylag kis üzlet, mellett 
inét megerősödött a piac, a hangulat bizako- 
ihbra vált.

*
Ez nagyjában az elmúlt hét tőzsdéinek tör- 
uete. É hét kússzam:ppa.l kezdődik s ami már 

' sszu idő óta,nem történt, meg. a hol első nap
in nem lesz tőzsde. Kedden indul meg az eheti 
vatalos üzlet, a kővetkező gazdasági körül mé
rek közt:

A pc-nz drága, de hőven van,
ért. a magas kosz, kamat, nagyon sok értéket 
alt ki a piacra. A korona sorsa a kölcsönak- 
o eredményétől f igg. de sajnos, még vezető 
irmányférfiaink is olyan kijelentéseket tesz- 
•k, amelyek nem nagyon alkalmasak azt a 
gyf’oku menekül isi processzust megállítani, 

a.ioí • kiiJ^uiseii a t 'tos koronáról a mai 
te van; leromlás óta beállott.

aloszinit, hogy ilyen körülményei: közt sokan 
fognak, ismét bevonulni értékpapírokba. kJ hét 
loz .déi minden jdl szerint megélénkülnek s ta
lán nagyobb üzletre van kilátás, mint a múlt 
héten volt. Az árfolyamok alakulására r.é.zve 
számításba kel! vennünk az előkészület alatt 
illő tőkeemeléseket főleg bankértékekben, 
•így, hogy annyi hausse momentum van együtt, 
mgy semmicsetre sem I * -»t mást, mint

cuiclked _«yzatot
•Rolniink. A kérdés nymlössze az, hogy vájjon 
ygendő pénz áll-e már e hét fókámén reudcl- 
'zésre. Minthogy mi azt hisszük, hogy ámbár 
omhaton márjiagyou bőven kínáltak pénzt 
hétfői kasszára, de még sincs túlságos sok 
ez olyan magas árfolyamokon való vásárlá- 

u<ra, mint a maiak, nz összes hausse-momen- 
umok dacára, nem lesznek nagyobb aiányu föl- 
‘1° mozgások. F;<< a látszólagos ellentmondást 
^oszlatjuk, ha lg; jj-jezzük ki magunkat:

i tőzsde hangulat,?. szilárd marad, sőt egyre 
migyob.h,aránya hausset Lei! várnunk ;> leg
közelebbi jövőben, átmenetileg azonbau szá
molnunk kell kísebhfoku Janyhasággal vagy 

legalább is síagnáeióval.
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\ spekuláció lavor’t.iai a k i 

nyár Hitel, Kereskedni mi Bank. 
Bank, Hazai Ibink, Fői 
>>incá nak legkeuesettohI» 
i 'lt takarékpémtári 
ioe mamutpapir 

Meg mindig verse
'íláoióf, de bizfof- 

>an az Egyesült, / „ 
’>rck. A vasplicon: - n

Gipták (újabb, kedvező 
fapi.aon címsorban

Jm erikái fa és 
Rorsod-mislcnlcl 
Piacon ab...
Kőszén, P,ai:::l. Magncm! 
n'ent; különfélék "X....". 
Oeedn, Npődirty, Műtrágya, Fl<>
/óval miniiazlk a. papírok, at. 

‘utotfák meg ebiig a formái.lkat.

értékei. A divatba 
értékek közül persze a 

Pesti Hazai Takarék 
nélkül érd°kií a spe- 
’ i> emelkedik nyomó

it és az Általános Ta- 
Magyar Acél, Sohlick, 

l rnnzakeiók Iliiére'): 
az 0/7/, Hazai fa. 

Viktória fa; a malompiacon: 
<•> Bach-műtőin; a bánya- 

1 isse vissznmnradt Magyar Általános 
, Nagyba főnyi, Ce- 

közül: Brassói, Kender,

X Elénk és Szilárd a vasárnapi magánforga- 
nn. A vasármpi magánforgalom szokatlanul 
•ni: volt, kiil .ii 't-t'H arbitrárspapirokal^ keres- 

•‘l’. Az iigyni,<; i ogymi'sközti forga'inahan 
•iuior tényUges üzlet .iötl létre, amelyekről 

' Btarirl tu<i(!sia következőkben számol 
•e: Safgói Mn 8’?!); '(agyar Hitel: 8-10 (pénz); 
Jszlrák Hitel: 21b (pénz); Rima: 225; Dclivasut: 

IN); A Hamvasul: 620—-30; Egyesült Fővárosi Ta
karék: 350 (pénz); Földhitelbank: 400; Forgalmi 
Bank: 85; Angol-Magyar Bank: 155 (pénz); 
Magy. Alt. Takarék: 240--215; Hazai Bank: 
370—85; Magyar-Olasz Bank: 75; Ingatlanbank: 
32Ü;Borsod-miskolci malom: 300; Magy. Alt. Kő
szén: 2.800—900; Nagybátonyi: 315; Pallas: 85 
(pénz); Brassói: 650; Georgia: 1 600 (áru); Kar
ton: 145; Műtrágya: 640; Spoáium: 500 (pénz); 
Kender: 150 (pénz); .Juta: 250; Haltenyésztő; 
110; Ocedn.*  60; Flóra.: 255 (pénz): őstermelő: 
470: Liptdk: 48; Hofherr: 220 (pénz); Magyar 
Acél: 430 (pénz); Mág: 115; Teudloff: 130; Hazai 
fa: 205; Lidiiig: 36—32; Mfter: 510; Viktorul 
Bútor: 25 (pénz). Az ücvnckközi forgalom va
sárnapi szenzációja: a Hazai Takarékra 10 mil
lió pénz áll. Georgián kívül minden értékben 
inkább pénzajánlat, mint áru jelentkezett.

x Ma lesz a régi Giro hátralékos kasszája, amelyen az 
augusztus 4-én benynjtott engagemont rendeződik. Kedden 
uj órtéküzieti periódus indul (két üzletnappal), amelynek 
esedékessége: szeptember 13. A szerdai szünet után csü
törtökön lesz az ellátás.

X A Pesti Hazai Takarók: IC millió. Hetek 
előtt, jelezte A Reggel kitűnő információ alap
ján, hogy a Pesti Hazai Takarék nagy meglepe
téseket. tartogat a pesti tőzsde számára, egészen 
fantasztikus árfolyamok várhatok Fáy András 
egykori intézetének nagyon kitűnő részvényé
ben. Es három hét alatt, n. tízszereséie. emelke
dett a Pesti Hazai. A keddi tőzsdén 5 millióra 
ugrott; a. csütörtökin túlhaladta a 7 milliót; a, 
mai magánforgalomban: tiz millióval keresték 
és vásárolták. A ma-joritási harcról szóló hírek 
persze, gyermekes ábrándok a Pesti Hazai Ta
karék körül. Valószínű, hogv ez az imponáló 
árfölfeilődés maga utón vonja a Hazai Bank 
és az Egyesült Fővárosi emelkedését.

v Hermps vasipari tröszt. Regacl többizbon foglal
kozott már a Hitelbank kialakulóban levő hatalmas tröszt
jével: a vas- és gépipari tröszttel. A tröszt, koncepciója, 
amint ismeretes. Kicin Gyulától ered, aki most, hogy 
visszatért külföldi útjáról, még fokozottabb mértékben 
igyekszik kibővíteni a tröszt kereteit. A tröszt újabban 
a l''i.leax-f:épn.u-in al szaporodott, amely szintén a Hitel
bank érdekkörébe tartozik és a közeli napokban kerül 
tőzsdei hővezetésre. A gépipari egyesülésnek már nevet 
is adtak: Hcrmes-tröszt lesz a legnagyobb magyar tröszt 
neve.

X Becsben drágultak a pipirok és olcsóbb a 
pénz. Becsből jelenti telefonon A Reggel tudó
sítója: A totmapi nap nagyon, barátságos irány-., 
zatn átterjedt n. mai magán forgalomra, is. Pénzt 
bőven kínálnak, egyre olcsóbb kamattal. A re- 
port 1.5%-ról egynegys?dre esett. Kulisszpapirok 
közül n 'Hitelt keresték, (ugu osztrák GH0.000), 
mint Maanar Hitelt. (1,300.000), továbbá Union- 
bankot, A Ham vasutat, A Incéit. Rimát. Salgót, 
Kőszenet, (4.200.(1001 és főleg cseh értekeket. 
Korlátpapirok közül főleg pei.róíeumrcszvénvck 
iránt mutatkozik nagy érdeklődés. Átlagban 
10—20" t>-ka! emeli:-dtek a papírok. Föli ep;y zés re 
érdemes, hogy effektiv magyar bankjegyeket 
komoly kezek- kerestek.

’Z Miért emelkedik az Általános Takarék részvénye? 
Vasárnap jutott nyilvánosságra n. MÁT kedvező alaptőke- 
fölemelésének minden részlete. Lútszóau tehát a részvény 
áremelkedése nagyon kedvező tranzakcióval lenne ma 
g.• srázható. A Takarék áremelkedésének azonbau más okai 
is vannak. A MÁT, amint ismeretes, a Generálival ér
dekközösségben van és igy tárcájábau nagymennyiségű 
Generáli-részvény van. Ma a Generáli-részvény az olasz 
tőzsdéken 12.000 l'ra körül áll, vagyis e.supán egy rész
vény értéke több mint i2.goo.ooo magyar korona .

y A Haltenyésztő ci nyös tőkeemelése, Az el
múlt bétmi a Magyar-Olasz érd kköréhe tartozó 
Haltenyésztő lOOGi-lml javjtotta. meg az árfo
lyamút. J Reggel értesülése szerint a. Holte
nyésztő kirobbanásának az oka a. részvénye
sekre rendkívül előnyös tőkeemelése, amely a 
szeptember 3-án tartandó közp/yülésnn történik. 
A vállalat, régi részvényesei: egy regi rész
vényre két újat kapnak — 5000 koronáért.

Harlcnstcin külföldön tárgyal a Hazai (a ügyében. 
A Reggel jelentette, hogy a Hazai fa augusztus vegén 
fölemelj alaptőkéjét. Amint értesülünk, az a la; •tőkeeme
lés egy hónapi, halasztást ezonved, mert, a vállalat vezér
igazgatója, Hartcns'ein Jenő, még nem fejezte bo kiil- 
földi tárgyald.*ait ; a Hazai fa nagjszabású tranzakciója 
ügyében Hartensteiu vezérigazgató most Parisba utazott, 
onnau Svájcba megy, majd szeptember végén Rudapestre 
érkezik és végrehajtja a Hazai fa tranzakcióját.

X Egy ntllHárdra emeli alaptőkéjét az Őster
melő. Szeptember 15-én (ártja az őstermelő 
ajaptőkefölonieiő közgyillését. A Reggel értesü
lése szerint. ;i 1 rmn .akció első része ,\z lesz, hogy 
az (istermelö eddigi, alaptőkéjét 250 millió ko
ronára emeli. A negyedmilliárdos alantokét pe
dig fölülbélyegzéssel 1 miiliárdra fogja szaporí
tani. A tőkeemoléíinél fönniarndó szabad részvé
nyeket egy hollandi osoi>ml, amely az őster
melő Polgárdi. Ipartelepeinél mér omugy is ér
dekelve van, veszi út.

x Euc.r Aulai a U'/g’ar-OUsz Bank és « Ai.roskedelmf 
Bank ínzíöjaról. A Magvar-Olasz Bank és a Kernske. 
delmi- Bank, allitólago*  fúziója foglalkoztatja a pesti pénz
világot. Sokán még ma is hisznek a fúzióban, de a hely, 
zet ismerői már az első pillanatban is lehetettemnek tar
tották, mert ha a tárgyi akadályokat leküzdötték, akkor 
is annyi személyi akadálya volna, hogy a futió keresz
tülvitele lehetetlenség. Az Olasz-Magyar Bank vezérigaz
gatója, £bcr Antal különben nyilatkozott A Rcggel-nek 
erről a kérdésről és határozottan megcáfolja a fúziós hí
reket:

— Magam is hallottam a híresztelésekről, de 
maga a hir annyira komolytalan és annyira 
nem igaz, hogy nem tartom szükségesnek ennek 
megcáfolását, csuk azt mondhatom: nem olva
dunk be.

X Welss Manfréd-részvényck a tőzsdén. Nincs még egy 
félve, hogy a sajtóban és a nagyközönség körében Ilire 
ment, hogy a Weiss iíanfréd. konce.m részvényeit beveze
tik a tőzsdére. Hiábavaló volt minden cáfolat, a hir tar
totta magát, sőt azt is tudni vélték, hogy a részvények 
'íö—SO.oOO koronás árfolyamon már a magánforgalomba is 
kerültek, ami mai koronaértékben kifejezve 240—32D.OOO 
koronát jelent. Jólértcsült pénzügyi körökben most ismét 
sok szó csík a IVciss Manfréil-részvények tőzsdei beveze
téséről. Pontos részletek még hiányoznak, de. a bevezetés 
ténye hir szerint végleges.

X Ml van a Királyautóban? A Királyautóhan (amely 
most az Krgou érdekeltsége) egy szindikátus veszi föl a. 
darabokat. A vállalat egyébként egy 105 és egy 35 autó 
elhelyezésére szolgáló garázst épít olcsó áüami kölosöu- 
bő] és jelentékeny beruházásokkal növeli az üzemét. Az 
autóbehozalaJ. eltiltása különben is megszilárdította az 
autópapirokat és az autópiacot. (Amint a Mdg-niú és 
Bárdi.-vál is látjuk!) A Királyantó csütörtökön 15 és 17 
között zárult, a magánforgalomban 20.M) K-ért keresték.

X Magyar Általános Takarékpénztár. Rt. igazgatósága’ 
e hó 31-iki rendkívüli közgyűlésen javasolni fogja, taogv 
az alaptőkét .150 millióról 700 millió K-ra emeljék. Két 
régi részvényre, egy — már az idei jövedelmekben/része
sülő — újat ajánlanak föl szeptember 1—7 között, 30.000 
K-ért. Azon részvényesek, akik elővételi jogukat ezen idő 
alatt gyakorolták és a megkívánt nyilatkozatot aláírják, 
a fizetést a szeptember 13-iki kasszaaiapon is teljesíthetik. 
A részvényeseknek föl nem ajánlott részvényeket az igaz
gatóság lényegesen magasabb áron és hosszabb lekötéssel 
tőkeerős külföldi bankcsoportnál és más uj érdekeltségek
nél helyezi el. A tókefölemelési tranzakció teljes keresz
tülvitele után n Magyar Általános Takarékpénztár R<. 
saját tőkéi körülbelül 15 milliárd K-ra fognak emelkedni.

x Magyar-Német Bank rendkívüli közgyűlése elhatá
rozta az alaptőkének 200 millióról 500 millióra való eme
lését. (Alaptőke és tartalékalap 1.32 milliárdot tesz ki.) 
Minden régi részvényre 1 uj adatik 3300 K-ás árfolya
mon. Elővéí ’li jog e hó 27-töl szeptember 1-ig az intézet 
főpénztáránál.

’á Belvárosi Takarékpénztár Rt. igazgatósága, szeptem
ber 4-re egybehívott rendkívüli közgyűlésnek a takarék
pénztár 200 millió alaptőkéjének egyrészt, a régi ré.szvé- 
nveknelí a tnrtn’ékalap terhére történő fölbélyegzése 
másrészt, uj rész vények kibocsátása áltál 300 millió K r 
való fölemelését fogja javnsolni.

íuiL.ugejnm
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VesartMk brilliásist, "aranyat, 
ezüstöt, pénzeket, külön fazontfizetünk. Hamlstogaí30ö0K-lK 

Éksierhúz, Rükóczl-ut 17. sz. (Uráuia-bank.)
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újak és használtak minden mennyiségben

ASZOKHORDÚK 
söröshordóbol átdolgozva, príma szlavóniai tölgy 

fából 3000 - 7000 literig 
legolcsóbban besscroshettfi 

BÖHM KÁLMÁN 
hordögyér rí.
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Telefon: 148-12. Táviratcim: Hordósböbm Budapost

Gázgyujtófc!
Öngyújtók! 

tónl-.Svek, villamos fBzfiedényóek jutányosán kap
hatók: ítj’BSsei'r SCtndor cégnél, Budapest, Károly

kiír iit 7. szám. Ij'l1''71,1;, ^i'iVÍ m,,

roTOCKKEK.
Budapear*  IV.Kiggó-ueea 4, 
Főúzlph: VII.Király-ucca69.
Telefon: 14-22 K8S KOMÉDIA Révai-utca 18 

ROYT és STE^MARDT felléptével 
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Az uj uzsorarendelet premier,
Kik fölött ítélkeznek az első napön?

A valutasibereket is a rögtönitélő bíróság' elé állítják

X Közgazdasági hírek. Éber Antal, a Ma
gyar-Olasz Bank vezérigazgatója, többnapi 
tartózkodásra, nagyjelentőségű tranzakciók 
megbeszélésére, Grundelseebe Castaglioni Ca- 
miUóhoz utazott. — A Heggel már hetekkel 
ezelőtt jelentette, hogy augusztus hónap vége
vei megkezdődik a budapesti pénzintézeteknél 
az alaptőkefölemelések sorozata. így is tör
tént. A múlt héten már négy bank szaporí
totta alaptőkéjét, e hét folyamán pedig foly
tatódik a bankalapt őkeemelések sora, ki
bővülve számos iparvállalati tranzakcióval. 
E héten esedékes lesz a Hitelbanknak már rég
óta tervezett alaptőkeemelése. Az alaptőke föl
emelés már véglegesen elhatározott, a bank 
vezejoségének minden tagja már Budapesten 
tartózkodik, úgy hogy látszólag semmi aka
dályt, sincs annak, hogy a Hitelbank alaptőke- 
föleíiielése még ezen a héten megvalósuljon. — 
Ma délben fejeződik be véglegesen a Kereske
delmi Bank tranzakciója. Déli 12 órakor tartja 
ugyanis a rendkivüli közgyűlését, amelyen 
szankcionálják a bank által már nyilvános
ságra hozott föltételek mellett az alaptőkeföl
emelést. — A Városi Bank alaptőkeemelése is, 
mint arról már beszámoltunk, befejezett tény. 
Urbanovics Zoltán, a bank vezérigazgatója, 
jelenleg Karlsbadban tartózkodik és ott foly
tatja a tárgyalásokat báró Madarassy-Beck 
Gyulával, a Városi Bankot patronizáló Jelzá
loghitelbank vezérigazgatójával az alaptőke
fölemelés részleteiről. — A Jelzáloghitelbank 
alaptőkefölemeléséről is sok szó esik. Tőzsdei 
hírek szerint a Jelzáloghitelbank megdup
lázza alaptőkéjét és egy régi részvényre egy 
■újat ad alacsony árfolyamon. — A Magyar; 
fCseh Iparbank alaptőkeemelését is a jövő 
ÍJrétre várják. Engel vezérigazgató a hét elején 
visszaérkezik külföldi útjáról és ezt követően 
.keresztülviszik az alap tőkeszap őri tás t, 7 :1
arányban 5000 koronáért. — A Lipótvárosi Ta
karék általunk már jelzett alaptőkeemelése: 
3 régi részvényre fognak 1 újat adni 2000 ko
ronáért. Az eddigi svájci csoport mellett 
most egy angol csoport vesz át nagyobb pakett 
részvényt. — A bankpiac egyik legnagyobb 
meglepetése az elmúlt héten az Egyesült Fő
városi Takarék újabb árugrása volt. A tőzsde 
közönsége nem lepődött meg ezen a további ár
folyamfejlődésen, mert hiszen az Egyesült Fő
városi Takarók azon kevés magyar pénzinté
zetek közé tartozik, amelynek nagyobb kül
földi valutakövetelése van. A Hazai Takarék 
szenzációs árfejlődése természetszerűleg ma
cával rántja minden gazdasági okon túl az 

gyesült Fővárosit, amely igy szép Zcarríer 
"t.t áll. — A nem jegyzett értékek piacának 

körtékéi közül a Fabank iránt mutatkozik 
.dóan nagy érdeklődés, amelyet az intézet 

tiinő üzleterédmenyével magyaráznak. — 
Elénk a kereslet a Budapesti Bank részvényei
ben is. A Budapesti Bank. A Heggel értesülése 
szerint, legközelebb alaptőkét emel: 1:2 arány
ban és az uj részvényeket 3000 koronáért adja. 
— Megszilárdult a vaspiac egyik elhanyagolt, 
értéke, a Csáky. A vállalat igazgatósága 
ugyanis hetek óta fúziós tárgyalásokat foly
tatott egy osztrák nagy vas- és acélöntőgyár
ral. E tárgyalásokat sikerrel befejezték és a 
fúziónak különösen a gyár termékeinek expor
tálása szempontjából van nagyobb jelertősége. 
A Csáky éppen a külföldi gyárnál való uj ér
dekeltsége miatt szeptember végén alaptőkét 
emel. — Az Ofát egyidejűleg vezetik be a 
genfi és a bécsi tőzsdére. Az értékes la napirost 
különben újra nagy tételekben vásárolja egy 
szindikátus. — A Heggel már hónapok előtt 
jelentette a, Hungária Műtrágya és Vegyészeti 
Gyár, valamint a Pesti Spódiumgyé'' Rt. kö
zött megindult tranzakciós tárgyalásokat. E 
tárgyalások első eredményeképen a Spódiuni 
érdekköréhez tartozó Mészárosok Csontföldol
gozó Rt. részvényeinek egyrészét átvette a 
Hungária.- A nagyjelentőségű vegyipari kon
centrációnak ez csupán első etappeja, ellenben 
A Heggel értesülése szerint már a két hatal
mas vállalat közös nyersanyagbeszerzése és 
értékesítése is biztosítva van. Most Analizál
ják a két érdekeltség külföldi vállalatainak 
együttműködésére vonatkozó megállapodáso
kat. A Spódium két cseh-szlovákiai vállalata 
fuzionál a Hungária vállalatáéval, a zsolnai 
műtrágyagyárral. Ez alkalomból mindkét vál
lalatnál nagyobb tőkeemelésre van kilátás. Ha 
az átértékelési folyamat tovább is folytatódik, 
ami valószínű, úgy a tőzsde legközelebbi két 
milliós papírjára a Spódiumot és a Hungária 
Műtrágyát tippeli a spekuláció. — A szombati 
/pagánforgalomban ismét nagy kereslet nyil
vánult meg a iStei/cra-rész vények iránt. Mint 
A Heggel értesül, az érdeklődés oka, hogy a 
Szikra alaptőkét emel. A tőzsdén azt beszélik, 
hogy a Szikra idei alaptőkeszaporitúsa a múlt 
évihez hasonlóan, igen kedvező lesz: 7 répi 
résarodna/re 2 újat adnak majd. — A Wiener 
Bankverein iparvállalatai közül a legközelebb 
a« Aszfalt fogja alaptőkéjét szaporítani. — A 
sokat emlegetett Dorogi-részvények nagy kar
rier előtt állanak. A Dorogi tőkeemelése igen 
előnyös lesz. A vállalat állítólag megháromszo
rozza eddigi alaptőkéjét. — A Magyar Acél 
nagy árugrását tőzsdei körökben azzal magya
rázzák, hogy a Hitelbank vásárolja a részvé
nyeket és hogy kvalifikált minoritást akar 
szerezni a vállalatnál. — A Magyar-Olasz Bank 
érdekeltségéhez tartozó Rothmüller-fé\e fém
ét, bádogárugyár rt. a jövő hónapban alap
tőkét emel. 1:2 uj részvényt ad. Erre a hírre a 
múlt hét végén Hirtelen erős kereslet támadt a

(A Heggel tudósitójától.) Az árdrágító visz- 
szaélések bűnvádi üldözésére vonatkozó uj mi
niszteri rendelet szombaton lépett életbe es 
ehhez képest a büntetőtörvényszek, mint 
uzsorabiróság, itélőtanácsai

ina már az uj rendelet szerint tárgyalják 
az árdrágítás! bünpöröket.

Most egy esztendeje éppen, hogy hasonló 
premierje volt az árdrágító büupöröknek, ein- 
ékezetes még, hogy tavaly augusztus végen 
<ezdte meg szárnyait csattogtatni a röpülő
bíróság. Akkor jobbára csemegekereskedőket 
és piaci kofákat állítottak az uzsorabiróság elé, 
mert őszibarackot és zöldpaprikát a megenge
dettnél drágábban árusítottak. A röpülőbirósá- 
goknak csakhamar bealkonyodott és az év ele
jétől a nyár közepéig már szárnyaszegetten 
gubbasztottak az Árvizsgáló Bizottság Veres 
Pálné-utcai épületében. A mai premier nem 
ígér semmiféle szenzációt, de értesülésünk sze
rint a legközelebbi jövő sem hozhatja nieg az 
árak hanyatlását, mert hiszen egyelőre meg 
azokat a hátramaradt és régi árdrágitási bün
pöröket tárgyalják le gyorsított iramban, ame
lyek eddig Ítéletig nem jutottak.

Az Átvizsgáló Bizottság épületében dr. Bigncr József 
táblablró ítélőtanácsa elé a mai napra hat árdrágitási 
bünpör fötárgyalását tűzték ki. A büntetőtörvényszéken 
pedig dr. Publik Ernő biintetőtunácsn előtt két ügy kerül 
főtárgyalásra. Az első napnak vádlottjai a következők: 
Kis Péterné 35 éves piaci árus, akit az ügyészség azért 
vádol meg árdrágító visszaélés vétségével, mert augusz
tus 4-én a vöröshagyma kilójdért 420 korona helyett 600 
koronát követelt.

Ugyanez n bűne a következő ügy vádlottjának, Sás Jó- 
ncsné 45 éves piaci árusnak is.

A harmadik ügyben Auspilz Jenő főpincér a vádlott, 
akit az ügyészség azzal vádolt, hogy május lG-án egy 
csésze kávéért és egy darab kenyérért az előírásos 142 
korona helyett 172 koronát számított.

A negyedik ügynek Keresztes Ede 52 éves vendéglős a 
vádlottja, akit azzal vádol az ügyészség, hogy a llermina- 
ulon levő vendéglőjében négy darab palacsintáért, amit 
az Arvizsgáló llizottság 650 korona értékűre taksált, 760 
koronát számított a vendégeinek inájits elején.

A követkoző ügynek Mcllinger IApót 70 éves szállító n 
vádlottja. Kég húzódó árdrágitási ügyért vonják felelős
ségre, azért, mert tavaly március 5-én hét kanna méznek 
a józsefvárosi pályaudvarról történt befuvarozása alkal
mával biztosítási dij címén G6 korona helyett 319 koronát, 
tűzbiztosítás! dij címén 2G korona helyett 320 koronát,

Rothmülh r-rész vén .vekben. — A spekuláció, 
amelynek hosszú időn kérészül kedvenc pa
pírja volt. i> Nova, most ismét föltűnően érdek
lődik a részvény iránt. A Novában napok óla 
nagy vélenmnyes vásárlások történnek, amely
nek eredménye a közeli napokban a részvény
árfolyam fejlődéséiül is tapasztalható lesz. A 
tőzsdéjűt ék' sok figyelmét ugyanis uoin kerülte 
el, hogj a Nova, amely tőkeemelés ('lőtt, elérte 
a 300 ezres kurzust, egy-két hét óta 130- 140 
ezer körül áll. — Á fapiacon ismét érdeklőd
nek a Magyar-Amerikai fa iránt (Hermes- 
érdokcitség), mert, mint A Heggel értesül, a 
vállalat igen előnyös tőkeemelés előtt áll. — 
A csütörtöki tőzsdenapon nagy feltűnést kel
tett, hogy a Keglevich-konyidí. többszöri föl- 
függesztés mellett, majdnem 50%-os áremelke
dést ért el. Érdekes, hogy a Keglevich emel
kedése nem tranzakcióval hozható összefüg
gésbe, hanem pusztán azzal okolható, hogy az 
utóbbi két hét alatt a borárak majdnem 
SOOVo-kal emelkedtek s igy a Kcglevich-konyak 
vagyona, illetőleg belcrtéke is megháromszo
rozódott. — A Tmbolai már hetek óla esedékes 
tranzakciója befejezéshez közeledik. régi, 
koronarészvények átcserélése lei névértékű 
részvényre mar elhatározott lény. — A Papír
ipar, amely ajig két héttel ezelőtt emelte föl 
alaptőkéjét, újabb alaptőkcszaporitás elölt áll. 
— A csütörtöki tőzsdén nagy árugrást értek el 
a Royalszálló-résr.vények. Mint, A Heggel érte
sül, e#y angol tőkecsoport, amely régebben a 
Hungária és Dunapaiota megvételéről tár
gyalt, siker nélkül, kezdte meg a részvények 
vásárlását a piacon. -- A bankközi magánfor
galomban tovább folytatódott a Viktória bú
tor-részvények vásárlása. A csütörtöki tőzsdén 
kezdte egy tőkeerős szindikátus a Viktória 
bútor-részvények vásárlását, arra a hírre, hogy 
a vállalat vezérigazgatója Parisba utazik, ahol 
nagyobb tétel Viktória-rószvényl fog elhe
lyezni. — A nem jegyzett értékek piacának 
egyik érdekessége, hogy az Újpesti Beton
részvény arra a hírre, hogy Temosvúrott 3 
millió lei alaptőkével uj gyárat alapit, meg
duplázta árfolyamát. Az Újpesti Beton külön
ben alaptőkeemelés előtt áll, amelynek folya
mán a részvényeket össze fogják vonni. — A 
Gazdabank eay hatalmas belvárosi bérházra 
alkuszik, almi az uj intézet helyiségei lenné
nek. A vételár 3 milliárd. — Az Unió Bizto
sitó Rt. részvényeit a Luczcnbacher és gróf 
Teleki-bank vezette be a tőzsdei magánforga- 

raklárdij elmén 56 korona | helyett 70 koronát, mái 
lési dij címén, amely egyáltalán nem járt volna, 5 
rónát és szállítási jutalék ciinér 329 korona helyet 
koronát számított föl.

Az utolsó iigy vádlottja Kdvácg Árpád 27 éves fű 
kereskedő, nki a Géza-ntca 7- Bzáinu üzletében &. 
március és április havában*  a forralatlao tej liter 
nz előírásos ár ól mindig niíJgannbb árat követelt és 
bán az időben 100 koronáé'’!' 15o koronáig mérte a 
literjét.

A Piiblik-fólc uzsorabiróság! Itélőtanács előtt tárj 
lásra tűzött ügyben Fekete János üzemvezető és Jeri 
József 24 éves géplakatos szerepelnek vádlottként, e 
még 1021. év febrwír havaban spritott tűzifát adtak 
és az akkori maximális árnak a dupláját számitottdlc

A másik ügynek Csaba Sdndorné házmesternő a v 
lottja, akit azért vádol az ügyészség árdrágitással, m 
tavaly tavasszal a rendeletileg megállapított 1 komi 
kapupénz helyett éjfél előtt 3 koronát, éjfél után pe< 
5 koronát követelt a 'partájoktői.

A Heggel munkatársa beszélgetett 
az uzsorabiróság egyik itélőbirájával, 

aki a mos*  életbelépő rendeletre vonatkozóa 
azt a nyilatkozatot tette, hogy az árviszonyt 
kát, a drágaságot nem lehet megfékezni pus, 
tán büntető rendelkezésekkel. Az uzsorabirósí 
goknak eddigi működése aligha eredményezi 
azt, hogy az áiti'r emelkedő irányzatát a lep 
kevésbé is meg.'k’ e - .. És ez az eredményte 
lenség főként . <. tudható bo, hogy a
uzsora bíróságok eh euuig

az esetek 99%-ában csak kisemberek kerül
tek. a nagy bírói apparátusok a piaci kofák, 
milimárik, szatócsok eseteit bírálhatják el.
Az a detektív fölügy elő pedig, aki az Árvizs

gáló Bizottság mellett működő nagy detektiv- 
csoportot vezeti, úgy nyilatkozott, hogy a leg
utóbb megjelent miniszteri rendelet óta sem
mivel sem növekedett az árdrágító bűncselek
mények miatt a följelentések száma.

A rendőrség egyébként .íjból nagy appará
tussal lát hozzá, hogy a főváros területén el
burjánzott valutaüzérkedéseket megfékezze. E 
héttől kezdődően napirenden lesz a sok razzia

ha valakit valutaüzérkedésért elcsípnek, 
nyomban az uzsorrHríság elé állítják,

■ ahol még aznap fcitüsi ' 
és amint ismeretes, a hozh.1 .7 1 énen niucs 
appelláta, a bűnösnek tila.'. fiiért az ítélet ki
hirdetése után nyomba x letartóztatják.

•>» <!■■■ ■■ " ■■■■

A részvények kevés számánál fogva a 
'a Luczenbacher és gróf 

tartja vissza az árfo- 
menetét. — Az elmúlt 

zefte be a Szalui és 
t .1 jegyzett értékek 

Nógrádit 1 t.Kőszénbányák részvé-

lomba.
kereslet igen élénk és 
Teleki-cég erős kézzel 
l y a m k i f e j 1 ő (1 és 11 i r ú •1 
hét utolsó tőzsdei 
Társa bankárcég 
piacára a 1.__ „
nyeit, amelyek majorizalásáiól éppen A Heg
gel adott hirt. A magúnfirgalomban 16.00 
K-val indult a papír és 20.000-Jg emelkedett.■ I

X „Atlantién Trust“ Rt. augnszEs 22-én elhatározott 
tőkeemelésének elővételi joga e hó *!7-től  szeptember 1-iij 
gyiikorolhntó. Minden ü régi részvény után 1 uj vehető 
át dbként 15.000 J< lefizetése ellenóh-n.

X \árm?g.v('l Mezőgazdasági és iparfejlesztő Rt. köz
gyűlésének bnlároz.atiiból az elővételi jo'g augusztus 25-től 
szeptember 5 ig 4500 K árban 1:1 arányban a Városi Bank 
és a Jelzálog Hitelbanknál gyiikoroható.

X Székely is Gcrő Vasöntöde és Cépgyár Rt, cég alatt 
a több mint 3(1 év óta fönnálló Székdy és Gcrő cég rész
vénytársasággá nlnkull át és részvény cinek egy kis há
nyadát a magán forgalomban értólesiti. A részvények 
induló árfolyama 51100—5200 K.

X Délkelet Biztosító éa Viszontnlztoaltó Rt., amely 
tudvalévőén a Frankfurti Általános .tiztositó Kt. magyar
országi jogutódja, e hó 22-én tartott közgyűlésén az alap
tőkét 2o millióra emelte. 2 régi rószzónyro 3 újat adnak 
3otlo K árban. A tőkeemelés időpont.ának inegál lapít Asút 

igazgatóságra bízták. Azért állapf.ották 3000 K-bnn nz 
•ner

H7.
ni részvények kibocsátási árát, 
akciónál 700 K volt a kibon óta 
uj részvények nuir az id u 
nők, valorizálva a 700 ■. • 
felelne meg. A Délkeléi 
tanácsnál előterjesztés

X A Wander-részvé.'j ■■ 
két és félszeresre jnvitottai..

n legutóbbi trnnz- 
írolyam b miután az 

$ ’.resógébnn réazoaed- 
4000 K árfolyamnak 

cjetÓBc iránt a tőzsde -

árfolyamukat 
közük, a vál 
gyúr prodnk

,ft héten 
................... ...int velünk 

Ínlat külföldön tartózkodó vez.eriinizgnlójti n 
dóját messze tnlhnlndó gyógyárut kötött le dollárvnlu 
tóban, úgy hogy a részvények tovúibi emelkedése vár
ható.

X Bánfaival Kőszénbánya Rt. az ahptőkónek 100,000.000 
K-ra való fölemelését határozta. Az nlantőkccinclés a 
vállalat fejlődése és n tervezett berttbvzfisok folytán szük
séges. A szelídről telepen föltárt színvagyon Androich 
János geológus mcgúllnpitúsa szerint GO millió q szénre 
tehető 300 milliárd I< értékben. A Bánfaival Kőszénbánya 
KI. részvényeinek' egy kis töredékét hgközdebb n tőzsdei 
mngiiníorgnlomba bevezetik. A paplrtKnt 12.000—14.000 K 
között keresik.

Elegáns 
Tartós 
Jutányos

Csodálatos árakat fflzstek
viseBt f&rffiruhákért

LEITER3DORFER, VilinoBCaúezár-ut Ifi Mám, Telefon 140-00
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$Z1 • „A húrom grácia" hete a Fővárosi Opor Kttszinhá'.ban 
a táblás házak szakadatlan sorával halad Leltár páratlan 
sikerű operettje a századik előadás jubileum.!', felé, Jivö 
vasárnap megtartják a szezon első délutáni ■ előadását. 
Színre kerül a „rfarinka, a táncosnő", mérsékelt hdy- 
árakkal.

■Ami t,r Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit fog csinálni Beöthy László, ha Darvas 
Lili elmegy Amerikába? Ki fogja játszani a 
szerepeket a Magyar Színházban?

— Hát bizony, ezt nem tudom.
s )n tudja, Fa szerencsém 

közölni Önnel, édes István, hog^ az Unió rt. 
ezúttal valóban olyan meglepetéssel fog szol
gálni a publikumnak, amilycflre^. senki nem 
számíthatott. Beöthy László uáydnls Darvas 
Lili szerepkörére Aknay Vilmát\a\écsi Burg- 
szinház ma gyár származású heroípíját szán
dékszik szerződtetni. Aknay Vjlfi/i, Aknay 
Tibornak, a bécsi követség tragtk.v körülmé
nyek között elhunyt tisztviselőjének? a felesége, 
aki- Heinének, a Burgszinliáz nagynevű művé
szének a tanítványa. Aknay Vi'm^.. közepes 
termetű, fitos orrú, gyönyörű asszony, arany
szőke haja van, kitünően öltözködik, > z a zsá
nerű színésznő, amilyen Pesten e pillanatban 
nincs is. Szerepköre a könnyű mo<.°rvs francia 
vígjátékok, de a Burgszinház klassAk? ? reper
toárjának is legelőkelőbb szerepeid .játszotta, 
így például a Shakespeare-darabok liözáil ,,Ofé- 
liá“-t, a modern klasszikusok közül pedig Ber- 
nard Shaw darabjait szokta játszani.' Molnár 
„Hat,tyu"-jában ő játszotta Varsányi t Szerepét, 
mégpedig szép sikerrel, ezenkívül \ Molnár 
„Marsall" című darabjában játszta Báthory 
(liza szerepét. Beöthy már két évvel ezelőtt 
Pécsben fölajánlotta Aknay Vilmának színhá
zait arra az cselre, ha egyszer kedve kerekedne 
magyar színpadon játszani. Az idén azután az 
Unió egyik vezető embere Balatoniéit én talál
kozott Aknay Vilmával, aki ott nyaralt és aki
ben hajlandóság mutatkozott arra, hogy egé
szen magyar színésznő legyen. Az Unióhoz való 
szerződtetése csak azért nem tekinthető végle
gesnek, mert — természetesen — a Vígszínház 
is sietett Aknay asszonynak nagyon előnyös 
ajánlatot lenni.

— Nahát, ez igazán óriási!
— Meghiszem azt, édes Bendegúz ögsé.n. 

Vsak arra vagyok kiváncsi, hogy mikor fog 
már maga valami eredeti dolgot megtolni? 
A Magyar Színháznál egyébként az utolsó 
pillanatig kétséges volt, hogy Molnár uj da
rabjában, „A vörös malomiban, ki fogja lát
szani a férfi főszerepet, mert Somlay Artúr
nak, akiről a színházi világban minden kortiia- 
huzó tudja, hogy milyen szeszélyes lélek, az 
utolsó pillanatban fantasztikus differenciál tá
madtak a színházzal. Szerencsére azonban a 
Somlay-viharok olyanok, mint a nyári zive- 
tar. Jönnek és elmúlnak. Ma már Somlay seh 
a rendezésbe, sem a szereposztásba nem óhajt 
bele folyni, boldogan játszik Molnár darabjá
ban, mint ahogy ez a normális viselkedés job
ban is illik hozzá és ahhoz a tehetséghez, ame
lyet a magyar színészetben reprezentál, mint 
a sok hiábavaló okvctetlcnkedés.

— Óriási!...
— Az Unió másik színházában, az Andrássy- 

uti Színházban is érdekes dolgok készülnek. 
A színház most két uj darabra készül, mind 
a kettő irodalmi bijou, az egyiknek szerzője 
.\ádas Sándor, címe: „Törvényszéken", a másik 
szerzője Zsolt Béla, a költő, cime pedig „Manón 
Lescaut". Zsolt darabjában fog debütálni az 
Andrássy-uti Színház reménysége, egy tehetsé
ges leány, a neve; Lelkes Margit. A színháznál 
mindenki dédelgeti és azt mondják, hogy ez a. 
fiatal színésznő fog az idén meglepetésszerűen 
„kiitgrani"...

— óriási!...
— Egy másik kedves kis történet: Van az 

Uniónak egy rendkívül ambiciózus és talon- 
tumos fiatal naivdjdi Falnál Sári. A kis F aludt 
Sári már évek óta hiába harcol azért, hogy 
végre adjanak neki olyan szerepet is, amely
ben megmutathatja, hogy mit tud. Most végre 
Fodor László uj darabjában, a „Novarrai 
Margitéban megkapta az első nagy szerepét, 
^agy volt a boldogság a F aludt ék háza táján, 
Sári urhölgy egész nap a bútorok tetején tán
colt örömében és fantasztikus bűvészmutatvá
nyok keretében tanulta' a szerepéh Ámde, mi 
történt? A rendőrség, a kőszívű, amelyben, 
agy lát szik, semmi érzék sincsen ifjú, naivák 
fjondjai iránt, fogta magat és a művésznő sze
repet — egy miniszterelnök barátnőjének sze
repét — majdnem egészen kiccnzurázta. Rész
véttáviratok F alud y Sári Unió rt.-hcz cím- 
Mndők.

— órjásif^

— A Benaissancenál a „Gandera" vígjátékra 
készülnek lázas izgalomban, Hetekig kutatott 
a direkció megfelelő színésznő után, aki a 
darabban Mártha szerepét el játszhatta volna. 
Egy este Bárdos Artúr a páholyából észreve*t  
egy hölgyet a nézőtéren, majd gukkert vett 
elő és miután jól szemügyre vette, kijelentette 
Savoly direktornak, hogy ilyennek képzeli azt 
a nőt, aki az uj darabban Mártha szerepét 
játszhatna. Beregi főtitkár azonnal lement 
a nézőtérre, bemutatkozott a hölgynek, akiről 
két percen belül kisült, hogy pesti uriasszony, 
Rétli Mariannenek hívják, ellenben színésznői 
pályára készült, Pálmay Ilkának volt növen
déke, a Gellért-szállóban lakik és hogy szerep
köre a francia vígjáték. Nosza, fölcipelték az 
igazgatói irodába, azt sem engedték meg a 
szegénynek, hogy a darabot végignézze, tollat, 
tintát tettek eléje és blindre aláíratták vele a 
szerződést. Réth Máriának azóta 40 fokos láza 
van és miután a. publikum joggal megkövetel
heti A Reggeltől, hogy az ismeretlen színész
nőről is pontosan informálja, lapzárta előtt 
10 perccel fölhívtam őnagyságát telefonon, aki 
arra a kérdésemre, hogy hogy néz ki, kijelen
tette, hogy termete közép, haja, bronz, de 
valódi bronz, nem festeti, szeme fekete, hogy 
gyönyörű és hogy, ha azt hinném, hogy rács
osok hát tévedek, mert nem is raccsol, hanem 
a telefon rossz. Jaj magának, Bendegúz, maga 
apagyilkos, ha ezek után erről nincs úgy meg
győződve, mint jómagam...

— óriási!...
— Ezek után gyerünk a komolyabb hirekre. 

A Nemzeti Színházhoz még nincsen leszerződ
tetve Petheö Attila és Kiss Ferenc. Petheö 
Attila férfiasságának és Kiss Ferenc jóízű ked
vességének tudatában olyan árát szabták ön
maguknak, hogy a Nemzeti Színház igazgató
ságát a hideg rázza attól a csillagászati szám
tól, amelyet Petheö és Kiss Feri gázsiként kér
tek. Itt említjük meg, hogy Kiss Ferenc szer
ződtetést tárgyalásokat folytat az Unióval, 
Petheö pedig régi gazdájával, Bárdossal és 
úgyszólván pillanatok kérdése csupán a tel
jes megegyezés...

— órriási!...
Ma lépnek éleibe az uj helyárak. Páholy ára 

50.000 korona, zsöllye első sor 12.000 korona, 
jobb zsöllye 8000 korona, legolcsóbb hely 
3000 korona. Itt említjük meg, hogy a berlini 
operában a földszint utolsó sorában egy hely 
másfél millió márkába kerül, ugyanazért a 
helyért magyarok és osztrákok három milliót, 
egyéb külföldiek hét milliót fizetnek.

— Óriási!...
, A Városi Színház szeptember 21-én nyit az 

„Orfeus"-szal. Orfeust Gábor József, Jupitert 
i Rózsahegyi Kálmán, Eudikét Lábass Julianna, 
a, Közvéleményt Nagy Izabella. Dianát Abonyi 
Marianna fogja játszani. Lábass kisasszony 
legközelebbi szerepe „Carmen" lesz. Első 
operabemutatója a Városi Színháznak a 
„Manón" Adler Adelinával, első eredeti be
mutatója Sas és Szabados Béla dal játéka, a 
enne: „Andorás levente". Essen le a székről, 
pletyka nincs, majd’ a jövő héten elmondom 
magának a „Vörös kakas" meséjét.

* Egész Európát mcgkaengtalta. Parisban, Németország
ban és Angliában számtalanszor került színre Félix Gan- 
<1< ra bohózata, amelyet „Onngysága két férje" dinen 
Kosztolányi Dezső fordításban mutat be szeptember 1-én, 
szóm'aton a Renaissanco-Szinház. Vérbeli francia bohó
zat, amelyben a -zituációkból robbannak ki a rendkívül 
mulattató chnésségok. Unoka húgának zavaros házassági 
bonyodalmaiba döntően és ellenállhatatlanul mulatságo- 
wn sió) belő a inni pompás figuráin, amelyet Mészáros 
Oiza személyesít. A párisi asszonyt Róthi Marianna játsza, 
a férj l.-et és a férj ll.-őt: Bérczy és Ilursúuyi. Mulat
ságos ezerepeket játszanak Nagy Mnrgit és II. Szűcs 
Nelly.

• „A zslvány", a „Négy frakk". „Az Ur szőlleje" vál
takoznak a Vígszínház o heti műsorán. A jegyekot £tár 
árusítják.

* Kéthetes opcraeiklus a Várost Színházban. Az évad
végi opi-raciklns nagy sikere vozeti a Városi Színházat, 
amikor évadját ismét operaelőadások oorozatával kczxli 
meg. Szombaton, azeptembor elsején a megnyitó előadáson 
„Bánk bún" kerül szilire, .legyek már válthatók.

• Jcrltía Márta Budapesten végigkacagná a Sziget- 
Színpad ázenzúcióa augusztusi műsorát, amelynek főpontja 
egy iximpiia revü: „Fáraó metresszo" 7 képben, amely 
mellett cty vidám bliiott, „A főnyeremény" és egy ki
lóim bohózat, a „Nevelő ur" szerepelj Síró Anra, Sándor 
Stefi, Dénts Oszkár, Gallni Nárdor, hőváry Gyula, Szert- 
iványi KiUmón, etb. föl léptével. Kezdető 9 órakor, ked
vezőtlen i<tö- esetén födött helyiség.

BRILIÁNSOKAT 
Székelj Emii 51

gyöngyöket, rágl- 
•éqcket bftrklnÁl 
drágábban vasai 
Tel. Jónaef 105-35 
(Ter*z-lempl.  mmbinj,

• „A válóperes hölgy" 75 ik előadása. Vajda.' Ernő nagy
sikerű vigjátéka, amely’ hétfőn és csütörtökiül la szinri 
kerül a Magyar Színházban, csütörtökön 75 Lk előadásá
hoz ér. Kedden, pártokén és vasárnap Beöthy’ László mu
latságos vigjátéka, a „Kovácsnó" kerül ismétlésre, szer
dán és szombaton pétiig Schiller nagyhatású, tragédiáját, 
„Az orleánsi sziiz“-et adják Darvas Lilivel .a címszerep
ben. Vasárnap, szeptember 2-án, Rákosi Szüli fölléptével 
lefz az első délutáni előadás, amelyen Földes Iwro kitűnő 
vígjátékét, „A lányom hozománya 500 milliói" címűt ad
ják 3 órakor, mérsékelt holyárukkal.

• „A trónörökös" szenzációs sikere, ameljy a Renai. 
sanco-Szinháznak állandóan telt házakat vonz., dominálja . 
hét műsorát. A rendkívüli hatású és szenzáció*  háttéri 
dráma, amelynek díszletei igazi látványosáigíszámba mén 
nek, Simonyi Máriával, Törzs Jenövei. CJsoritos Gyulává 
és Sugár Károllyal a főszerepekben, kedden, szerdán ét 
pénteken kerül színre. Hétfőn és csütörtökön a „Végállo 
más". Szenes Béla kitűnő vigjátéka van. íni: l ,oron

• A Belvárosi Színház műsora. Hétfőn ét. cf 
a „Kokszokén nyolcadik fcJcsógc" kerül fé.iur. 
városi Színházban, kedden, pénteken és íjisái 
Rákosi Szidi vendégtől léptével Móricz Esi zmoi. 
sikerű vigjátéka, a „Sári hiró", ezerdán ?>s «• 
Lenorinand drámája, a „Névtelenek", Sombiyve 
kos Ilonával a vezetőszercpekben. Vasárnap dél 
nos Béla vigjátéka, „A buta ember" van miisoT 
kor, mérsékelt helyárakkal.

• A Király-Színház ezen hete is Lehár dalját*  
„A sárga kabát" előadásának jegyében folyik le. 
nap délután az idei évad első délutáni előadása 
szinre kerül Bakonyi—Kacsóh „János vitéz" cimü d; 
3 órakor, mérséket helyárakkal.

• „Szópatszony kocsisa" minden este. A Blaha Lu 
Színház ezen a héten minden este mégis; módi Rn-t 
Czobor „Szópaaszory kocsisa" cimü nagysikerű opi 
jét a bemutató kiváló szereplőivel. Vasámq.p dcluté 
az első délutáni előadás, szinre kerü SzilZigyi és 
nagysikerű romantikus daljátóka, a „Levendula" 
kor, mérsékelt helyárakkal,

• 160-lk előadás az Andrássy-uti Színházban. A
drássy-uti Színház egész kivételes sikerű műsora < 
tökön IfJO-ik előadásához érkezik. Fazekas Tmre „Clrx 
Cimü nagysikerű dromolettje. Móricz Ztíigmond ,,H. 
óra. Zsuzsii" cimü pompás paraszt vigjátéka, a kitűnő 
zenéjü Reinhardt-operett, „Pajkos grizettaik:", „Baj van!" 
cimü sz.ollemes vígjáték, Zágon István ,(,A moly" cimü 
mulatságot tréfája, valamint a nagyhatású nutgánszámok 
minden osto műsoron vannak ezen a héten is, valamint 
vasárnap délután 316 órakor, mérsékelt helyárakkal az 
évad első délutáni előadásaként. A jubSlári-s előadáson, 
úgyszintén minden nap Z. Molnár, Tar.fay, Mály Gerő, 
Bársany, Pécsi Blanka, Kökény lona. ,Németh Juliska, 
B. Daibukát Ilona és Komióssy Ilona «egytől-egyig föl
lepnek. .

Moziközíeménifeft
Harry Piel és három hurleszk 

a Corfvift>Szinházban és Tó-moziban
Mintha a legnagyobb téli szezón közepén, 

volnánk, úgy tolong a közönséfr a Corvin-Szin- 
ház és a Tó-mozi pénztárainál, ami nem is 
csoda, mert- hiszen Harrv Piel vakmerő artista 
bravúrjai és az egész nlmrernek összeállítása 
a legkényesebb igényű nézőt is elragadtatja. 
Külön jelentékeny sikere van a brilliáns 
burleszk kísérő műsornak. Csak a cimekeu 
jegyezzük ide: ,:Kíky nyugtomba", „ö“ mint 
kérő, „Morior.ette Almanach”. A pompás mű
sor francia híradóval kezdődik.

Előadások kezdete mától kezdve: a Corvin- 
Szinházban ’/sfi, V28 és V2IO órakor, a Tó-mozi
ban \'t8, ’/aO és 11 órakor.

4-' Az Omnia és a Helikorn megnyitó műsorá
nak híre már az egész fövátrosban elterjedt A 
zseniális Georg Jaeoby ál’ial rendezett párat
lan szépségű film: „A fehér mennyország” 
(6 fölvonás) brilliáns alpesi panorámáival és 
eleven, színes meseszövésével épp úgy magá
val ragadja a közönséget mint Mária Jacobini 
megrázó drámai alakítása, a „Három nővér” 
cimü 5 fölvonásos filmben. Előadások kezdete, 
az Omniában 5, V48 és ’/zlű órakor, a Helikon
ban 6, 8 és 10 órakor.

4- A Denevér — az Urániában. Strauss híres 
vigoperája filmen nagyon nagy sikert arat az 
Urániában. A pompás szereposztás Harry 
Liedtke, Lia Putty és Éva May nagyszerű ala
kításait nyújtja, A sz^p és vidám filmet az 
Uránia .5, a/<7, */z9  és 10.10 órakor mutatja be.

+ A Kert-mozi műsora óriási méretű, gaz
dag és változatos. Mintha csak kárpótolni 
akarná, az igazgatóság azokat, akik a villamos
költségeket nem kiméivé, kitartanak kedvelt 
mozijuknál. A „Veszélyes utakon” (Fehér 
mennyország) cimü 6 fölvonásos filmmiivel 
nem hasonlítható össze semmi film. Művészi és 
természeti szenzációk tekintetében fölülmúl 
mindent amit valaha látni lehetett „A szél
hámosok” cimü film, érdekfeszitő, tartalmas 
és kedves, művészi játéík és rendezés egyaránt 
pompás filmmüvé avatják. „A kis penzió” az 
amerikai filmprodukció remeke. Bájos és ked
ves, nevtyttető és megkapó. (V28, 3A10.)

4- Uránia — a Dcnervér — 5, */<!,  */a9  és 10.10.

SPITZER TESTVÉREK 
kézimunka nngykoreskedők

KÉZIMUNKA
cikkeinket exportáljuk Svájcba, Francia- én Spanyol
országba. Szeptember 1-én egyik főnökünk utazik ezen 
országok"‘nagy városaiba, állandó vevőink látogatására. 
Komoly Iparművészektől átveszünk Ízléses mintadara
bokat, osutleg érdekközösséget vállalunk hasonszukma 

boli nagyobb oxportcéggol. og
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A kispesti profikkal reorganizált UTE 
vereséget szenvedett az FTC-től 

\ mérlhiözés hőse a „vörös" Saabé volt. — A kispesti profik mérsékelt 
sikerrel szerepeltek

i bajnokcsapat gyöxSfit a Vasasok ellen. — íSa UTSE újabb szép győzelme. — A 
„33“-asok eldöntetlenül végeztek. — A VÁC és a Törekvés veresége

jRei7£iieí wimAiafársdíőZJ Körülbelül 15.000 
közéinség jelenlétében folyt le a két nagy 

az FTC és az UTE vasárnapi találko- 
/•nzációs meglepetésszámba ment a volt 

DTofikkal reorganizált UTE-nek a ve
lőn tnráról most, hazaérkezett FTC-től. 

•x a főn ti oknál fogva volt az UTE a 
/■ / oritja, hanem elsősorban azért, mert 

Köztudomás szerint, odahaza minden 
’ z nézve veszedelmes ellenfél. Az FTC 
a oPyan kitűnő játékot produkált, külö- 
az első félidőben, hogy teljes mértékben 
demelte a győzelmet. A játékosokról 

a, elsősorban a meccs hősét: Szabót, az 
középfödözetét, kell kiemelnünk, mert 

oz a nagy tehetségű játékos produkált, az 
lalta <?ddigi összes toljesitmenyeit Eisen- 

az FTC uj krekje, szürkén, de liaszno- 
tötte be hivatását. Amsell ugyancsak 

yobb sikerei közé számíthatja vasárnapi 
lését. Dolgát mindvégig jól végezte. 
TE vereségét főleg gyatra halfsorának 

mheti. Unottan és Bátortalanul dolgozott 
ezzel máur előre eldöntötte a meccs sorsát.

Helyválasztásinál a szerencse az FTC-nek kedvez, az UTE 
játszik nappal szemközt. Az UTE rettenetes gvors tempót 
diktál, de r.z l'TC-vódelem sziklaszilárdan áll a helyón. 
Változatos mezőnyjáték, izgalmas fordulatok követik egy
mást. A 10. pe trolién az FTC-csntársor gyönyörű ossz-
játéka eredményzeképen

Elsenhoffer Ke lemennek tolja át a labdát, aki 20 
teres gyönyörtil lövéssel n jobb sarokba pompás gólt 

lő (1:0).
Ezután az UTE> kerül frontba, de n. közvetlen védelem 

hibái folytán n támadó szerepét csakhamar az FTC veszi 
út. A 25. percben Kelemennek sikerül egy labdával a 
bizonytalan Fogl III. mellett megszökni, amelynek ered
ménye Kelemen második gólja lett (2:0). Ezután a játék 
c’lanyhul. Mindkét csatársor hibáz. A -második félidőt 
az UTE állandó fölénye. Jellemzi, de a gyöngén játszó 
halfsor és tehetett en csatársor miatt képtelen eredményt 
elérni.

’dTK—Vasas 1:0 (1:0). Tiz-tizenkétezer ember gyűlt
■g”l>e a Hungária-', rti pályán, hogy szemtanúja legyen a 
’asas és az MTK összecsapásának, helyesebben Jeny be- 
r.Jatkozásának. Aliik Molnárt is látni remélték, csalód
ik, mari-... jóllehet Bécsböl valóban hazatért, a mérkö- 

csak a tribünníJI élvezte végig. — Az MTK kezd, 
regiehet ősén durva, amellett unalmas a játék: a csatá
nk, mintha összebeszéltek volna, egymásután rontanak el 
nlnilen akciót. A <iiurváskodásban föltűnő szerep jut 
Királynak, a Vasasok; bal hátvédjének, aki Kertész II.-őt 
úgy megrugja, hogy leviszik a pályáról... Az MTK 10 
játékossal küzd, de íruintha igy jobban kedvelné őket a 
sport istene, mert percek alatt gólhelyzetet teremtenek a 
Vasasok kapuja előtt és azt ki is használják.

•Tény óriási rush-szel. tör előre, lövését Nyerges kapu
lécre menti, a visszapattanó labdát Slklóssy ment

hetetlenül a; hálóba rúgja. (1:0.)
Félidő 1:0 az MTK Javára. Szünet után MTK-támadás. 

Király újra durváskodák, egyszerre két MTK-játékos is 
hever a földön, azonban komolyabb baj nem történik. A 

•nagyszerű Vili is viss.uitér és a játékban újra a teljes 
mezőny vesz részt. Jeny veszedelmes támadásokat vezet, 
általában a mezőny lég.Jobb emberének látszik és játékos
társai azzal hálálják ujeg agilitását, hogy minden lab
dát Teájátszanak, A jötték vége' felé nagy MTK-fölény

mé-

mutatkozik, amelyből csak itt-ott szabadulnak egy pilla
natra a Vasasok, hogy a kék-fehérek azután újra a kapu
jukhoz szögezzék őkot. A nagy fölény azonban végig ki
aknázatlanul marad és az eredmény a mérkőzés végéig 
változatlanul megmarad.

l/TSE—RTC 2:1 (1:0). A mérkőzés az újpestiek táma
dásával kezdődik. A BTC nehezen kap lábra. Tíz percnyi 
tapogatódzás után a BTC erélytelen támadásokkal pró
bálkozik, a védelemben azonban jól működik és sikeresen 
veri vissza a nappal szemben játszó UTSE veszedelmes 
támadásait. A félidő közepén azonban a balszélső Reislor 
39 méterről bombaszerü lövéssel a fölső sarokba vérlhetet- 
len gólt lő. Ezután Leitner vezet több veszedelmes tá
madást, majd mezőnyjáték következik. Félidő 1:0. — A 
II. félidőt a BTC óriási irama vezeti be, amelynek 10 
pere múlva áldozata is lesz. Most az UTSE kerekedik 
fölül és egy kornerből Gáli 10 méterről vódhetetlen lö
véssel kottőro szaporítja a gólok számát. Továbbra is az 
UTSE marad fölényben, de több gólhelyzetet hibáznak-, 
majd a mérkőzés végo felé, teljos sötétségben, a BTC 
egy góllal szépíti az eredményt. — A győztes UTSE az 
Olmiitzbe távozót Scidon és a Konstantinápolyim utazott 
Rudi nélkül érte el újabb győzelmét, az I. osztályban. 
Bíró: Miillor.

III. kér. TVE—VÁC 2:1 (1:0). Erős iramban, TII. kerü
leti fölénnyel Indul a mérkőzés. Hullámzó játékban Pál
osok a 20. percben Skvarck révén lövi az első gólt. A to
vábbi gólhelyzeteket a VÁC biztosan menti, úgyszintén 
Neuliaiisz is jól állja a pesti vívók támadásait. A félidő 
utolsóelőtti percében Skvarek összefut Fisehor kapussal, 
Skyareket kiviszik a pályáról. Félidő: 1:0. — A II. fél
időben a 10 emberrel látszó budaiak támadnak és a 10. 
percben mégis VAC-gól esik Joczke révén. A kiegyenlítés 
után igazi rámenős játék következik a győzelemért, amely
nek Kovásznay esik áldozatul, de nemsokára visszatér a 
pályára. A 20. percben Szabó Jenő szabadrúgásából Pál
osok a győztes gólt lövi. Ezután rendkívül változatos já
ték következik, de újabb gól nem esik, bár a VÁC az 
utolsó percekben három komort is rúg. — A 
jobb embere a válogatott Kléhor volt. Bíró: 
hért. volt, aki erélyesen működött.

„73“ FC-KAC 2:2 (1:0). A?, első félidő , _____
esik az első gól. A második félidő elején a KAC kiegyen
lít, de nem sokáig tart nz öröm. mert, nz egyre inkább 
támadó ,.83“-asok uj góllal terhelik meg n kispestiek há
lóját. Kispest erős támadással felel és nyolc perccel ké
sőbb sikerül újra kiegyenlítenie és ez az eredmény a meccs 
végéig sem változik meg.

Zufilá—Törekvés 2:0 (1:0). A zuglóiak megérdemelten 
győztek nz idén rosszul startoló és tulorélyesen játszó 
kőbányáink ellen. A gólokat Sefcsik lőtte az első félidő 
30., illetően a második félidő 12. percében.

Enyéb eredmények. II. osztály: ÍíAC-'MAFC 5:0 (0:0). A 
régi műegyetemisták közül csak Albrecht játszott. — 
BEAC—NSC 2:1 (0:1). — Ékszerészek—Postás 6:0 (2:0). — 
Föv. T. Kör—Húsos 4:2 (3:1). — KAOE—Testvériség 2:1 
(1:1). - TTC-BAK 1:0. — Az OSC bekerült a TTI. osz
tályba. mert az osztályozó mérkőzésen a Vasklubot 3:0 
(2:0) arányban legyőzte. A gólokat Redlich II.. jobbiissze- 
kötő rúgta. — Neunkirchen: Erzséhetfalvai MTK—Ncun- 
kirchner FC 2:1! — Récs: Rapid—Ilertha 4:3. — Siinme- 
ring—WAF 1:0. — A mateure—Sportklub 1:1. — Wienna— 
Wacker 3:2. — Hakoah—Ostmark 4:0. — Bratislava— 
Adrnira 1:0,

mezőny lég
ii iss Meny-

43. percében

A honvédség fut ballba jnoksága vasárnap 
dőlt el a Margitszigeten a következő eredmény
nyel: Tisztek: Szeged—Budapest 2:1, legény
ség: Budapest—Pécs 3:0.

A világbajnoksápért folyó kerékpárverse
nyen a Basel—Zürich—Basel közötti szakaszon 
(160 kilométer) első lett Ferrario (Olaszország) 
5 óra 9 perc 23 mp. alatt.

úszók 
győztek 

jnokságaiban 
ik azonban kikapott 
Mának tclefonjelentése.) 
□ágai a mai nap folyamán 

•a, _ amelyre uszógárdánk 
Az egyen! szá-

& I 
az égés 
Ausztrl

Vixipólő ere
(A Reggel

Ausztria uszóbi 
kerültek ehlör 
szine-java föluk^ott Bécsbe. Az egyen! szá
mokban úgyszólván teljesen a magyarok do
mináltak, mig a revánsjellegü osztrák-magyar 
vizpólómérkőzé's — amely a verseny keretében 
került eldöntésre — fájdalmas meglepetéssel 
végződött rá n kifőzve, mert reprezentatív csa
patunk 2:1 aranyban vereséget szenvedett.

Részletes eredmények:
I. Férflbajnnksiy tetszés szerinti stílusban, 100 méter.

I. Gáborffy (Ns ') 1 p. 1.6 mp. 2. Webenau (Grác) 1 p
II. 4 mp,
kor. TVÉ) 1 , .
3. Farkas (BK .C)J1 p. 29.8 nrn,

III. Fér," .....
borffy (NSC) . . 
3. Rödinger (■ rá<

IV. 4X100 mítéi
kor. TVE 4 r 53 
12 inp. J .

A vizipálól. h Ausztria 2:1 (1:0) aranyban győzött Ma
gyarország allén/

Átúsztak, a Boszporust. Konstantinápolyi 
távirati jelentés szerint a Boszporust a módé
nál Backjad.iolou átúszta, aki a körülbelül 
7 km.-es /távolságot 3 óra 20 mp. alatt tette 
meg. ___

A' Springer-vándordíját
a Feren cvárosi Torna Club nyerte meg

. Gáborffy (Ns’) 1 p. 1.6 mp. 2. .Webenau (Grác) 1 p 
1.4 mp. 3. Czefe Cili. kor. TVE) 1 p. 13 mp.
II. Férfi-melli szábajnokság, 100 méter: 1. Bartha (III. 
an. TVE) 1 • _23f4 mp. 2. I’oich (Öócs) 1 p. 28.5 mp.
HÍ. Férflba^rokshg szabad stílusban, 200 m<

”SC) J p. J34.8 mp. 2. Serény (FTC) 2
' I 2 p. 56.4 mp.

ts staféta: 1. NSO 4 d. 45 mp. 2. 1 
mp. 3. Grazer Atletlk Sportklub 5

méter: 1. 
! p. 40.2

G4- 
mp.

III. 
» p.

(A Refjfivl tudósitájától.) A Ferencvárosi Torna Club 
néhai nar n^vii elnökének az emlékére szombaton és va 
sárnap í’nőliuti sporttelepén másodízben rendezte meg 
vándordíjad versenyét, amelyben a rendező egyesület, 
szimpátikiys atlétái megvédték a Hérán Ferenc szobrász
művész álltai alkotott hatalmas ozüstserleget.

’ Részletes eredmények vasárnap:
I. ioo hiéteres síkfutás: 1. Gerő Ferenc (KAOE) 11.1 mp. 

2. Vida ,(KAOE) 11.2 mp. 3. Rát.kay (FTC) 11.4 mp.
//. Magasugrás. 1. Orbán József (Hódmezővásárhelyi 

TVE) 176 cin. 2. Serf (FTC) 172 cin.
///. 400 méteres siklatás: 1. Knrunezy Lajos (KAOE) 

50.3 mp. 2. Berács (MAC) 53.4 mp. 3. Pallaghy (MAFC) 
54.6 mp.

IV. Téroh'ijrds: 1. Somfay Elemér (MAC) 660 cm.
V. S'io méteres síkfutás: 1. Fonyó Márton (MTK) 2 p.

2.4 mp. 2. Zoltányi (MAC) 2 p. 5.4 mp. 3. Szabadíts (BSÉ»
2 p. 5.8 nip. A favorit Fonyó 10 méterrel biztosan nyer

VI. Sulydobás: 1. Eördögh László (BEAC) 13 m. 81 cm 
2. Válfay (MAC) 13 m. 112 cin. 3. Nonn (MAC) 11 in. 75 cm.

VI}., 5000 méteres síkfutás: 1. Németby Jenő (FTC) 16 p. 
09.5 mp. 2. Kultsár (MAFC) 16 p, 11.2 mp. 3. Ipolyi 
(Győri HSE) 16 p. 40 mp.

F///7. Diszkoszvetés: 1. Eördögh László (BEAC) 40 m. 
16 cin.”2. Somfay (MAC) 36 in. 57 cm. Két induló.

110 méteres gátfutás: 1. IJerácB László (MAC) 18.2 
mp. *2,  Kovács (BBTE) 18.3 mp.

X- nMuuHsv-'i-i. ^.St jplnsák JCArob
(RAvf 1<4 cm. (1!) cm. el.). 2. Nemes (ÖTE1 Í42 dm. (1> 
cirt ^t). 3. Salamon (MAFC) 135 cm. (10 cm. el.).

X.'.ISOO méteres gyaloglás: 1. Hóra Ferenc (FTC) 6 p.
40.4 iip. 2. Mladoniczky (FTC) 7 p. 30 mp. 3. Lichter 
(MTF) 7 p. 34 mp. Fölényesen nyerve.
flil,. Hármasugrás (handicap): 1. László Sándor (MTK) 

13 ni 59 cin. (előny nélkül). 2. Ilollay (FTC) 13 m. 44 cin. 
(120 Mn. cl.). 3. Törpényl (BBTE) 18 in. 10 cm. (150 cm. el.).

X[II. 400+200+200+300 méteres staféta A) cioport: 1. 
MA? csapatn (Somfay, Juhász, Borács, Flxl) 8 p. 86.2 mp 
(Orizágos rekord!) 2. KAOE 3 p. 45 mp. I

Ifi csoport: 1. FTC csapata (Nádas, Rátkay, Ujfaluczky 
Nénethy) 3 p. 53.4 mp. 2. MTE 3 p. 54.6 mp. 3. MAFC
3 p. 54.8 r

j Springor-vdndordijat a védd FTC nyerte 36 ponttal. 
2. MAC 32 pont. 8. KAOE 16 pont.

Felelős szerkesztő ós kiadó: Lázár Miklós.
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.

l áVilágosság“-könvvnyomda rt Budanes’. VIII, Conll-u. 4. 
I. Műszaki igazgató: Deutsch D.

Üzletünk átalakítása miatt raktáron lévő összes áruinkat, u. m

Felöltök, férti- és fmrahák, férfi fehér
nrw

• •

íj

l
£>8

nemO, tértidpők, fértlkaiapok és sapkák, 
harisnyák, keztyök és egyéfe sportcikkek

mélyen leszállított áron való kiárusítása ta5kíffUc'iteJ,°c hó^ ég é B g meghosszabbítva

I
í
ROTHBERGER JAKAB

/ I

végleges megszűnése 
-folytán a készleten levő gyermekruhákat igen 
olcsón árusítjuk ki, mire a 

különösen föl*
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