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■ Marinovich főkapitány 
az Ébredők ellen folyó nyomozásról

A reiííaős’ság csak két-három nap múlva ad ki hfivatafiss jje- 
lesutést. — Lázadással vádolják as elaggottakat

(A Reggel tudósi tója lói.) Négy napja folyik 
már a rendőri nyomozás az Ébredő Magyarok 
Egyesületének letartóztatott alkalmazottai és 
tagjai biinügyében és mindez ideig hiteles 
konkrét adag alig szivárgóit ki a főkapitány
ságról a nyomozás munkájának eredménye fe
lől. Még emiékozetes a közönség előtt a Kovács
testvérek ügyében folytatóit nyomozás, ame
lyet. szintén hasonló titokzatossággal kezelt a 
rendőrség hoszu ideig. Akkor is egyik tanács
kozást a mánik után tartották és végre is meg
jelent a hivatalos rendőri jelentés, amely nagy 
bűncselekmények terveiről rántotta le a leplet 
— és az á'r/.v azóta még nem került a bírásán 
elé. A most folyó nyomozást, is mélységes ti
tokban irányítják, a rendőrség kapui most is 
zárva vannak a sajtó előtt, a közönség pedig 
feszült figyelemmel várja, mikor tudja meg,

hogy milyen súlyos, állaraellenes hüncse- 
lekinényeket nyomozott kj ilyen nagy ti

tokban a rendőrség
A Hegnél munkatársának alkalma volt va

sárnap délben rövid beszélgetést folytatni

Sír&semann feaneeilár
beszéde

Németország minden, áldozatna fáész, faagy a Ruhv- 
vtdéfe szabadságát visszaszerezze

Berlin, szeptember 2.
Nfrrxcmnan kancellár ma Stuttgartban nagy 

beszédei tartott. z\ német birodalom egész kül
politikájának, jelentette ki a kancellár, csak az 
lehet a célja, hogy megszerezze Németország
nak a Rajna és Ruhr menten levő területek fö
lölti szuverenitást és szabadrendel kezesi jogot. 
Készek vagyunk még a legsúlyosabb anyagi 
terheket is magunkra vállalni, hogy ezt a célt 
elérjük. Tényleges jóváteteli szolgáltatásaink 
alapjául zálogul fölajánlottunk állami birto
kot és a magángazdálkodás értékeit is.

A birodalmi kormány hálásan üdvözölné a 
tárgyalásnak mindennemű folytatását.

A szuverénitásában ismét, helyreállított Német
ország, gazdasági segélyforrásainak birtoká
ban, bizonyára abban a helyzetben lesz, hogy ,

Cseh-szlovákia rosszalja Olaszország eljárását
Prága, szeptember 2.

(./ Reggel tudósítójától.) A hivatalos 
''Cseszkoszlovenszka Republika" az olasz-görög 
konfliktusról Írva, elitéli az olasz sajtót, amely 
Mussolini lealázó föltételeit védelembe veszi.

Olasz minisztertanács foglalko
zott a magyar kölcsönnel.

Paris, szeptember 2.
IM. T. I.) A Temps jelenti Prágából, hogy a 

Benes és Mussolini között a magyar kölcsön- 
•ig.vrftl Rómában folytatott tárgyalásnak az 
'■olt a következménye, hogy Rómában minisz
tertanácsot tartottak, amelyen Benes és a 
Jugoszláv követ is részivelI.

A minisztertanácson a kölcsöniigyben vég
leges megegyezés jött létre.

dr. Marinovich Jenővel,
Budapest főkapitányával, az Ébredők ügyé
ben folytatott nyomozásról. A főkapitány a 
következőket mondotta:

A rendőrség még két-hároin napig nem ad
hat ki hivatalos jelentést a bűnügyről, 

mivel a nyomozás még mindig nem jutóit abba 
a stádiumba, hogy a részle. le kel a nyilvános
ság elé vihelnők.

Melyek azok a széles .állam el lenes bűn
cselekmények, amelyekről a belügyminiszter a 
Házban említést tett — kérdeztük tovább.

— A jogosulatlan toborzás — felelte a fő
kapitány — az az áiluinel lenes bűncselek
mény. amely miatt lázadás elmén folyik

az elfogott személyek ellen az. eljárás.
Mikor kisérik' át a letartóztatott hét sze

mélyt az ügyészségre? — kérdezte a munka
társunk.

— Valószín illeg a holnap! nap folyamán — 
válaszolt a főkapitány. - Egyebet azonban ma 
még nem mondhatok.

elvállalja a. kamaiftzetési kötelezettség garan
ciáját, amelyen azután

egy világkölcsön az európai béke számára 
fölépiilhet.

Németország hajlandó abba is belemenni — 
folytatta a kancellár hogy Franciaország 
jelenlegi területi birtokállományát biztosítsa. 
Minden ember a Ruhr- és a Rajna-partján 
vágyakozik azután az óra után, amelyben ezt 
a virágzó német, vidéket visszaadják régi 
szorgos munkásságának. Sohasem volt a pasz- 
sziv ellentállás hencegés vagy öncél, hanem 
csak arra, szolgált, hogy

megszerezze nekünk a Rahr-vidék szabad
ságának állapotát, mert nem vagyunk haj
landók német terület szabadságát fiií- 

áldozni.

Bármennyire sajnálnivaló a gyilkosság, ame
lyet Albániában elkövettek, az esetnek még 
sincs akkora jelentősége, hogy két állam közi, 
amely eddig békében élt egymással, a háború 
rémét fölidézze.

Külföldön jó hatást kelt a kor
mány föllépése az ébredőkkel 

szemben.
Paris, szeptember 2.

A Temps budapesti levelezőjének tudósítását 
közli a magyar bankjegyforgalom emelkedésé
ről. A levelező dicsérettel emlékezik meg gróf 
Bethlen István miniszterelnök politikai ügyes
ségéről is erélyességéröl a szélsőséges elemek
kel szemben, ami jó hálást kell a külföldön.

Napoleon-Karilíaturáií
Korunk hőse még mais, talán holnap isi 

Napóleon. Ujjlenyomata fölismerhető civi*  
lizációnk megcsonkított holttestén. Száz év, 
óta, mint lassan ölő méreg, roncsolja az em*  
beriség vérét, agyát, gondolkodását, kedé*  
lyét, képzeletét. A karrierje mindennél csá
bítóbb példa, sok millió öntudat alatt él. ki*  
sért, ösztönöz és irányt mutat. Káplárok és 
császárok, zugirászok és diplomaták, száza*  
dosok és fiskálisok, kotorok és újságírók, 
fűzfapoéták és desperádók támolyognák a 
Napol eon-legenda lidércfénye után es vér*  
vér, vér jelzi az út inkat. Napóleon után nem*  
csak sírok és tömegsírok maradtak. AJ 
háromszögletű kalapon a Doni dés ínvalídes 
szarkofágján, az austerlitzi spádén kívül 
egy tudatos zseni akarat, cselekvő és al*  
kotó erejének örökkévaló emlékei is. A 
N a po) eon-ka r í kát u rá k t ragi komé d i áj a, h ogyf 
a korzikai ( bermenseh-böl csak a legendát 
látják, a külsőségeket, a fénye vakítja őket 
és nem az emberi nagy/aga. Aüg van ko
runknak szereplője, aki ne állott volna! 
sznggeszciója alatt. II. Vilmos talán egy la*  
gitiin Napóleon képét hordozta szivében, a 
francia tábornokok kétharmadrésze kiállá*  
sában, gesztusaiban, céljaiban Napóleon: 
figuráját játsza. Vagy a kosfejü 1’ogán^ 
Jóska, rövid lábaival és pohosodó hasával, 
nem egy Napoleon-szerep ripacs alakitójaT 
És Gömbös Gyula, a közös századosból ki*  
gubózott fajmagyar státusféríiu nem napo*  
leoni elméletem egyik klasszikus bizony*  
ságn? Itália diktátorává nőtt Mussolini, a 
világháború kis hadnagya, aki mindent 
elért, ami polgári pályának Mont Everestje 
lehet, inie a gloire felé tántorog, mintegy 
megbiivölve a. korzikai emlékétől. Még száz 
és száz nevet írhatnék annak az erősítésére, 
hogy az állami gépezetek és társadalmuk 
minden ágában és fajában minő hipnotikus 
hatása, van hiú. rendszertelen, önző, dics
vágyó emberekre, ama marsallbotnak, ame
lyet minden gránátos a tarsolyában hord, 
Már-már azt hiszik, hogy a marsallbotok 
csak tarsolyokból nőnek ki. Es elfelejtik, 
hogy Napóleon óta nem született Napóleon. 
Pedig az elmúlt 8 esztendő, Európa fuld.ol?’* 
lása a vérben, nagyon alkalmas időszak 
volt. arra, hogy keleten vagy nyugaton „egy, 
ember a porból a saját, erejéből fölemelked*  
jék és más jog is uralkodjon, mint a szüle
tésé". Ezt a mondatot Bonaparte Károly, 
törvényszéki bitó fia irta le és még egyet; 
amely minden kalandorlélok evangéliuma 
lehetne: „A trónra, ültem, mert üresen talál*  
tani". Ma már sem a trónok, sem a minisz*  
téri bársonyszékek nem üresek. És a napo-» 
leoni poseok és gesztusok, álmok és spádék 
is kimennek a divatból. A mi társadalmunk 
is kezd l'ölocsudni a pák fon Napóleonok 
igézetéből, akik a kormányelnöki székbe ül*  
tek, mert üresen találták a kommunizmus 
után, vagy azt. a pillanatot lesik, amikor ez 
a piros bársonyszék újra üres lesz, hogy; 
katonásan belevágódjanak. Az élet komo
lyabb, a politika súlyosabb, a kenyér kisebb 
lett. És a magyar Napóleonok szerezsánjui is 
nem a vezérről, de a marsallbotról ábrán*  
doznak..,



1923. szeptember 3.,2

Az Ébredő-toborzás vezetői
beismerő vallomást tettek a rendőrségen

I

I

(A Reggel tudósítójától.) Több mint busz 
fiatalembert állítottak elő és vettek őrizetbe a 
rendőrségen az ismert ébredőtoborzás ügyében. 
Ezek semmiről sem akartak tudni. Bár a rend
őrség adatokat tárt elébiik, a hét végéig 
tagadtak. Végül is be kellett vallaniok az előt
tük ismertetett bizonyítékok súlya alatt a to
borzás részletes adatait.

Kilenc főszervező egymásután részletes 
vallomást is tett szombaton a rendőrségen.

Egybehangzóan a következőket mondották:
— Hallottuk, hogy az Émenél fölállítottak 

égy — hadosztályt. Fölszólítottak, hogy lépjünk 
be mi is. Apor Viktor főhadnagy alá osztottak 
be minket. Esküt kellett tennünk, hogy ha 
fegyvert kapunk, fegyvereinket el nem hagy
juk soha. A hadosztályt csoportokra osztották. 
Egy-egy csoportvezető köteles volt maga köre 
gyűjteni megbízható embereket, akik a csoport 
tágjai lettok. A csoportvezetők együttes gyű
lésükön határoztak el a toborzást és annak 
módjait.

Ezekülán részletes vallomást teltek a beis
merésben levő csoportvezetők, hogy kik azok, 
akiket beszerveztek a csoportokba. Mindenről 
szívesen vallottak jegyzőkönyvbe adatokat.

Csak azt tagadták, hogy a kormány ellen 
akartak fegyveres akciót kezdeni.

Stromfeld Aurél ezredes a toloncházban
raég Ma visszanyeri szafoadsS@át

(A Heggel tudósitójától.) Szombaton délben 
hirdette ki a büntető törvényszék vádtanácsa 
Stromfeld Aurél ezredes, a vörös hadsereg 
.vezérkari főnökének bűnügyében a .döntését, 
amely szerint váll alá helyezte ugyan állami 
és társadalmi rend föl forgatására irányuló 
vétség címén, de egyben elrendelte azonnali 
szabadlábra helyezését. A vádtanácsnak ezt a 
döntését az ügyészség is megnyugvással tudo
másul vette és ilykép Stromfeld Aurél ezre
dest még szombaton délután kellett volna sza
badlábra helyezni. A rendőrség azonban, ami
dőn ez év március elején az ezredest előzetes 
letartóztatásba helyezte és átkisérte az ügyész 
ség Markó-utcaí fogházába, olyan átiratot kül
dött az ügyészséghez, hogy Stromfeld Aurélt 
abban az esetben, ha a bíróság ezen ügyből ki
folyólag fölmentené vagy előzetesen szabad
lábra helyezné,

ne engedjék szabadon, hanem kísértessék 
vissza a rendőrségre, mert megindítják 

ellene az internálási eljárást.
Szombaton délután az ügyészség a vád- 

tanács döntése következtében kiállította azt a 
rendelvényt, amellyel a fogházból ki kellett 
volna engedni Stromfeld Aurélt, ámde a rend
őrségnek a korábbi megkeresése a szabadlábra

i

Stinnes a „hazafi" potom áron 
kivásárolja Németországot

Berlin, szeptember 1. 
A berlini 

folyik, 
kezdik

(A Reggel rendes tudósítójától.) 
kivásárlási processzus szakadatlanul 
Havenstein ellen az utolsó órán túl 
meg a küzdelmet, amikor már a nemzeti va
gyont ‘elherdálta. A lioichsbankkal való irasz- 
szirozással sikerült nemcsak az ipari vállala
tokat megszereznie a Stinucs-világnak, hanem 
a bankokra is rátenni kezüket. Már húrom 
aláírással bíró váltóval megszerezték Stinncs 
és Castiglioni a Dresdner Bankot és a Berli
ner Handelsgcsellscliaftot, Boselék pedig a 
Deulsche Bankot és más nagy intézeteket és e 
píllandtban

alig van már nagy intézel iparvállalataival 
egyetemben, amely 100 arany márkáért 

cserélt volna gazdát.
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védjeggyel ellátva, minden szírben újra kaphatók. I: í z á r 61 a g n d l a m. 
Libusea, Carmen, angol Berliner és struccfonúl nagy színválasztékban.
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bel-és kit; földi g yárlmúnyok ,f ölvetök 
és leszövök minden minőségben.
II arisnya-gépkölő fonalak minden 
szú mban.

Kötött és horgolt ruhák, kabátok, divat női mellények és jumperek gyapjúból és selyemből óriási választékban legújabb divat 
szerint mérték után is rendelhetők. Mindenféle selymek nagy választékban. Kereskedők és szőnyegszövők részére nagybani ár.
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Különben többen azt is vallották, hogy nem is 
tudták pontosan, milyen célra akarták őket 
fölhasználni. 'Miután a rendőrség olyan adatok 
birtokában van, amelyekből nyilvánvalónak 
látszik, hogy a puccs tervezői a kormány eltá
volításával is foglalkoztak, akikről bebizonyo
sodott, hogy csoportvezetők voltak, azokat le,- 
tartóztatták. Eddig .Igorral együtt kilencet 
toborzás és lázadás büntette címén. Az egyes 
megszervezett tagokat, akik nem vettek részt 
toborzásban, a rendőrség vasárnap délelőtt el
engedte.

A nyomozást ezzel be is fejezték.
Még pótlólag kihallgatják majd Héjjas Tvánt 

is, valamint azokat, akiknek a neve később ke
rült a nyomozás irataiba.

A nemzetgyűlés szerdai ínterpellációs nap
ján, a fajvédők köréből szerzett értesülésünk 
szerint,
okvetetlenül

Magyarok
szóba akarják hozni az Ébredő 
Egyesülete ellen folyó eljárás 

dolgát is

és különösen a rendőrség titkolódzása miatt 
fogják támadni a belügyminisztert. Ha azon
ban a. belügyminiszter esetleg már a keddi 
ülésen részletes jelentést tenne a Háznak a 
vizsgálat erdeményéről, úgy ezzel természete
sen kihúzza az ügy méregfogát.

<> ............ I ■
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helyezés valóságos foganatosítását megakadá
lyozta. Az ügyészség a rendőrség megkeresé
séhez képest a. jogerősen szabadlábra, helyezni 
rendelt Stromfeldet átkisértetle a rendőrségre, 
de olyan Írásos utasítást küldött a főkapitány
ságnak, hogy

Stromfeld Aurél ellen az internálás} eljá
rást megiuditanl nem lehet.

Időközben ugyanis az igazságügyminiszter és 
a belügyminiszter olyan rendeletét, hozott az 
internálás! eljárás tekintetében, hogy olyun 
egyének ellen, akiket bírói hatóság jogerősen 
fölmentett vagy szabadlábra helyezett, azokkal 
szemben internálási eljárásnak helye nincs. 
Ehhez képest, dr. Darvay János és dr. Kiss Jenő 
ügyvédek még szombaton este eljártak dr. 
Andréka íokapi tán yhelyett esnél Stromfeld 
végleges szabadon bocsátása, érdekében, akit 
egyébként

a Murkó-utcai fogházból a toloncházba 
vittek.

Atidréka kijelentette, hogy haladéktalanul 
fökapi- 
r az cz-

Dr. .
referálni fog az ügyben... .... t magúnak a t
tánynok és így csuk órák kérdése,, hogy 
redes visszanyeri szabadságál.
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Az uj kormányzat nem térhet még rá 
gyoneltolódásoknak revíziójára, mert 
minden áldozalhozulalla.1 szembeállítják 
francia túlkapásokkal szemben való védelem
nek ,,hazafias" jelszavát. Közel fekszik a lehető
sége annak, hogy az utolsó órában a francia 
saját önérdekből észbekap és érdekes
revízióra vari kilátás.
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selyem- és szövotúriiliiiz.ti
IV. fcer., Ma^ó-utcn 1S. ssárn (Sütö-iiicn sarkán)

Crepe de Chine, Gcorgcttc, ka bú tbc-les és rnhasclyinckct 
»í?rcŐEí ájy&tcsft

Szentel és K6lm*n

Igorét, planlnftt 
no vogyeu, inig MIHÁLY zon
gorát nlepét inog nem látogatta. Budaposl 
VI, Király-utan 58. K7.úin • llégi •.•.otígi.rál. 
vesz, csóréi, javít, hangol. — TELEFON
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A háztulajdonosok 
viharos gyűlése a kormány 

lakáspolitikája ellen
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 

óra felé megelevenedett a Főherceg Sándor- 
ulca környéke, a régi országház épülete élőit 
ember tömeg, várakozók, a Háztulajdonosok 
Szövetségének délutáni monstre közgyűlésére. 
Öt órára zsúfolásig megtelik nemcsak az ülés
terem, de a karzat is. A gyűlésen főleg a ki;- 
háztulajdonosok gyűltek össze Pestről, a kör
nyékről és érkeztek küldöttségek a vidékről is. 
Már az ülés megkezdése előtt izzó volt a han
gulat. A teremben csoportok alakullak, ame
lyekben élénk kirakodások hallatszottak r/ kor
hiány lakáspolitikája, főleg azonban a '.Lakú-, 
hivatal ellen. A vitában idős, öszhaju, de 
fiatalos indiilatu urak és az ugyancsak nem 
fiatal hölgy házi ulujdonosok vettek 
hallotta hangos jajveszékelésüket, 
szegény vagonlakók gyüléseznek.

A Lakáshivalal részéről Borsos 
helyettes államtitkár volt jelent 
nagyobb nyugalommal hallgatta

Endre dr. 
aki a lcg- 

—................................. ....... .. ....... i végig azokat
az éles kifakadásokat, amellyel a háztulajdono
sok a Lakáshivatalt illették. Az első szónok 
Kémet Béla, dr, a Háztulajdonosok Szövetst 
nek elnöke volt, aki állandó vihar közepette, 
fejtette ki, hogy a lakáskérdésben az állam dik
tatúrája. a társadalom egy rétegével szemben, 
(értsd: a háztulajdonosokat) a. kommunizmusra 
emlékeztet. Majd részletesen kifejtette az 
alábbi határozati javaslatnak indokolásé'.

A Háztulajdonosok Országos Szö.otsjro ine;ráll:ipit;a, 
hogy a kormány a lakásrendelet in< gjclenéso óla a huz- 
tulajdonosok helyzetével nem foglalkozott. A lakásoknak 
bére befolyik ugyan, de nem a. háztulajdonos S7ám:ir.i, 
hanem a bérlő zsebébe, okik tíz ingyen élvezett Itt Itti toltál 
óriási nj/eresen nieUe.lt albérletbe adják. Most, már belát
ják az illetékes körök, hogy

a társadalmi züllés egyik okozója a lakásügyi rendszer.
.1 háziulajdouosal; követelik, hogy " kormány vólrcndc. 

)<tben különválassza a közüzemi diji/kal n lakbérektől i's 
hárítsa át a fogyasztókra fogyasztásul, atanyában. A lak
béreket a korona romlása folytán, ugyanez a pótrendelet 
a változott gazdasági viszonyoknak megfelelően állapítsa 

azok az átmeneti időre, a békebeli bérek 
d házhilnjdonatol: helyeslik a folyamatban 

Minthogy a szükséges tartaléklakások 
részben 1921. évi augusztusig el 

a háztulajdonosok követelik a lakások 
igzi május hrc. a hál rátérő :>0%-nak 19'ii augus'.. 
való fölszabadítását. A halár 0741 ti javaslat föl
olyan vihar Követte. hogy az elnök, mielőtt 
volna a szót Trl< s Róla dr. ügyésznek, kénytelen 

az ülést fölfüggeszteni. Teles dr. azzal kezdte bősze- 
hogy

nu-tr úgy, hogy 
50%-út érjék el. 
levő ópitM akciót. 
részben már el kószáltak, 
fognak készülni.
50%-önuh 
tus l-rr 
olvasását 
átadhatta 
volt 
dél.

elég roll a kommunizmusból.
Hél óra volt már, amikor a háztulajdonosok 

lakóik elleni vad haraggal szivükben, haza
felé indullak — abbahagyva a vitát.

Egy egyetemi hallgató 
agyonlőtt e$y őrmestert 
(A Béggel tudósító jót ól.) Vasárnap délelőtt 

önként jelentkezett az crzsébetfulvai rendőr
kapitányságon Rcguini Péter István ‘13 éves 
egyetemi hallgató. Elmondotta, hogy a hajnali 
órákban agyonlőtt egy katonát. Azonnal őri
zetbe vették és kihallgatták. Az egyetemi hall
gató igy mondotta el az emberölés részleteit:

— Hajnalban, amint hazafelé mentem, ami
kor a llezeda- és Család-utca sarkára értem, 
elébem került egy őrmester. Belém kötött. 
Vitatkozni kezdtünk. Az őrmester később 
nck'un támadt. Erre én önvédelemből revolvert 
rántottam és rálőttem támadómra, afci 
nal összeesett.

A megöl! katona B’oto Károly 25 éves lény- 
l < ges föl y a m ő rség i zen észőr m cster.

Eladás 
nagyban 

és 
kicsinyben

a

nieUe.lt
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ébredőveasér — Nem élek vissza a vendéglátó tisztemmel. 
A saját lakásomon nem bánok el úgy önnel,

ólmosbottal támadta, meg 

aíg 9j>Uj Nemzedék.**  szerkesztőjét 
«Jőzsef és Cavallier József 
véres dulakodása

(A Reggel tudósítójától.) Ebben az elvadult 
pesti atmoszférában, ahol a fiatalemberek egy- 
része könyv helyett még mindig ólmoshotot 
szoiongat. a uiarkaban, ahol pincekocsmákban 

és tün-
■ ... .-— provo-

korokben meg mindig haza- 
egy újabb, jel- 
’ ' ' i a

....... HUVUU, iiiioi pincCKOCS 
puccsokra biztatnak mcstwlegényekct 
Ictések, verekedések, békés ‘járókelők halasa bizonyos I..... ..
/ú/.s- cselekedetté nemesül, ma • 
leniző esemény parancsoló szükséggé teszi” 
végérvényes rendcsinálást.

Az Ébredő Magyarok egyik vezére, Márffy 
József, aki a Fővárosi Operettszinházelleni 
tainadason kívül a Kovács-testvérek ek- 
r.Tz'.ns bűnügyében is szerepelt, vasárnap 
délben olmosbottal támadt rá Cavallier Jó- 
zs.T.e, az „t j Nemzedék**  felelős szerkesz

tőjére.
MáiFlh , IX. kerületi Ébredők vezéregvéni- 
sege a laKisun óhajtott „leszámolni" a’szer- 
kesztő.el és ha Cavallier sógora, meg nem za
var,ia ezt az aktust úgy az „Uj Nemzedék**  
szerkesztője a sajat borén próbálja ki, miiven 
követaezim nyekkel jur, ha fegyvertelenül ’ke- 
rnl szembe valaki a harcias intranzigencia 
egydí mcgszemeivesitőjével. Az izgalmas affér- 
r<»l f' koveikczo tudósításunk számol be:

Mariiy József neve sokszor kerüli forga
lomba ebredocselekcdetek alkalmából. Leg- 
Utol.iara o kovács-testvérek ekrazitos ügyének 
nyomozásakor szerepelt. A rendőrség őt is őri
zetbevette. Mkisérfák az ügyészségié. Ez alka- 
iomm;;l az I j Acmzedék* ’ cikket irt, ami ly
ben hogy az ekrazitos ügy gyanusitot't-
jaii ;■ vizsgálóbíró sikkasztás, valamint állam
ellenes bún! élt címén letartóztat la. A névsor
ban szerepelt, Márffy József is. aki az Ébredő 
Magyarok Egyesülete IX. kerületi csoport
jánál vezetőségi, tagja. Néhány napja Márffv 
hosszú levelet irt az „Uj Nemzedék**  szerkesz- 

Józsefnek. A levél címzése tőle ooakaligrafalta:
„Szigorúan bizalmas."

M<i.j'. • 'mondja a. levélben, hogy őt az ügyész- 
Tiltakozik az ellen, 

állítsák.
— csak államéi-

•ség szabadlábrahclyezte. .. 
hogy sikkaszt ókkal egysorba

„Engem — írja ; zóról-szóra 
lenes büntette! vádoltak és

ez politikai bűntett, ez nem 
lesleg, ha találtak volna is 

csak kihágás.**
’losszaii ismerteti ezután nz ekrazit megszer- 

„S h J^énetét. Megemlíti, hogy őskatolikus 
Tartalékos katonatiszt, 

i osztályában a nem- 
.... -‘-..l.'.j igy foly-

M agyar, Nemzeti 
elévülhetetlen 

Erről tanuskodhatik Lehár 
lléjjas és fölfelé, valamint

diffamáló, niel- 
ekrazitot, ez is

kurzus 
érdemeim 
tábornok, 
lefelé so-

••saladból származik. 
Az Ébredők IX. kerületi 
zet vedel mi csoport vezetője. Aztán 
tatja:

„A Keresztény, 
megteremtésében 
vaijnak. 
Prónay, 
kan mások.’*

\ leve) „Bizalmas**  jelzése nyilván 
részre vonatkozott:

..Rizahnasan közlöm, hogy az egész 
histf>riál Rassayék, Vázsonyiék és „tn,
"i'iftfck. !rgy látszik, nekik, túlságosan útjuk
ban vagyok. •

^‘ajd eljön az idő, amikor számolni is mó
domban lesz velük!**  *»

Ezután arra kérte Márffy Cavallier szer- 
kie/.főt, hogy adjon le az Uj Nemzedék-ben 
helyreigazító nyilatkozatot arról, hogy őt sza
badlábra helyezték és hogy nem sikkasztott. A 
le\d(.( eg\ fiatalember kézbesítette.' Cavallier 
azl üzente MáríTynak, hogy megvizsgálják a 
d<" int s azután szívesen helyreigazítják a cikk 
•evedeseiI. Alig telt el néhány nap a .levél el- 
kiildosf*  óta, amikor szombaton telefonhoz hív
lak ('uráliiért. A következő párbeszéd folyt le, 
rapszódik usan.

11 a 11 ó. i í 1 M á. )• ff v . I ózse f.
— Cavallier szerkesztő vagyok.

•>l'>i- 's esak fölháboritó dolog, hogy nem 
közölték le a helyreigazító nyilatkozatomat'.

• Kéjein, mondotta Cayalier — megiizon- 
lein a levelet hozó fiatalemberrel, hogy a cikk 
'rójál utasítottam, nézzen utána a törvényszé
kén az adatoknak és amint ez megtörténik, szi- 
veK<»i megírjuk az igazat.

Ez már megtörténhetett volna — mondotta 
Márffy és reprodukálhatatlan mondatokat ki
állott, a telefonba. *

Cavallier szerkesztő érre csak ennyit mon
dóit:

— Képem — mondotta Cavallier —, megüzen- 
fesztóny úri ember igy nem beszél, 
temben lenne, hál pofonütném. És

amikor

ekrazitos 
Fábiánék

Ha köze- 
már le Is 

MárfTy igyakarta tenni a kagylót, 
folytai ta:
~ > megállj csak,

majd:
Vasárnap délelőtt ‘610

veled is leszámolok

órakor megjelent Ca-

vallier József Lovas-ut 8. szám alatti lakásán 
sovány, magas fiatalember. Csöngetett. Caval- 
lier anyósa ment az ajtóhoz. Itt állott ólmos 
bottal a kezében a látogató.

— Cavallier szerkesztőt keresem.
— Kit jelentsek be?
— Az mellékes, hogy mi a nevem, — mondta 

a fiatalember. Nem nyitottak ajtót. Az uri- 
asszony szólt vejének. Cavallier odament az 
ajtóhoz. Kinyitotta. Az ismeretlen fiatalember 
belépett.

— Eljöttem a pofonokért! — mondotta. Gaval
lér nem vesztette el a lélekjelenlétét és azonnal 
bezárta az előszoba ajtaját. Bementek a szo
bába, ahol udvariasan hellyel kínálta meg 
MárfTy Józsefet. Kettőn voltak a szobában.

Márffy kezében állandóan lóbálta 
az ólmosvégü bunkót, 

és nem titkolta éppen nem hízelgő véleményét 
az — „Uj Nemzedék1’ szerkesztőjéről. Cavallier 
a telefonhoz ment. A központ persze nem je
lentkezett. Miután egyre fenyegetődzőbb ven
dégét nem jelenthette a rendőrségnek, végül 
annyit mondott neki.

Pusztító földrengés J • I

Yokohama etypuszlatti
(A Reggel tudósítójától.) Rövid távirat hirt 

adott már arról, hogy Yokohama, Japán leg
fontosabb kikötője, földrengés követkéziében 
majdnem teljesen elpusztult. Ötven év előtt 
Yokohama helyén kis halászfalu állott, melyet 
a japán kultúra és tetterő a lefolyt, évtizedek 
alatt a Távol Kelet legnagyobb kereskedelmi 
gócpontjává. emelt, amelynek kikötőjéből 
selymet, teát, rezet, porcellánt, fa- és lakkárut 
szállítottak az egész világba. A ma érkezett 
táviratokból kitűnik, hogy az a katasztrofális 
földrengés, amely Yokohamát a föld színével 
tette egyenlővé. Japán fővárosában. Tokióban 
Is óriási károkat okozott. Távirataink a követ
kezők:

(Tokió, szeptember 2.) A Rcuter-ügynökség 
jelenti: A földlökések zuhogó eső mellett az 
egész szombati napon át megismétlődtek. Yoko
hama lakói a. kikötőben horgonyzó hajókra 
menekültek. A tenger dagálya elöntötte Yoko
hamát. Északkeleti Japánországban a távíró
vonalak mind megszakadtak. A Tokió és 
Oszaka közötti vasúti forgalom egészen meg
szakadt.

az Építő 
és magá

én magánosok pénzé
ül int most kitűnt 130 

egyre-másra érkeznek a 
Halász

megtartott. 
papírokat, a 
megjelent a 
pénzt, ami a 
fizetett- be és

Hogyan szökött meg Halász 
György a 130 miHióvai?
A Heggel tudósítója jelenti: Ismeretes, hogy 

augusztus hó 27-én Halász György, 
Iparbank tisztviselője megszökött 
val- vitt a bank 
bal nem 60, hanem 
milliót. Még ma is 
följelentések a fiatal sikkasztó ellen.
György különben érdekes módon került abba 
a helyzetbe, hogy ilyen nagy összeget sikkaszt
hasson. A bank tőzsdédiszponense szabadságra 
utazott és azalatt Halász helyettesítette. A 
négy nap alatt Halász minden pénzt és érték
papírt, ami kezén keresztülment, 
Augusztus 27-én pedig, amikor a 
Giróba kellett volna szállítani, 
GÍróban, ott magához vette azt- a 
banknak járt, azonban, semmit se 
a szelvényeket se adta be. 11 órakor eltávozott 
a Giróból és egy Király-utcai ga ragéban autót 
bérelt. Az autó Kismarosnál defektust kapott. 
Közbe.n a rendőrségen már följelentették és 
Kőrös Artúr rendőrfőtanáesos Munkácsy de- 
íektivfőföliigyelő csoportját bízta meg a nyo
mozással. A csoport, két fölügyelője Haliérth 
Károly és Szabó Sándor, autón üldözőbe is 
vette a sikkasztó!. Kismarosnál megtalálták 
az autót és a soffört. A környékbeliek vallomá
sából aztán kitűnt, hogy Halász átszökött a 
Dunán és egy szekéren Esztergom felé halad. 
X szekeressel útközben nézeteltérése támadt 
Halásznak. Revolverrel kényszerűé! (c ugyanis, 
hogy a dülőutakon hajtson, majd az eszter
gomi vámnál fizetés nélkül meg akart szökni. 
A kocsis figyelmeztette azonban, hogy ha nem 
fizet, lármát csap. Halász erre fizetett, majd 
a sötétségben eltűnt. A nyomozó detektívek 
véleménye szerint esek területre szökött.
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mint ahogy megérdemelné.
Heves párbeszéd, izgalmas szóharc fejlődött 

ki közöttük. Végül MárfTy odaugrott Cavallier 
elé és hangosan szitkozódva, magasra lendült 
karral

feléje akart sújtani az ólmos bottal.
Cavallier hirtelen revolvert rántott és a táma
dóra fogta. A legkritikusabb pillanatban nyi
tóit be a szobába Cavallier sógora, aki éppen 
akkor lépett be a szobába a nagy zajra, amikor 
Márffy ütni készült. Hátulról lefogta. Most 
kelten akarták lefegyverezni Márffyt, aki ól- 
mosbotjával össze-vissza csapkodott. Az ólmos- 
bof oda volt szijjazva a csuklójához. Nehezen 
tudták tőle elvenni.

Dulakodás közben Márffy beleharapott 
Cavallier kezébe.

Az egyik ujjúnak végét ragadta fogai közé és 
csontig hatóan véresre harapta.

X két férfi ártalmatlanná tette Márffy Józse
fet és telefonáltak a főkapitányságra Andréka 
főkapitányhelyettesnek, röviden ismertetve 
MárfTy életveszedelmes fenyegetésének és a 
bekövetkezett támadásnak a történetét. And- 
réka detektivekei küldött ki Márffyért. Idő
közben a. nagy lármától megriadt házbeliek is 
rendőrért szaladtak. Egyenruhás rendőrök vit
ték be Márffyt a főkapitányságra, ahol Caval
lier József szerkesztő írásban tette, meg följe
lentését. A rendőrségre előállított Márffy Jó
zsef ellen folytatják az eljárást. Az Uj Nemze
dék szerkesztője az ily kedélyes csetepatékat 
fölényes pardonokkal szokta, elintézni. Es par
don, ha nem kap segítséget?...

V
— i&mao&feaBs &SI

2.) A Reuter

át:.
elpusz- 
tüzlen-

(Szanfrancisco. szeptember 
ügynökség jelenti:

Tokió lángokban
Sok épület bedőlt. A csatornarendszer 
fűlt. Sok ember megsebesült. A várost 
ger veszi körül.

(Szanfrancisko, szeptember 2.) H Reuter-iigj'- 
nökség jelenti: A legutóbbi tokiói híradások, 
szerint a földrengés több Tokióba tartó vona
tot elpusztított. Az oszakai újságok megerősítik 
azt a hirt, hogy

Tokióban a császári palota a lángok mar
taléka lett.

A katasztrófa a Ciha-negyed kivételével majd*  
nem az egész várost elpusztította.

(Tokió, szeptember 2.) A Reuter-ilgynökség 
jelenti: A földrengés különösen heves volt a 
Fuji nevű kialudt tüzhányóhegy környékén. 
Hiro Hito trónörököst és családját nem érte 
baj. Az Asszakuszka-torony összedőlésénél 700 
ember életét vesztette. A yokohamai nagy da
gály következtében számos hajó elsüllyedt.

a sparay©! kormány
Madrid, szeptember 2.

Az Havas-ügynökség jelenti: A marokkói 
kérdésben fölmerült nézeteltérés miatt a kor
mány beadta lemondását.

Sj
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FAISKOLA, SZŐLŐ ÉS ROfíCA-SDASAGI 
RÉSZVÉNYVÁRSASÁG

CEGLÉD
Sz&lit októberiig áprilisig 

mindennemű gyümölcsfát, dlsxfM, dísz
cserjét, rózsát, évelövirágnövényoket, 
gyökeres és sima szöiövesszó’t stb.

Tájkertészeti Iroda és személyes 
megrendelések elintézési helye
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TELEFONSZAMi HUSZEZER--S7
Kérje nagy képes árjegyzékünket!

„PYRAMIS"
MAGYAR FOLDBIRTOKOSOK ÉS FOLDBÉRLŐK 

KERESKEDELMI RÉSZVÉRYTÁRSASAGA
BUDAPEST, VI, TEREZ-KÖRUT 28. SC. 

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona*,  erőtakarmány- és inütrágyaosztály.
428 Telefon : 65-49, 65 -50, 17-39, 153-03.
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Hamlet uj monológja
Ma talán igy mondaná .az élettől csömörlött 

híres dán. királyit. Lenni, vagy nem lenni, ez 
itt a kérdés. Tűrni a sors csapásait vagy meg
halni. Meghalni, aludni és álmodni talán? Ez 
épp a kérdés. Milyen könnyű menekülés lenne 
a halál, ha az ember tudná, hogy nem álmodja 
tovább uz életet. Hogy nem piszkotják meg 
sárral a siberek szemtelen autói és , nem fa
csarja szivét keserűen az élet céljává lett rot
hadt kis nők pöffeszkedése. Tűrnénk-e a hiva
talnokok packázásait, a politikus dulását. a 
városatya tudatlanságát, a megvadult embe
rek gorombaságait, a kisgazda zsarnokságát, a 
kereskedő nyomor gatását, a szénkar tel uzsorá
ját, ha nem félnénk attól, ami a halál után 
lesz'?

Nincs lakásod, mert minden percben kidob
hat a lakáshivatal, nincs mit enned, mert nem 
ad a kisgazda, nincs ruhád, mert nincs deviza, 
untig a politikusok meg nem egyeznek, hogy 
kinek a javára induljon meg a gabonaexport, 
nem utazhatsz, nem olvashatsz könyvet, nincs 
többé színház, fűlött szoba, világítás, fürdés, 
nyájas ebéd kis zöldbeli kocsmákban, hűsítő 
szél a zakatoló hajókon, nincs cigaretta többé, 
mely méla magányodat üdítené, nincs gyü
mölcs és örökre elmúlt az évszakok poézise tő
led. Májusban már nincsenek neked rózsák, a 
nyár nem bontja már neked kis balatoni hajók 
vitorláit, az ősz szüreljc nem kínál már neked 
duzzadt gerezdeket és nem jön szánkócsilin- 
geléssel, hasábok vidám pattogásával,., korcso
lyák acéljának csendülésével a tél, a régi szép 
tél nem jön már vissza soha.

N: hát az élet? Ideiglenesen megbújni hideg 
és bizonytalan odúban és enni krumplit, zsír 
nélkül, vízben főtten, keservesen, bután. Dol
gozni a szobáért, az adóért és a krumpliért 
megszakadásig és tudni, hogy lehetne élet más 
is, ha más urak másképen rendelkeznének a 
mi rabszolgaéletünkkel. Tudni azt, hogy gyá
vák, mohók, harácsolók, tudatlanok, ostobák, 
kalandorok, osztozkodik és szemérmetlenek 
bűneit viseljük, tűrni, hogy levetkőztessenek 
meztelenre és némán, liönnylclenül menni visz- 
sza állatnak és tisztelni a tekintélyeket, akik 
a Nagyatádi kegyeiért harcolván, nem érezhe
tik a mi emberségünk fájdalmát. És itt van, 
egész közel hozzánk, mindenütt itt van az édes 
halál. A kezem kék ereiben kering, csak egy 
finom metszés kellene és ott libeg a magas 
emeleteken és egy féllépésre döcög el mellet
tem a villamos sínjein. Milyen könnyű mene
külés lenne a halál, ha az ember tudná, hogy 
nem álmodja tovább az életet. Ha álmukban 
nem kisértene a fajvédők öblös kiáltása és nem 
igazoltatnák ki zsebemből az órát honfibútól 
részeg fiatalemberek. Inkább eltűrjük az is
mert rosszat, semhogy az ismeretlenhez mer
nénk menekülni. De csitt, a szép Ofélia jő! 
Szép hölgy, foglald imádba minden bűnömet!

Márkus László.

— Dr. Tötössy Béla műegyetemi tanár hir
telen meghalt az utcán. Vasárnap délelőtt 
8/-ll órakor végigsétált a Sándor-utcán dr. Tö
tössy Béta, a műegyetem ismert, kiváló tanára. 
Amikor a Nemzeti Múzeum kerítése mellé ért 
az idős, 65 éves professzor, hirtelen elszédült. 
Nekidült a kőkerítésnek, tántorogni kezdett, 
majd összerogyott. Amire a rendőr által érte
sített mentők a helyszínre érkeztek, dr. Tö
tössy Béla meghalt. Valószínűen hirtelen föl
lépő agyvérzés idézte elő halálát. A kiváló 
professzor holttestét a bonctani intézetne szál
lították.

— Tluffek Sándor pör újítást kért. A büntetőtörvényszók 
a múlt évben halálra i tói te Duffek Sándor 
pincért, akit azzal vádoltak, hogy Népszínház-utcai 
lakásán egy kávéházi fölirónőt meggyilkolt és k i- 
r ab olt. Piil'fck büntetését a kormányzó kegyelme foly
tán életfogytig tartó fegyházra változtatták út. Az elitéit 
védője pörujitást kért az ügyben, de a lefolytatott bizo
nyítás alapján a törvényszék jóváhagyta a 
hisz a bolt büntetést. A védő fellebbezését csütör
tökön tárgyalja a tábla.

— A román királyi pár Belgrád bán. Sándor 
király, Mária királyné és a román uralkodó 
pár. akik a nyarat Vcldeshen töltötték, hétfőn 
visszaérkeznek Belgrádba. A román király és 
felesége részére helyreállították a belgrádi 
régi királyi palotát, amelyben a királyi ven
dégek megszallanak. A román királyi pár a 
szerb királynénak szeptember első felére várt 
lebetegedéscig marad Bclgrádban.

— Eszláry Károly ügye az Ítélőtáblán. Kszláry Káról)/ 
bűnügyét, aki mint ismeretes, a „W. C." Deák-téri be
járata előtt a bank titkárát agyonbőtto, a kir. Ítélőtábla 
szeptember 5-ére tűzte ki főtárgyalásra. Eszláry, nkit a 
büntető törvényszéken 5 évi fegyház.a ítéllek el, az íté
let ellen azért jelentett be föllebbezést, mert nem állapi- 
tolták inog, hogy volt tisztviselőtársát jogos önvédelem
ből '10110 le.

— Orvosi hir. Dr. Stillor Jenő urológus főorvos 
szabadságáról visszaérkezett és rendeléseit Bálvány-utca 
4 újra megkezdte. Uj telefonszáma: 86—08,

— No hát, kérlek, most csak meg vagy elé- t 
gedve? Kultuszminiszterünk 2,000.000 analfa
bétáról számolt be, vagyis az összes lakosság 
egynegyed részéről, aki czidelg távol maradt 
uz írás és olvasás fertőzetétől. Klebelsberg 
ugyan panaszképen említette ezt, a tényt, 
de hát ö még nem tisztult meg teljesen a libe
ralizmustól, különben a. négyéves fajtiszta 
kormányzás szép sikerének tudná ezt föl
ismerni. Gondold csak el: ma még két millióan 
vannak, de ha nem lankad a politika buzgalma, 
lesznek kétszer, háromszor, annyiszor annyian, 
hogy végre nem lesz többé probléma a magyar 
írók nyomora és a destruktív lapokat nem ol
vassa többé senki. A konstrukció megél olva
sók nélkül is, az már be van bizonyítva is, 
hogy jó sajtót írni tudás nélkül, sőt csakis igy 
lehet termelni, azt szintén láthatod eklatáns 
példákból. Az egész úgynevezett kultúra csak 
arra való, hogy a zsidó téveszmék, jelesül a 
jogrend, szabadság, demokrácia, és a többi bol- 
sevizmus föllázithassa a népet, de már.közeleg 
a boldog idők hajnalhusadása és ha Klebelsberg 
nem akar analfabétákat látni, akkor pusztul
jon és adja át. helyét, annak, aki a magyar fajt 
meg tudja védeni a Gömbös miniszterelnöksége 
ellen egyre nyíltabban mutatkozó propaganda 
mételyétől.

— Ügyvédi értekezés cseudőrfcilezet mellett. Az országos 
földbirtokrendező bíróság elrendelte a földreform fogana
tosítását többek között Zalavármegyc kát községére: 
Felsőrajkra és Pötréte községre is. A megváltási eljárás 
négy uradalmat érintett ós most tartották meg a hely
színen ezekben az ügyekben a tárgyalást. A földigénylő 
nincsctlen emberek jogi képviseletükkel dr. Kollmann 
Dezsőt bízták meg, aki augusztus 28-áu meg is jelent 
Pötréte községben. Alig kezdte meg ügyfeleivel a tanács
kozást, két szuronyos, fegyveres csendőr hatolt be a 
lakásba és igazolásra szólította föl valamennyi jelen
levőt, Ár. ügyvéd közölte a csendőrökkel, hogy ügyvédi 
megbeszélést folytat ügyfeleivel az ő czidő szerinti 
magánlakásán és most már ő kívánta, hogy a kel csendőr 
igazolja magát. A cscndőrtiszthclyettos minden vonako
dás nélkül előszedte igazolványát, amelyből kitűnt, hogy 
Besey István ^tlaszcnliniliályi csendőrtisztiiclyetles.

— Azért jöttem ide — mondta a csendőr —, mert itt 
tiltott népgyiílést tartanak. Fölirta a jelenlevők neveit, 
majd kijelentette, hogy tovább folytathatják azt, amit 
megkezdték, de a további megbeszélések alall a két 
csendőr bent marad a. szobában, hogy minden szót ellen
őrizzenek. Bent is maradt a két csendőr a szobában mind
végig. amig a megbeszélések tartottak. Az esetet dr. 
Kollmann bejelentette a Budapesti Ügyvédi Kamara vá
lasztmányának. Kéri a kamarát, intézzen sürgős fölter
jesztést a földmivelésügyi. belügyi és igazságiigyminisz- 
teriumhoz, hogy indítsanak vizsgálatot annak megállapí
tására, ki adta ki a csendőrtiszthelyettes számára ezt a 
törvénytelen parancsot.

— Ellenbogen Mór kémkedési ügye. Megírta 
A Heggel, hogy egy falusi intrika következté
ben a katonai hatóság kémkedés bűntettének 
gyanúja alapján letartóztatta Ellenbogen Mór 
dunapentelei kereskedőt. Előbb a polgári ha
tóságok tartóztatták le Ellenbogent, majd ami
kor szabadlábra helyezték, egy katonai nyo
mozó járt cl az ügyben, aki kémkedés bűntet
tének gyanúját támasztotta Ellenbogen ellen, 
a maga felelősségére letartóztatta és Buda
pestre kisértette. A katenabiróságon dr. Liío- 
mericzky Nándor százados-hadbíró kapta kéz
hez az ügyet és megállapította, hogy « katonai 
nyomozó intézkedése nem volt törvényszerű, 
kémkedésnek gyanúja nem forog fönn és el
rendelte Ellenbogen Mór azonnali szabadlábra- 
hclyczését.

— Versenyen kívül a magyar dráma. James L. A. 
Burrcll, több nagysikerű magyar színdarab angol fordí
tója, aki egy newyorki színházi ügynökség vezetője, a 
napokban levelet irt egy magyar iró-barátjának nz euró
pai színházi viszonyokról. Több, mint érdekes, egyenesen 
nagyfontosságn és végtelenül örvendetes, amit a magyar 
szinmüirodalomról mond.

— Az amerikai színigazgatók és színházi 
ügynökök — Írja többi közt —, akik most 
(augusztus elején) tértek vissza európai kőrút
jukról, alig találtak valamit Franciaországban 
és Angliában, A híres és nagyinüveliségíi 
Helen Westlcy asszony, a Guild Thcator igaz
gatósági tagja és ünnepelt művésznője, ez or
szágokból haza jövet, ezt mondotta: „A francia 
színdarabok olyan piszkosak, hogy nem is 
gondolok az előadásukra, Angliában pedig 
nem találtam megfelelő anyagot.**  Más befo
lyásos színházi emberek is jól ismerik és be
csülik a. magyar és német, drámai müveket. 
Newyork legjelentősebb dramaturgja a napok
ban ecsetelte (döftem a jelenkori magyar és 
német szinmüirodalom magas színvonalát, 
szemben az angollal és a franciával.

A kiliiuö L. A. Burrcll végül azt a kívánságát fejezi 
ki levelében, hogy a magyar drámai színpadok több új
donságot adjanak elő és minél főbb sz>r:/it juttassanak 
szóhoz, mert — úgymond — a budapesti anyag egészen 
elsőrendű.

Marocaln, Georfjelte, vdour-
szöuet, bdlésáru és velour-slfón Hegoksóbbau
JMloímáv* és Giposz

Kanvotnayct Kiiroly-tt'ca 2, Srerolh <• >d>-n Is.-.r'.ten.

— Mellbelőtle magát egy banktisztviselő. 
Szombat, éjjel Villa-utca IC. szám abdti laká
sán ínellbelőtie magút Josekovils Márton 26 
éves banktisztviselő. A mentők oly suylos álla
potban találták .losekoviIsot, hogy nem mer
lek kórházba szállítani. Eddig nem lehetett őt 
kihallgatni s igy nem is tudták az öngyilkos
ság okát megállapítani.

Flanel
Barchet
Schiffon
Kreponok
Grenadin
Virágos szatén
Tiszta (jyapjuszövet . 
Sliottis-selyem 190 cm. &
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— De kérlek, csak nem kiszed komolyan, 

hogy i'~ 1 toLzatos toborzás értelmi szerzője az 
ébredők vezérkarából került volna ki? Azok az 
urak a magyarság legjobbjai, ő/c maguk mond
ják, hát el kell hinned, mert ők párbajra hív
nak, ha kételkedni mersz szavaikban. Ők csupa 
félelem és gáncs nélkül való urak, biztos tehát, 
hogy ha valamit tesznek, annak konzekvenciáit 
vállalják is és nem engedik, hogy helyettük 
apró nimolistákat csukdosson be a rendőrség. 
Azt mondod, hogy mégis, ennek dacára, mind
azonáltal? Hogy nem lehet olyan éjjeli igazol
tatót, olyan összeesküvőt, sőt ekrazittulajdo- 
nost elfogni, akinek a zsebében ne lenne azok
nak az uraknak az igazolványa? Ez igaz és én 
azt mondom, Istennek- hála, hogy igaz. Mert a 
Klub-kávéház és a többi ekrazitok és Orgová- 
nyok, a Népszava szerkesztőjének esete és a 
többi Landauk, sőt a várbeli tettlegesség is 
mind közönséges bűncselekmény lenne, ha a 
legfelső urakból kisugárzó hazafias lelkesedés 
érthető kilengésekké nem nemesítette volna e 
cselekedeteket. Néni az a. fontos, hogy volt-e 
ezekben közvetlen része az ébredő vezérkarnak, 
lia ők mondják, hogy nem volt, hát ez így igaz 
és az se ébredő vezér volt, aki a várbeli éksze
rész megölőjét a magyarság hősévé próbálta 
protezsúlni. De az a tény, hogy ébredő-igazol- 
■cánylioz mindenki hozzájut halott és ezáltal a 
közönséges bűncselekmények cselekvő magyar
sággá nemesedlek, ez a. közvetett erkölcsösitő 
hálás határozottan az illető urak munkájának 
szén sikere. Ezért nem szabad érinteni az Egye
sületet, az egyesületi igazolványok csodálatos 
hatása miatt, mert ha az Egyesület megszűn
nék, megszűnnének az igazolványok is és me- 
fiint közönséges bűncselekmény lesz a hőstett, 
és csirkefogókká züllenek vissza azok, akiket 
pedig már majdnem államférfiakká magaszto
st tolt a csudálatos igazolvány.

— Belő rés Berthelotnál. Parisból jelentik: 
Amire Herthelot szenátor lakását ismeretlen 
tettesek kifosztották.

— A pzeged! kurzus és a MÍnlláx. A Rengni .‘•aogodí tudú- 
Eitója jelrntl: Röviden Jelentették a lapok, hogy Szeged 
város tanácsa a szintezi koncessziót a félig meddig 
csődbo került. Palúoul Lajos kérelmére Awlor Ztifjmond 
újpesti színigazgatónak adta. Ennek a döntésnek valami 
egészen pikáns zamatot kölcsönöz az a körülmény, hogy 
I’íilágyi Lajos a Bzcgodi reakciós irók, röviden: a kurzis- 
lálc kreaturrija vall, míg Andor Zsiginoml, aki Palágyi- 
val egyezséget kötött, zsidó vallAsti és a már régebben 
kerc'zíénnyé lett Paragó Ödön volt kassai színigazgató, 
minden egyházi támogatás ellenére sem tudott egynél 
több szavazatot kapni a tanácsban. Hogy miért kellett 
Andor Zsigmondnak adni a szegedi színházat7 Az ered
mény beszól: Paldyj/i alatt egyetlen zsidó bórlőjc sem 
vall a pú hol goknak. viig Andor Zsigmond az első inapox 
annyi bérlöt nuiljiüil, amennyi azelőtt húrom éven ka- 
résztül sem volt. Följegyezni való pikantéria, hogy a 
zsidó Andor teyhanfiosabb protektora a szegedi kurzus 
hírhedt szóvivője, dr. Dóban Gyula cx-kormdnybizlos 
volt. Ez a Dobny egyébképt mint Andor jogi tanácsadója 
is szerepelt. Faragó Ödön a kassai püspöknek, Flscher- 
Colbrie Ai’osliiak. és még néhány katolikus clfikclőség- 
m ’. ajánlói, velőit hozta ide, amelyeknek azonban semmi 
Itatásuk sem roll. Egymliil llaloyli Károly városi ta
nácsnok foglalt állást Faragó ajánlata mellett, i> ig a 
kurzus hiv.'i és a „fnjvédelmi gondolat" harcosul Andor 
SCsiginondot támogatták, mert — úgymond — csak <> tndja 
biztosítani a szegedi színház jövöiét.

— Egy bíró hirtelen halálu. Dr. Káluássy 
László 45 éves büntetőtörvény széki bíró szom
baton (lelutóu kiment menyasszonyával, Sobert 
Ilonával, aki a parlament hivatalnoknője, a 
római fürdőbe. OK a bíró megfürdött ;t Ringer- 
féle lóban s azután sétálni mentek a parkba. 
Leüllek egy pádra beszélgetni. Időközben a 
bíró hirtelen rosszul lett. Epeönilést kapott, 
oly hevesen, hogy rövid rosszul let után el
ájult. Amire orvosi segítség érkezett, már 
halott volt. Az elhunyt bíró utoljára az uzsora- 
birósághoz volt beosztva. A rendőrorvos véle
ménye szerint régi gyomor- és epebaja siettette 
komi halálát. Holttestét a törvényszéki bonc- 
tani intézetbe szállították.

— Cipőoccasio olcsó elsőrendű női félcipők, 
férficipők !)el-Ká-nál, VII, Erzsébet-körut 28, 
X, .Jászberényi-ut 8.
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Nagy Emil igazságügyminiszter nyilatkozata
(A Béggel tudősilőjálűl.) Mint ismeretes, 

Horthy Miklós kormányzó az elmúlt vasárnap 
Karcagon nagy vitézi ünnepség keretében be
szédet mondott, amely a lapokban nem jelent 
nieg. Pénleken a parlament folyosóján Fried
rich István több képviselőnek

nagy izgalommal mutatott tgy több gép
írásos oldalra terjedő beszédszövoget, ame
lyet állítólag a kormányzó Karcagon mon

dott volna eh
A beszéd állítólag olyan nagy terjedelmű volt, 
hogy annak elmondása ötnegyed óráig tartott.

— Ez a beszéd — mondotta Friedrich — pon
tos gyorsírói följegyzések alapján készült és 
így nem cáfolható mag. Lehetetlenségnek tar
tom azt, hogy a kormányzó ötnegyedórás be
szédben egész gazdasági és politikai progamot 
fojtson ki a kormány felelőssége nélkül. Már 
pedig

ebben a beszédben igen kimerítő és részletes 
gazdasági és politikai program foglaltatik.

Föl fogom olvasni a beszédet a nyílt ülésen és 
felelősségre fogom vonni érette a kormányt.

És Friedrich István már indult is befele a 
terembe, hogy a napirendi vitánál fölszólaljon 
a karcagi beszéd dolgában. Közben körülvették 
a fajvédő képviselők és kapacitálni igyekeztek 
Friedrichet, hogy álljon el felszólalásától, ne 
vonja bele a kormányzó személyét a napi poli
tikába. Később kijöt a folyosóra Nagy Emil 
igazságügyminiszter és többen, közöttük 
A Heggel munkatársa is, kérdést intéztek 
hozzá a karcagi beszédre vonatkozóan. Az igaz- 
ságügyminiszler a következőképen nyilatko
zott:

— Ott voltam a kormányzó nr őfőméltósága 
karcagi beszéde alkalmával. Már eleve meg 
kell cáfolnom minden olyan inszinuációt, 
amely őfőméltósága beszédébe bárminemű po
litikai tendenciát igyekszik belemagyarázni. 
A beszéd rendkívül közvetetten, meleghangú 
volt, szívből jött és a néphez szólt.. Hogy mi
lyen nagy hatása volt a kormányzó ur beszé
dének, azt mi som bizonyítja jobban, mint a 
következő kedves, humoros epizód.

Amikor a beszéd végeztével a kormányzó úr
ral elhagytuk a gyűlés színhelyét, két paraszt 
beszélgetett egymással, majd az égjük ujjúval 
őfőméltósága felé mutatva, ezeket mondta:

— „Harcoljunk a szellemi és fizikai Magyar
ország integritásáért.” Bangha páter, a ma
gyarországi harcos katolicizmus vezére, ma 
reggel Hóméba utazik. Ismeretes, hogy Bangha 
páter hosszabb ideig Rómában fog tartózkodni. 
Az a megbízatása, lesz, hogy megszervezze, az 
egész világén a katolikus internaeionálét. A 
távozó páter vasárnap a Ferenciek templomá
ban, ma pedig a jezsuiták templomában bú
csúzott el. Va -árnap este a magyar kato
likus társadalom a Központi Katolikus Kör 
termeiben társas vacsorát rendezett Rangba, 
tiszteletére. A társas vacsorán a gyöngélkedő 
Zichy János gróf helyett János ér
seki hely nők mondotta az egyetlen föl köszön
tőt. A szónok üdvözölte Banghát, majd a kö
vetkezőket mondotta:

— FÖlisztelendő Bangha páter a régi magyar 
jezsuiták közül való, aki harcolt a katoliciz
musért és akinek köszönhető a keresztény ma
gyar sajtó megerősödése. Abban a reményben 
búcsúzunk. hogy Rómában, a katolicizmus 
székvárosában is harcolni fog érettünk magyar 
hittel, magyar lelkesedéssel, — Bangha az üd
vözlésre válaszolva, kifejtette, hogy nem tudja, 
mit mondjon, mert ha dicsér, kitör az a ma
gyar betegség, hogy minden cl van már in
tézve. Korholni nem korholhat, mert nemcsak 
a magyar sajtó, de az irodalom egy része is 
annyira keresztény lett, hogy erre büszke. Fog
junk össze, harcoljunk, a szellemi és a fizikai 
Magyarország integritásáért. — Az egybe
gyűltek soká maradtak együtt és ünnepelték a 
távozó pátert.

— Vermes Jóiméi műépítész irodáját ÜlMi-nt 21. szóm 
alá helyezte.

— Uj Yes szabadalmazott shampoo. Egy új
szerű találmány, amely már nem por, hanem 
csikókból áll. Egyedülálló a maga nemében.

— „DARMOL” a legtökéletesebb hashajtó.
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• „Látod komám, ilyen ember kék ide pőgár- 
meslernek!"

— Nem is hiszem, hogy Friedrícli István 
komolyan gondolna arra, hogy ebből a kedves 
és linóm, politikától teljesen ment beszédből 
politikai tőkét kovácsoljon.

Friedrich István fölszói adását valóban — 
anent az határozott kijelentéseiből előre is kö
vetkeztethető volt — nem mondotta el a parla
ment pénteki ülésén.

— Majd a legközelebbi ülésen — mondotta 
Friedrich —, ma már nincs idő ennek a hosszú 
beszédnek a felolvasására.

Egy fajvédő lépett ekkor Friedrich István
hoz és a következőket mondotta neki:

— Vigyázz, mert szembe kerülsz a fajvédők
kel, ha a kormányzó személyét be vonod a po
litikába, — Friedrich azonban keményen vá
laszolt:

— fin nem törődöm azzal, hogy szembe ke
rülök a fajvédőkkel, a beszéd elmondásában 
súlyos politikai hibát látok és ezért a legköze
lebbi ülésen minden, esetre szóvá teszem az 
ügyet. Még nem tudom, hogy interpelláció for
májában vagy másképen fogok-c beszélni a do
logról, annyi azonban bizonyos, liogj^

felelősségre kell vonnom a kormányt azért, 
amért nem engedte meg ennek a kor
mányzói beszédnek a nyilvánosságTa hoza

talát.
Ebben a kormányzói beszédben fontos gazda
sági és politikai megnyilatkozás foglaltatik. 
A kormányzó beszélt a lobbi között a fonto
sabb gazdasági problémák megoldásáról, igy 
a vizlecsapohumkról. öntözésekről, a választó
jogról és fontos politikai kijelentéseket tett,

Meg kel! kérdeznünk a kormányt vájjon 
azonositja-e magát ezekkel a kijelentések
kel és hclyesli-e az azokban foglalt politikai 

fölfogást.
Főleg azonban azt kell kérdeznünk, hogy 

van-e külön karcagi nyilvánosság
és miért néni szabad ezt a beszédet Budapesten 
és az egész országban megismerni. Természetes, 
ha a kormány ehhez hozzájárul, a beszedet tel
jes szövegében nyilvánosságra fogom hozni. 
Ha pedig nem járul hozzá, akkor más következ
mények hárulnak éhből a kormányra.

— Az olaszok 80 foglyot ejtettek Korfuban. 
Parisból jelentik: Mussolini miniszterelnök a 
minisztertanácsnak Korfu megszállásáról tett 
jelentésében elmondotta, hogy az olasz csapa
tok 8() foglyot ejtettek. A minisztertanács Sf- 
moneiti tengernagyot kinevezte Korfu-sziget 
kormányzójává.

-— Popovies lemond a Jegyintézet elnöki állá
sáról? Napok óta beszélnek róla a beavatottak, 
hogy Popovies Sándor, a. Jegy-intézet elnöke, 
lemond állásáról. A Reggel értesülése szerint, 
ez befejezett tény. Popovies Sándor ugyanis el
kedvetlenedett és most, hogy szabadságáról 
visszatért, nem foglalta el állását, hanem ismét 
elutazott előbb Eszterhiízára, majd onnan 
Becsbe. A Reggel értesülése szerint, Popovies 
utóda, ha valóban távozna, Fényes Iván, a 
.Jegyintézet, alclnöke, vagy pedig Búd János, 
jelenlegi közélelmezési miniszter lenne.

— A prágai magyarok a németekre szavaz
nak a községi választásoknál. Prágáb/ól távira- 
tozza tudósítónk: Mint a „Prágai Magyar Hír
lap” jelenti, a prágai magyar vúgrehaj'tóbizott- 
súg elhatározta, hogy a prágai községi válasz
tásoknál a német jelöltek listájára szavaznak.

— ÁRION angol fogkrém ánol, üd*t, ilkstosit.
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— Kállay Tibor is Gertibe utazott. A genfi 
tanácskozások természete megkövetelte, hogy 
azokon Kállay Tibor pénzügyminiszter is részt- 
vegyen. Az eredeti mogállapodás úgy is szó
lott, hogy a pénzügyminiszter együtt utazik 
Bethlen István miniszterelnökkel Genfbe. De 
ez az utazás az utolsó napokban kétségessé 
lett, mert a pénzügyminiszter megbetegedett. 
Egészségi állapota most sem kielégítő, mint
hogy azonban Bethlen István súlyt vetett 
arra, hogy a genfi tanácskozásokon Kájlay is 
3-észtvegyen, a pénzügyminiszter valósággal a 
betegágyból hajtatott ki a pályaudvarra, 
ahonnan szombat délután Bethlennel és Daru- 
váryval Génfbe utazott

— Szász Zoltán pőre a táblán. Nagy föltü- 
nést keltő esemény volt, amikor 1921 júniusá
ban Szász Zoltánt először a Iladik-laktanya 
defenzív osztálya utján a királyi ügyészség le
tartóztatta. A vád ellene az volt, hogy Gergely 
Győző hírlapíró közvetítésével Garami Ernő 
bécsi lapjának, a „Jövő“-nek tudósításokat és 
cikkeket küldött. Hat hónapig volt Szász Zol
tán az ügyészség fogházában, amikor a parla
ment s a közvélemény sürgetésére, amelynek 
során sűrűn hivatkoztak arra, hogy Szász Zol
tán volt az egyetlen, aki a proletárdiktatúra 
ellen Budapesten egy beszédében nyíltan táma
dólag föllépett s emiatt a forradalmi törvény
szék elé kerülvén, csak Bomanelli nyomására 
nyerte vissza szabadságát, végre is szabad
lábra helyezték'. Múlt év elején ^megtartották 
az ügyben a főtárgyalást. A tudósítások kül
désének vádja alól fölmentették, de három, 
saját nevével jegyzett kritikai tanulmánya 
miatt, amelyek közül azonban csak egy jelent 
meg, két és fél évi fogházra ítélték. E cikkek
ben Szász azt irta. hogy kamarillák és ellen
kormányok garázdálkodnak, hogy cenzúra van,' 
hogy besugórendszer dívik, hogy a szabad
kőművesek házát a Move erőszakkal elvette, 
hogy a keresztény kurzus zsidók meggyilkolá
sával és kifosztásával kezdődött, hogy a gazda
sági életben az idegen faj kiszorításának ürügye 
alatt elterjedt a protekcionizmus, a korrupció 
és a panama. Minderre vonatkozólag az alsó- 
foku bíróság kimondta, hogy valótlan és Szász 
Zoltán védőjének, dr. Vámbérynek bizonyítási 
indítványát elutasították. A holnapi tárgyalá
son Vámbéry újabb tanukat és bizonyítékokat 
fog beterjeszteni. A Szász Zoltán ügyében ítélő 
tanács elnöke Degré Miklós táblai elnök, elő- 
adóbirája Gadó István, a Tisza-pör főtárgya
lási elnöke.

— Többmilliós szalámicsalás. A rendőrség
tegnap letartóztatta Spindler István magán hi
vatalnokot, aki több kereskedőt és hajópincért 
körülbelül 30,000.000 korona erejéig megkáro
sított. Fuchlu.er Márton Aggteleki
utcai ‘kereskedő juttatta a rendőrség kezére. 
Spindler ugyanis hat héttel ezelőtt 52 kiló
iráni szalámit vett át Fuchtnertől eladás cél
jából. A szalámi eladási árából Spindler 300.000 
koronát megtartott és megszökött, Fuchlner 
tegnap fölismerte az utcán Spinűiért és rend
őrnek adta át, aki bekísérte őt a főkapitány
ságra. A kihallgatás folyamán kiderült, hogy 
Spindler ellen többen teltek följelentést csalás 
miatt és hogy, a rendőrség már régebben elren
delte a körözését. Spindler már 1922-ben kezdte 
el csalásait, A „Sofia" hajó főpincérétől 150 
kilogram szalámit vett át és ennek eladási 
árából három és félmilliót elsikkasztott. Ugyan
csak egy szalámiüzletből kifolyóan 650.000 ko
ronát. sikkasztott el Bornemisza Gábortól. Meg
állapították, hogy szökése óta állandó érint
kezésben volt a bécsi kommunistákkal. Buda
pestre hat héttel ezelőtt jött vissza és itt foly
tatta csalásait,

31 A Mozgókép-Otthon szenzációs szezon
nyitó vigjátélnnüsora: A világhírű Zoro Huni
val: „Szökjünk meg tanár ur“, 6 fölvonás, 
„Fatty menyasszonyt cserél", 5 fölvonás, két 
óra hosszat szakadatlan nevetésben, vidám 
kedvben tartja a közönséget, Kitűnő az „Angol 
Híradó" sportszám. Előadások kezdete: 5, 7, 9.

— Többmilliós ajándékot kapnak a vas- és 
lakásberendezési kiállítás látogatói, akik a 
városligeti Iparcsarnok pénztáránál jegyüket 
megváltják. Minden ezredik belépőjegy utal
vány a kiállításon közszemlére tett konyha
berendezési és háztartási tárgyakra, amelyek 
között szerepel többek között egy „Oranier" 
folytonégő kályha, teljes Weiss Manfréd-féle 
mosdókészlet, evőkészletek és egyéb értékes 
háztartási cikkek.

— V7.Ictfö!oszln(ftH miatt legfinomabb kivitelű különle
ges ezüst dísztárgyak minden elfogadható árért kiárusít- 
tatnak: Espúr, VI, Andráasy-ut 37.

A párisi Oliiitpíáss
vezetősége nyilatkozik A Reggel-nek

A világ legnagyobb Stadionja. — Számítanak a magyarok 
résztvételére. — Németország is megjelenik Parisban

Paris, augusztus 30.
(A Reggel rendes párisi levelezőjétől.) A jövő év tava

szán lesz a párisi nagy Olympiász. A világ minden nemze
tének legjobbjai gyűlnek össze nyolcadszor, hogy össze
mérjék erejüket. Különösen Franciaország tesz hatalmas 
erőfeszítést, nem kímélve az óriási költségeket, viseli a 
rendezés súlyos gondját. Meg akarja mutatni, hogy nem
csak a művészetben, irodalomban és ízlésben, de a sport
ban is Párfs a vijág közope. Háború előtt Franciaország 
még nem knltiválta nagyon a sportot, a háború alatt 
áronban rájöttek nagy fontosságára és azóta küzdenek, 
hogy a vezetést megszerezhessék. Az óriási méretű 
Stadionnak helyet találni nehéz volt.

Végre is a Paristól 12 kilométernyire fekvő, nrinden 
tekintetben megfelelő Colomb kis városkában állapod

tak meg.
’A Stadion hatalmas munkálatait Pnbois főmérnök vezeti, 
aki az építésre vonatkozóan a következő fölvilágosifáso- 
kát adta A Reggel levelezőjének:

— Az épülő Stadion a legnagyobb lesz mind 
közül: 60.000 ülő- és számozott helye lesz.

— A vasbetonmunkálatok már el is készül
tek és az úszómedencék is ki vanank már 
vájva. Külön érdekessége lesz a Stadionnak 
az a földalatti folyosó, amelyen át az atléták 
a mezőnybe jutnak. A Stadion körül egész kis 
kertváros épül az Olympiász résztvevői szá
mára, ahol az atlétákat rendelkezésre álló ker
tes házacskáiéban a legmodernebb komfort, 
várja, fürdőkkel, tornatermekkel. Parisból 
8 perc alatt ér ki Colomb-ba a vonat, ahol egy
szerre ÍOO.OGO ember befogadóképességű pálya
udvar várja majd a közönséget. Ezenkívül térj 
mészetesen a Parisból idevezető utak kitűnő 
állapotba kerülnek. Külön autóbusz- és auto
mobiljáratok fogják a villamosokon kívül az 
előreláthatóan hatalmas méretű forgalmat le
bonyolítani. A Colomb-ba érkező autók guraga 
maga egy hektárnyi területen húzódik el. A 
francia állam és Páris városa vállalta az 
Olympiász költségeit.

A Reggel párisi munkatársának az Olympiász párisi 
vezetősége irodájában ezt mondották:

— Az 3924. év tavaszán rendezendő colom h í 
Olympiász résztvevői, az ezek' kíséretében érkező 
trénerek és a nemzetközi sajtó képviselői szá
mára a legmesszebbmenő előnyöket szándéko
zunk biztosítani. Az ilyen alkalmakkor szoká
sos utazási előnyöket meg fogjuk az Olyin- 
piászra igyekvők részére szerezni, de azon igye
kezünk, hogy

az utazás teljesen ingyen tegyen 
és hogy. Franciaország külképviseletei az

Lord Savíla bűne
Wilde Oszkár regénye filmen. — A Eoyal- 

Apolló műsora.
Ritka érdekes filmet mutat be a Royal- 

Apolló. Wilde Oszkár, a nagynevű angol iró, 
egyik legszebb müve elevenedik meg filmen, a 
„Lord Savile bűne", .amelynek gazdag fantá
ziával megkonstruált témája a legnagyobb si
kert aratta. Ez a film érdekes stílusa és bra
vúros rendezése folytán messze kimagaslik a 
szokott témakörből, megjátszása pedig a szó 
legteljesebb értelmében: tökéletes. A londoni 
higb-life világának bizarr sziu’ei pompáznak 
előttünk, az az elkülönült élet, amelybe bepil
lantani a publikum minden rétege számára 
ritka élményt jelent. Frappáns fordulatok, ér- 
dekfeszitő bonyodalom, pazar kiállítás és mes
teri játék (a főszerepet André Nox, a hires 
francia színész, interpretálja) avatják a „Lord 
Savile büné“-t nz uj filmszezón egyik legérté
kesebb eseményévé. A kiváló gonddal össze
állított műsor keretében a „Knock-out!“ ciinü 
ketfölvonásos amerikai burleszk és a lipcsei 
sport- és tornaünnepről készült szenzációs föl
vételek kerülnek bemutatásra. Az előadások 
pont ’/j6, ’/í8 és %10 órakor kezdődnek.

A Corvin-Szinház monstremüsoránaK 
diadala

Regen részesült a moziközönség olyan élve
zetben, mint amilyent a Corvin-Szináz e heti 
programja nyújt. Nemcsak hatalmas terje
delmű ez a műsor, de minden egyes fölvonása, 
úgyszólván jelenete művészi becsű és tökéle
tes érdekességü. A páratlanul népszerű Mac 
Murray, a legsokoldalúbb filmprimadonna, aki 
a „Brodway szépéiben tökéletes elegánciával, 
lányos temperamentumával, majd drámai já
tékával, nemkülönben ragyogó táncaival ra
gadtatja el a nézői. A káprázatos kiállítású 

Olympiász alkalmából az idegeneknek teljesen 
díjtalanul adják meg az utlcvélvizumot. Eg.se- 
lőre még csak azt tudtuk elérni, hogy 5(P/z en
gedményt biztosítottak a francia, vasutak és a. 
külügyi kormány az ideutazó atléták részére. 
Minden bejelentett résztvevő a lakásért és el
látásért napi 55 frankot fizet, amit ugyan a 
gyöngevalutáju országok résztvevői bizonyára, 
nagyon magasnak fognak ezidő szerint tartani. 
A hírszolgálat, részére Colomb-bau külön tele
fon-, táviró- és drótnélküli szolgálatot fogunk 
berendezni és az Olympias ideje alatt főn tar
tani.

Magyarországnak a meghívás az elsők kö
zött, már március 19-én ment el és meg- 
hívásunkat Budapestről Monsieur Múzsa 
Gyula szívélyes válaszában már el is 

fogadta.
A magyar atlétákra tehát föltétlenül számí

tunk. Résztvételüket már a világ összes nem
zetei megígérték. Egyedül Ausztria nem vála
szolt meghívásunkra eddig és még : ju tudjuk, 
mit tevők Jegyünk Németországgal? Reméljük 
azonban, hogy a Ruhr-hadjárat hamarosan be
fejeződik és a fönnálló feszültség elmúltával 
alkalmunk lesz Németország kiváló sport
gárdájával is megküzdeni — barátságos ala
pon... A mérkőzések résztvevőit a Lausanne- 
ben lefolytatott 1921. évi júliusi kongresszuson 
alkotott szabályok kötelezik. A versenyeken 
csupán amatőrök vehetnek részt, korra és 
nemre való különbség nélkül.

Az amatőrség fogalmát minden sportága
zatnál egy nemzetközi külön bizottság 

állapítja majd meg.
Aki már egyizben valamely Olympiászon részi
vett, nem vehet, részt másodszor egy más állam, 
színeiben, csupán ha egy újonnan keletkezett 
állam vagy elfoglalt terület lakosa lett,

A hlvaínlos program n következő sorrendben fog le
folyni: atlétikai viadalok, kerékpárverseny. tornász,
gyakorlatok és su .cm lés, küzdclc.m (vívás, görög-római 
birkózás, szabad birkózás, angol boxoldx és lövés), vizi- 
sport (evezés, úszás és yac./it), lovasjátékok és póló, 
kombinál f sportok (klasszikus és modern pentathlon >, 
játékok (lawn-tcnnis, football, rugby). Hat héttel a ver
seny megnyitása elölt (1924 julius 5) tartozik minden 
nemzet bejelenteni, mely sportágban óhajt résztvenni és 
három héttő) előbb a rzereplők névjegyzékét beküldeni. 
Egyéni versenynél egy nemzet maximum 4 emberrel es 
csapatversenynél csupán egy csapat vehet részt.

Pallós István.
<zwi i ■ ' —

Mae Murray-film mellett a Vígszínház volt 
repertoir-darabjának, a „ Mérföld kövek"-nek 
sikerült 6 fölvonásos filmváltozatát adja u Cor- 
vin-Szinház. Főúti két sláger mellé egy kacag
tató burleszket, „Ham, mint tékozló íiu" cím
mel és a népszerű „Morionetto almanach"-ot 
adja a Corvin-Szinház, melynek előadásai ’/tG, 
’/iS és ’/?10 órakor kezdődnek.

+ „Az élet koronája" — az Uráninbau. A leg
szebb filmek közé sorozza az Urána azt n. mű
vészi tökéletességű filmet, amelyet a Goldtvyn 
amerikai gyár arany sorozatából kiválasztott 
uj műsorául. Egy szép asszony regénye ez — 
a látványosságok káprázatos keretében. A 
nagy filmen kívül egy eredeti filmballct és egy 
pompás burleszk szerepel a műsoron. Az elő
adások 5, %7, ’/sI> és 1(1.10 órakor kezdődnek.
+ „Kislányok nagy városban." „A fekete tuli

pán" a Kamara Mozgóképszínház heti műsora, 
minden reklám helyett önmaga beszél. ’/»5, *Z»7,  
8 és 10 óra az előadások kezdete.

4- Az Omnia e heti műsorán szerepeinek: 
„Fatty menyasszonyt cserél", 5 fölvonásos bur- 
Icszk-szenzáció és a „Lavina", 5 fölvonásos 
dráma. Irta Vajda László, rendezte Kertész 
Mihály; főszereplők: Várkonyi, Vándor,v és 
Lilly Marischka. Előadások kezdete 5, %8 és 
’/ilO órakor.
4- Minden szenzáció egy napig tart. Csak egy 

a kivétel a szabály alól: az uj Bimbula-lilni, 
amely hét napig s előreláthatóan állandó zsú
folt házak előtt fog leperegni 0 bét péntekjé
től kezdve a Kamarában. A Blmhula, a pestiek 
legrajongottabb kémikusa, a „Modern kaló
zok" ciinü siber-hadiniilliomos és apacstörté
netben alakit most kacagtató szerepel, előbb 
mint bundás közlegény, azután mint kifogás
talan, a nők szivét hóditó világfi. Partnere 
természetesen ezúttal is az elragadóan kedves 
Sanclra Milowanoff. Az uj Blmbula-filin ese- 
méu.ve lesz a fényesnek Ígérkező idei mozi
évadnak.

Díjtalan szemorvosi vizsgálat -„refracto".V ’i

jz n speciális látszerészeti intézetbenféS 12' 1 és Budapest, IV, Szervita-tér 6. szám.

9 f



Fokozatosa fejlődő 
árfolyamokat 

várunk as e heti tőzsdén
—, szeptember 2.

(A Reggel munkatársától.) Aki A Reggel 
legutóbbi tőzsdei jelentését olvasta, bizonyára 
nem volt meglepve azon, hogy az általános 
hausse-daruló hangulatát e héten hirtelen egy 
kis katzenjammer váltotta föl. A fák tudvá- 
Jevőemnicg a Duna haraszti fák sem, nőnek az 
égig, főleg a tőzsdén néni, ahol mindig bőven 
akadnak olyanok, akik hideg fejjel nézik a vilá
got. Az, elműt héten pedig ez volt a szituáció: 
a bankértekek piacait a nem egészen beavatot
tak csak. az után indultak, hogy mindenfelől 
tőkeemelésekre készülődtek. Hogy ezek az 
emelések mtZyewc'/i; lesznek, ezt természetesen 
csak az óvatosak vették bele a. kombinációba. 
Ezek az óvatosak képezték a buisse-csoport elő
futárait. A derékhadak aztán azokból rekrutá- 
lódtak, akik két knsszanapnnk és az ultiniónak 
egybeesését vették baisse-kombi náci óik alap
jául. A harmadik csoportja a bizalmatlanko- 
dóknak azokból került ki, akik a kölcsön ügyét 
már elintézettnek vették s előre eszkomptáítak. 
Hogy aztán ez, a barom csoport összes aggó
dásait a hivatásos kontremin-csoport még sö- 
tétebbre festette és sietett kihasználni, az csak 
természetes mindenkinek a szemében, aki egy 
kissé belelát a tőzsde titkaiba. Ha most még 
mindezekhez azt számítjuk hozzá, hogy 14— 
15%-os kosztpónz mellett a spekuláció ifi kiszá
mította, hogy a mai magas kurzusok mellett 
már nem nagyon bátorságos benne maradni a 
nagy pozíciókban, minden okot föltártunk, 
amely megmagyarázza, hogy a csütörtöki 
tőzsde egyszerre miért lett lanyha.

*
Dohát csakugyan lanyha lett-e? fia abszolút 

mértekkel mérjük az árfolyamokat, akkor csak 
azt mondhatjuk, hogy nem folytatódott az a 
fölfelé irányuló roham, amely a korona, lerom
lásával együtt hetek óta tombol. De a fönt ki
fejtett, kétségtelenül lanyhitó momentumok 
dacára, valami lényeges áresésről nem lehet 
beszélni és nem lehet azt állítani, hogy itt va
lami szómbavehető és jelentékeny irányválto
zás történt volna. Sőt, abszolút mértékkel 
mérve, azt kell megállapítani, hogy

a számszerű árleromlás aránylag jóval je
lentéktelenebb voH, mint ami nőt más idők
ben hasonló baisse-tényezők előidézlek 

volna.
ami más szóval azt jelenti, hogy a. tőzsde alap
hangulata és iránya nem változott, meg, sőt a 
hausse-irányzat egy nagyon komplikált és sú
lyos technikai szituáció hátrányait keményen 
kiáltotta. Ha tehát a. kontremin érdekeltjei 
magasan lobogtatják most lobogóikat s min
denfelé elszórják lanyhitó híreszteléseiket, azt 
senki komolyan ne vegye s senki föl ne üljön 
neki.

♦
Mi lesz ezek utáu a ma meginduló héten?
A fönt kifejtett, baisse-momentumok java

része lekerült a napirendről. Igaz, jöttek he
lyükbe újabb, politikai természetű tényezők, 
de ezek, hacsak az olasz-görög kouflikb s ki 
nem mélyül, nem nagyon fognak figyelembe 
jönni. A belpolitikai helyzet nem ad okot kü
lönösebb nyugtalanságra, mert azok az elemek, 
amelyek eddig a nyugtalanságok okozói vol
tak, úgy látszik, már elhullatták méregfogai
kat s igy semmi olyan komplikáció réme nem 
fenyeget, amely fölboríthatná a helyzetet. El 
kell ugyan készülve lennünk arra, hogy a 
kontremin minden falevél zord ülését. föl fogja 
használni a maga céljaira s talán fokozottak
ban fogja fölhasználni, mint máskor, de vi
szont a józan belátás mégis csak annak meg
fontolásával fog piacra menni, lmgy

a nagymértékben kivont és kosztpénzekbe 
bujt tőkék ismét vissza fognak kívánkozni 

a papírokba
s hogy azok a remények, amelyeket a kölcsön 
ügyéhez fiiztok, egyelőre, sajnos, még nem be
vált remények.

Tomboló szilárdságra mindezek után nincs 
okunk várni, de viszont arra éppenséggel sincs 
ok. hogy a hangulat megváltozzék s hogy a kö
zönség lépro menjen azoknak a spekulánsok
nak, akik még 600.090 n él fndÖzetlenül adogat’ 
fák a kőszenet.

A meginduló hétre fokozatosan fölfejlődő 
árakat várunk h ezt főleg azokban a pa
pírokban, ame!yekbe!i tranzakciók vannak 
előkészületben s amelyek relatíve cl van

nak marrdva.
így nevezetesen a vasrlaeon remélünk ua- 
gyobb mozgalmat, továbbá a .iz.é/i.a.’m’oa. főleg 
a nagyon mélyen elmaradt Al'alános Kőszén
ben, végiil pedig több kisebb ipari értékben.

X Szilárdság a vasárnapi magánforgalom
ban. A, korona szombati */s  pontos árfolyam
csökkenése a részvénypiacot megszilárdította. 
Szombat délig a magánforgalomban főleg áru 
jelentkezett, az újabb zürichi jegyzés hírére 
azonban az árukínálat teljesen megszűnt és 
mindenre magas pénz állt. EKisen keresték az 
ipari értékek közül az Izzót, és a Vasútforgal
mit. Állítólag a következő kurzusok fordultak 
elő: Magyar Hitel: 1,100 (pénz). Osztrák Hitel: 
210, Angol-Magyar: 245 (pénz), Salgó: 830—40, 
Rima: 230—200, Kőszén 3,100, Izzó: 630, Vasút- 
forgalmi: 250—260, Olasz-Magyar: 70, 0/a; 720 
(pénz), Back-malom: 165 (pénz), Mftr: 520, 
Spodium: 469—80, Általános Takarék: 440, 
Ganz-Danubius: 35 millió, Magyar Acél: 430, 
Slavonia: 110. Leszámitolóbank: 260, Hermes: 
150 fpénzZ), Pallos: 80. Égisz: 55, Llchtig: 28, 
Viktória Bútor: 30, Kender: 140, Lipiák: 50, 
Mág: 100. pénzpiacon 10% körül mozog a 
kamatláb, bőséges kínálat mellett.

X A tőzsdén wa a pótgiró második és utolsó Űzető
napja lesz, amely egészen simán, minden zavar nélkül 
bonyolódik le. Az uj tőzsdeijét (e. hót első tőzsdéje) kedden. 
lesz, amelynek csütörtök a második és az utolsó napja; 
a kassza szeptember 19-én lesz (a rendes girónál).

X Lírára szólnak majd az uj Levante-rész- 
vények. A Reggel jelentette már, hogy az ősz 
elején végleges befejezést nyer majd uLevante 
magyar-olasz tranzakciója. A tárgyalások már 
befejeződtek és a Levante olasz vállalata a 
napokban már megalakul. Egyben befejezett 
tény, hogy a Levante fölemeli alaptőkéjét és 
líra névértékű uj részvényeket bocsát ki. A 
Levantenek a múlt napokban történt szenzá
ciós kiugrása erre a tranzakcióra vezethető 
vissza.

X Magyar értékek a bécsi piacon. A T.ácsi 
piac, amint már ismételten megírtuk, Európá
nak egyik legerősebb és leggazdagabb ténye
zőjévé vált. Ha nagyobbak is Anglia, Svájc és 
Belgium pénzforrásai, nem nagyobbak azok, 
amelyek vállalkozások részére kaphatók. Az 
egész osztrák magánvagyon él, mozog, vállal
kozik, tehát nagyobb a Becsben spekuláló 
vagyonerö, mint, bárhol a. világon. Külföldről, 
Svájcból, Belgiumból eladott értékpapirpaké- 
ták Becsben keresik a jogos elhelyezkedést. 
A legközelebbi napokban néhány magyar érté
ket vezetnek be a bécsi tőzsdére: elsőnek az 
Ofát, magyar, svájci és osztrák elsőkezek. Az 
ott már jegyzett, értékpapíroknak, mint Ilitel- 
I ank, Magyarbank, Salgó, S pódium. igen nagy 
piaca van. Hogy Magyarország és Budapest 
ezt a pozíciót elherdálták: bűn. A visszanye
rése magunkon múlik. Addig azonban Bécset 
nézzük és Becsen keresztül a vagyonelhelyező 
és vállalkozó külföldet. A legközelebbi tőzsde
időkben néhány aláértékelt értékre Becsből 
várunk nagy irányitó hangulatot-.

X Késik a Hitelbank alaptőkééin elése. 
A Reggel jelentette már, jól beavatott hely
ről szerzett értesülése alapján, hogy a Hitel
bank alaptőkéémclése már csak napok kér
dése. Az alaptőkeemelés egyre késik. Ennek 
az a magyarázata, hogy a Hitelbank igazgató
ságának azok a tagjai — Kornfcld Pál bárón 
kívül —, akiknek szavuk vau ily tranzakció
ban, ismét nem tartózkodnak Budapesten. A 
múlt héten érkezett vissza üdüléséből üllmann 
báró vezérigazgató és a múlt hét vége felé is
mét elhagyta a fővárost. Ugyancsak elutazott 
Budapestről a másik döntő faktor: Kiéin 
Gyula, Kiéin Becsbe ment, hogy a. Hitelbank 
bécsi érdekeltségével megtárgyalja az alap- 
tökeemelcs részleteit.

X Csak az igazi értékek emelkedése várható. 
A Reggel munkatársa a tőzsdei helyzetről 
Fónagy Aladártól, kért fölvilágositást, aki a 
következőkben vázolta a közeli tőzsdei hetek 
tőzsdei konjunktúráját:

— A közeli betekben — úgy gondolom — a tőzódéu uoiu 
bontakozik ki egyöntetű irányzat. Szilárd lesz a tőzsde, 
mert a bankjegyforgalom állandóan és nagymértékben 
emelkedik ős az uj pénz, amely nem tud oly könnyen 
sem ingatlanban, sem valutában, som pedig aranyban 
vagy ezüstben elhelyezkedni, nz értéktőzsdére tódul és 
papírokban keres elhelyezkedést. lanyhitó momentum 
viszont, hogy a. zavaros külföldi kök sőnhirek állandóan 
irritálják u piacot. z\ tőzsdén alighanem cgyklöro slag- 
náció fog beáll.ini és csak i.zok az értékok. amelyek 
óriási belértókkel i. jdelkeznek, vagy pedig amelyek 
valaniilyon nagyszabású tiau/akció előtt állanak, fognak 
oinclkcdóst elérni, azaz kiugrani. Az a. helyzet fog ismét 
ejőállani, ami körülijeiül négy hónappal ezelőtt volt. 
Akkor a Kőszén 400.000 kurzuson stagnált, ugyanezen idő 
alatt a Slavonia részvénye tkiOO koronáról 100.0C0 koronáig 
emelkedett. Nem mondhatok tehát mást, mint bőgj’ csalt 
olyan papirt. szabad rrisdrolni, amelynek nagy a bel- 
értéke, mert, igy logalábö meg van kímélve ai értékpapír- 
tulajdonos attpl, hogy amikor a lanyhulás bekövetkezik, 
nagy legyen a visszaesés.

usuarmaaixexyc

X A Pesti Hazai Takarék alaptőkeemelése. 
Amint A Reggel, értesül, az utóbbi hetek leg
nagyobb favoritja, a Pesti Hazai is alaptőkét 
fog szaporítani; A Hazai Takaréknak össze
sen 62.500 részvénye van. Ebből 12.500 egy té
telben francia tőkecsoport birtokában van, 
úgy hogy Magyarországon csak 50.000 Hazai 
Takarék részvény van. A részvényeknek több 
mint 70%-a az intézet birtokában van, úgy 
hogy a piacon aligha cirkulál 10.000-nél több 
Hazai Takarék részvény. A nagy áremelkedés 
főoka tehát a darabhiány. Most kissé eny
hülni fog a helyzet, mert amint A Reggel be
avatott helyről értesül, a Pesti Hazai Takarék 
tőkeemelése befejezet tény és amint Walder 
Gyula. Gasteinből visszatér, megtörténik az 
alaptökcemclés 2:1 arányban.

X A Magyar Általános Takarék karrierje. >-f Rag get 
többizben beszámolt azokról a sorozatos akciókról, ame
lyeket a MÁT vezetősége tervez. A MÁT alig egy héten 
beliil. 100.000 koronás kurzusáról. 420.000 koronáig emel
kedett. Szombaton emelte alaptőkéjét az Általános Bank 
70 millióról .100 millióra és egyben azonnal fölkérte a 
tözsdetaiuicsot a. kotirozásra. A Győri Bőrgyár pedig 
szeptember 7-én fogja eddigi 20 millió koronás alaptő
kéjét loo millió koronára emelni, majd a Takarék a 
Maufhner Testvérek bőrgyárral egyetemben a tőzsdei 
bevezetést fogja kérelmezni. Maga a MÁT az alaptőke- 
emelésen kívül újabb tranzakciós tervekkel foglalkozik. 
Horváth vezérigazgató napok óta. külföldi tőkecsopor
tok vezetőivel, folytat ez ügyben tárgyalásokat. Itt em
lítjük. hogy a MÁT koncernjéhez tartozó őstermelő 
ügyében Elek vezérigazgató Bécsbc utazott, hogy az ős
termelő osztrák, nagyrészvényeseivel végleges megállapo
dást létesítsen az alaptőkeemelés ügyében.

X Pos.I Magyar Kereskedelmi Bank VVeiss Fiilöp elnök 
vezetésével megtartott rendkívüli közgyűlése elhatározta 
a bank alaptőkéjének 600 millióról 809 millióra való föl- 
eme’ését. 100.000 db uj részvény kerül kibocsátásra. Há
rom régi részvény birtoka jogosit egy uj átvételére. Át
vételi jog szeptember 6-ig gyakorolható a bank központi 
értékpapirpónztáránál, csakis a külön e célra , délután 
ti-l-tol ‘XJ-ig működő pénztárnál. A kibocsátási ár 180.000 
K. amelyből 60.000 K az átvételi jog gyakorlásával egy
idejűén Üzetendö be. 75 K folyókamattal együtt; továbbá 
60.000 K szeptember 25-éig, a hátralékos 60 000 K október 
lö-éig.

X Magyar Általános Takarékpénztár Rt.-nak rendkívüli 
közgyűlésén Horváth Lipót dr. alelnök-vezérigazgató ja- 
vnslritára az alaptőkét. 7ílO millióra emelték. A régi rész
vényesek szeptember 1-től 7-ig bezáróan két régi rész
vényre egy uj — már nz idei hasznokban részesülő — 
részvényt vehetnek át, 30.000 K és január 1-től járó kama
tok fejében 309 K, összesen tehát 30.300 K lefizetése clle- 
ben. Az elővételi jog az Általános Takarékpénztár Bt. 
központi pénztáránál (V, József-tér 14) csakis délután 
3—5 óráig gyakorolható.

X Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank elhatározta, 
bugv n szeptember 10-re egybehívott rendkívüli közgyű
lésen javasolni fogja az intézet alaptőkéjének 690 millió
iéi 800 millió K-ra való íöUmelését. Az igazgatóság in
dítványa éneimében n kibocsátandó 500.000 db részvény 
teljes egészében a régi részvényeseknek fog elővételre 
fölajánl tatai.
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KORSZAKOT ALKOTÓ 
VJ FÖLFEDEZÉSSEL

gyarapodott az amerikai nö- 
vényviaszkból és amerikai nö
vényolajból gyártott világhírű

eipőpaszta nagyszerű minősége

Magyarországon már min- 
denütt forgalomban van!

• ’

Minden jobb üzletben kapható!
VIGYÁZ! Csak az a valódi, amely 
dokkon a ÜARRY szó rajta van.

nj

Igazgató: Kádár Miklós 
Telefon: József 78—22 1

&TRANGERS
V5Ü, EKXSfeBET-KÖRMT 53. SZ.

MEGNYÍLT!
Világvárosi műsor!

Szombaton és vasárnap nyitva 
reggel m óráig.

roMMnini 

mm W

Tőzsde mellett
TB

bankháznak, tőzsdédnek, tíz szobává átalakít
ható helyiség azonnal útadó, 75 millió K-ért. 
.,P a r t ?4<«» 24 "nfijatíaníor^atrn! Vállalat". 
Eudapert VI, Teréz-körut 21. sz. Telefon: 7-36

márizánysxappan a pillangóval 
bfikemlnffségUt népszerű Illatul
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X Közgazdasági hírek; A Hazai Bank ipar- 
vállatai közül u tőkeemelések sorát a Fővárosi 
Sör kezdi meg. A Reggel értesülése szerint a 
Fősor szeptember 10-iki közgyűlésén alaptőké
jét 1:1 arányban emeli föl. A részvények ki
bocsátási árfolyama, hir .szerint, nagyon elő
nyös lesz. — Becsben a Leykam majoritásáért 
erős harc fejlődött a Castiglioni- és a Bősei' 
csoport között. A Bosel-csoport tagjai az 
IJnionbank, a Creditanstalt és a ZZarDnami- 
cég. Az ügy előzményei és fejlődése rendkívül 
érdekesek. — Szeptember 10-én szaporítja alap
tőkéjét a Mercur Váltóüzlet Bt. érdekkörébe 
tartozó Zagyvapálfalvai üveggyár. A részletek 
még egyelőre ismeretlenek. — A szombat és 
vasárnapi magánforgalom egyik legnagyobb 
szenzációja a //of/terr-részvények 100.000 ko
ronás kiugrása volt és az Egyesült Izzó iránt 
megnyilvánuló érdeklődés emelkedő árfolya
mokon. Amint A Reggel értesül, a Hofherr 
hirtelen árfolyamemelkedése és az, Egye
sült Izzó vásárlása között Összefüggés van. 
A két iparvállalat ugyanis igen nagy kül
földi megrendelést kapott, amelynek ré
vén nagymennyiségű külföldi valutához jut 
majd. — A Reggel jelentette már, hogy a 
Szikra 1:2 arányban alaptőkét emel. Értesü
lésünk szerint az alaptőke fölemelése most 
már két héten belül megtörténik. — A Danica 
.iránt, amely, amint ismeretes, a Kereskedelmi 
Bank iparvállalatai közé tartozik, újabban egy 
szlovén pénzintézet érdeklődik, hogy a jelen
leg jugoszláv területen levő gyártelepnél ér
dekeltséget vállaljon. A tranzakció már befe
jezettnek tekinthető és csak arra várnak, hogy 
Stein Emil igazgató visszaérkezzék Buda
pestre és hozzájáruljon a szerződéshez. — A 
Dorogi Gumi alaptőkefölemelése szeptember
10- én történik meg. Az alaptőkeemelést 3:2 
arányban tervezik alacsony árfolyamon. — 
Szeptember ő-én lesz a Belvárosi Takarék alap
tőkeemelése. A Belvárosi, mint ismeretes, alig 
2 hónappal ezelőtt szaporította alaptőkéjét. 
Az uj részvényeket most 2:1 arányban adja 
darabonként 8000 koronás kurzuson. — Ugyan
csak alaptőkét emel a Városi Bank érdekkö
rébe tartozó Püspöki Bér pince is. Szeptember
11- én lesz az alaptőkeemelő közgyűlés. — Az 
utóbbi napokban ismételten fölmerült az a 
hir, hogy a Hermes fuzionál a Hitelbankkal 
és egyesek azt is tudni vélték, hogy 5 Hermes- 
részyényre 1 Hitelbankot adnak. Amint A Reg
gel értesül, mindebből egy szó sem igaz. Szó 
sincs a Hitelbank és a Hermes fúziójáról. — 
Az Angol-Magyar Bank érdekkörébe tartozó 
Pannónia Bőrgyár 50 miliő koronás alaptőké
jét a napokban emeli föl. A részvényeket a 
tavasszal a tőzsdére is be fogják vezetni. A 
Pannónia Bőr bevezetése annál érdekesebb, 
mert ez lesz a,z első bőripari részvény a tőzsdén. 
— A Mfter alaptőkeemeléséről szóló hírek — 
úgy látszik — koraiak. Domony vezérigazgató 
londoni tárgyalásai után ugyanis hosszabb 
időre angol tengeri fürdőre utazott. — A Ma
gyar-Olasz Bank a közel jövőben uj részvényt 
vezet be a tőzsdére. A részvény a vaspapirok 
kategóriáját fogja szaporítani. Az évtizedes, 
nagyon jóhirtí Stadler Mihály rézsodronygyár 
bevezetéséről van szó. A vállalat azonban a be
vezetést megelőzően fölemeli alaptőkéjét. — A 
Vasút forgalmi Rt. részvénye hosszabb idő óta 
stagnál. A részvény árfolyamú még ma sem 
érte el a negyedmilliót. A közeli napokban 
azonban alighanem végre megindul az átérté
kelési folyamat ebben a részvényben is, mert 
mint A Reggel értesül, a Vasutforgalmi rész
vényeket bevezetik a genfi tőzsdére és igy a 
Vasutforgalmi a legértékesebb arbitragepapi- 
rok között foglal majd helyet. Már ma is, a 
magánforgalomban föltűnően keresték. — A 
Georgiának A Reggel által már jelzett hol
landi tranzakcióját Kicin Gyula végrehajtotta. 
Napok kérdése, hogy a hollandi Pierson-cso- 
port átvegyen lekötött részvényeket. A hol
landi tranzakcióval magyarázható a Georgia, 
iránt megnyilvánult újabb kereslet. — A Sza
lámi gyár (Magyar-Német Bank érdekeltsége), 
melynek részvénye az elmúlt hetekben nagyot 
emelkedett, alaptőkefölemelés tervével foglal
kozik. — A Merkúr fát arra a hírre, hogy 
kora ősszel alaptőkét emel, élénken keresték a 
tőzsdén. Átmeneti lanyhulás után 26—28 ezerre

Kivéve Franciaországot — barátokat talál 
Benes marsrutája: megértés keresése Magyarországgal

Genf, szeptember 1.
(A Reggel alkalmi tudósítójától.) Gróf Beth

len István miniszterelnök ismét nehéz útra 
indult. Az utolsó évtized lelkiilete nem engedi 
meg, hogy a közönség normális mértékkel mér
jen. Túlzott az optimizmus, túlzott a pesszi
mizmus és állandó az okoskodás. Az optimis
ták a miniszterelnök útját minden reménység 
megvalósulásának hirdetik, a pesszimisták bi
zalmatlanok, az okoskodók persze mindent 
jobban tudnak. A végeredmény:

a közönség teljes bizonytalansága.
{Szeretnék realitást vinni a mai hangulaton. 

Bethlen útja ismét nem lehet egyéb, mint a 
haladás újabb efcappeja a végleges kibontako
zás felé: eloszlatni a hitet Magyar ország kor
mányzatának kalandos tervei iránt, fölébresz
teni a hitet Magyarország konszolidációjában, 
úgy politikai, mint gazdasági értelemben.

Bethlen István nem fog kölcsönt hozni.
Kétségtelen azonban, hogy erősíteni és fokozni 
fogja a rokonszenvet, bizalmat Magyarország 
komoly jelentősége iránt. A kisántánt az 
utóbbi időben mosakszik abban az irányban, 
hogy nem érdeke és nem célja hazánkat mai 
letörtségében tovább is tartani.

Benesnek már előirt marsrutája van: a Ma
gyarországgal való megértésnek a keresése.
Benes igyekezete: a vezetőszerep látszatát 

megmenteni. A nagyántáut teljes barátsággal 
van irányunkban: kivéve Franciaországot. 
Akik önző okokból a francia barátságot ke-

értékelték ezt a vaJutapapirost. — A Lloyd- 
Bank a már bejelentett alaptőkeemelés után 
össze fogja xonni papírjait. — Általános föl
tűnést keltett a legutóbbi lanyha tőzsdei iizlet- 
napon a Sehlick hatalmas előretörése. Több 
heti stagnálás után ez a vaspapir 200 ezerről 
315 ezerre, szökött föl. Beavatott helyen a 
Sehlick további emelkedését várják, annál is 
inkább, mert az augusztusi hausseban ezt a 
részvényt elhanyagolta és aláérlékelte a speku
láció. — A Pannonia-sÖr tőkeemelését nagyon 
kedvező föltételek mellett szeptember közepére. 
várják. — A Kohner bárók érdekeltségéhez 
tartozó ,„A[finérüi"‘ nemesfémválasztó és föl
dolgozó intézet rt. a múlt hét elején beszün
tette az arany vásárlási. Az Affinéria emberei 
nagy tömegekben szokták vonni az aranyat s 
az a tény, hogy hirtelen abbahagyták a vásár
lást, az árukínálatot nagymértekben előmoz
dította. Most sok arany van a piacon és az ára 
meglehetősen olcsó. — A nemjegyzett értékek 
piacán 1J. és 13 ezres kurzuson keresték a Fon
tana Asványvizforgalmi Rt. (Erist ál yvizj-rém- 
vényeket. Az áremelkedés a vállalat üzletme
netével, exportüzleteivel és nagy üvegkészle
tével magyarázható. -- A Kéve iránt is foko
zódott az utóbbi napokban az érdeklődés. Mint 
A Reggel értesül, a Kéve t exportüzletei állan
dóan nagy nyereséggel járnak és a vállalat 
rész, vény ei nők össze vásárlásé ra szi nd i k át u s a 1 a- 
kult. Legutóbb már HüO korona körül keresték.

bőven oarnanhÁe, terpentindne, a békebeli, 
nél ír jobb minőfiégbon kómái lö kiváló tisz
tító él konzerváló hálással bíró cípOkrém

BENES TEST' ÍREK VEGYÉSZETI GYÁR RT., GYŰR

X Budapesti Ipái-bank Rt. rendkívüli közgyűlésén el- 
határozta nz ulaptóko fölemelését fit) millióról 20t) millióra. 
Minden régi részvényre 2 uj kapható dbként 3000 K-ért. 
Gyakorlási határidő szeptember 7-ig.

X Budnpest-LlpótvArosl Takarékpénztár Rt. rendkívüli 
közgyűlése elhatározta nz alaptőkének lGii.OOO.OO!) K-ról 
250.IHIO.OOO K-ra való fölemelését. Az elővételi jog szeptem
ber 3-tól 7-ig (délután ’U-töl G-ig) lesz 3:1 arányban 200(1 
K-ús úron az intézet pénztáránál. E tranzakció keresztül
vitele után az intézet látható tartalékai egymillión! ko
ronát meghaladják.

X Mnayar Amerikai Bank Rt. közli, hogy rendkiviiíi 
közgyiiiére elhatározta alaptőkéjének egynnllárdra való 
fölemelését. Minden régi részvényre öt uj részvényt ajánl 
föl, 730 K-ás árban. Elővételi jog szeptember 15-től ÜO-ig 
gyakorolható IV, Semmelweis uici! 2. szála alatt, Fi >gaz- 
gatóKági tagok: herceg Hohenloho Egon és dr. l’ivny- 
l’óka Béla.

X Herendi I’orceilángyár Rt. Az l>30. évben .-ilenitott, 
herendi porcellán gyár, amelynek gyártmányai közismer
tek és világhírűek, a Lloydnauk és a Mobilbank közre
működésével ötszázmillió teljesen bcllsetclt alaptőkével 
részvénytársasággá alakult, Herendi 1‘orcellángyar Kész- 
vénytársaság céggel. A gyár üzemét Heremi régi ipar
művészeti hagyományai és csaknem évszázados tapaszta
latoknak szigorú izem előtt tartása mellett, mindazon
által a mnl kor r•"-••elélményeinek megfelelően fokozni és 
kereakedclinileg ü.<ztcni fogja. A gyárat, mint művé
szeti vezérig.)?". továbbra is Farkaaházy .Jenő fogja 
vezetni. Az. igm- ó.-ág tagjaivá megváim.ztattal:: Farkas- 
házy Jenő, Farkusházy Zsígmond dr., Fiseher Ödön, Fó
nagy Aladár, Hédorváry Lehel dr., Horváth Dóin dr., 
Hnbay Jenő dr,, Layer Károly dr.. Pálmai Lajos dr., 
J’etrovlch Elek, Pfciffer Ignác, Salusinnzky Gyula dr., 
Sebestyén Arnold, Vármly Gábor dr., Végh Gyula.

X Termelők hantja rl. 10 milliós alaptőkéjét szeptem
ber 10-én 300 millióra ■ di fül. Az intézet igazgatóságá
ban helyet foglallak lu g Ilohenlolm Ferene elnök, 
őrgróf l'allavieini Alfonz alelnök. horeojj TJppe Alfréd, 
dr. Szilágyi Lajos nemzetgyűlési képviselő, gróf Arz Hoc- 
derlch nagybirtokos, gróf VojkfTy Hr.bcrl, Róna Sándor 
vezérigazgató, ifj. dr. llupprenht. Olivér, Porhtky György 
nemzetgj’ülési képviselő, iij. Hegedűs Sándor.

XYLOS különleges hálószobák, leányszo* 
bák, gyerniekszobák, gyermek
ágyak, rugalmas i'aágybctétek.

resték', vessenek magukra, ha azzal a nagyha
talom írni kivánitik Mag.varországot összekap
csolni, amelyik rövidlátásában a béke egyetlen 
ellensége és igy a legizoíáltabb nagyhatalom 
maradi. De egyébként is a francia politika 
— mint a szarvashiba bőgős idején — nem lát

• *

egyebet, nem tud másról, nem figyel máshová, 
mint a másik hatalmasnak a hangjára. A né- 
met-kérclés reá nézve a döntő, a magyar-kérdés 
csak epizód. Ezért Jolié- Behleuuek egyedüli 
ellenfelénél, a franciánál is sikere, mert rájuk 
nézve nem fontos vagy mert, rájuk nézve fon
tos, hogy a németen kívül más igazi ellenfele 
ne legyen Európában. Hiszen Ausztria sikere 
és kibontakozása is azon alapult, hogy az „An- 
schluss an i)eutschland“ lehetőségé gazdasági 
boldogulás által lelobasztassék.

11a Bethlennek genfi tárgyalásai föntartják 
a ma már Magyarország iránt tényleg létező 
kedvező atmoszférát, ha azon az utón halad, 
amely a vagyoni lekötöttségünkből való föl
oldás felé, vezet, ugv ne riadjon meg a magyar
gazdasági élet.

Megkapjuk a kölcsönt G hónap múlva, ha 
okosan cselekszünk.

A kölcsönt igénybevesszük a végső stabilizá
cióért és ha a végső stabilizáció bekövetkezik, 
ebben dokunientálódik, mely értékelés kell 
még a fölfelé korrigáláshoz. E fölfelé való 
korrektúra a piacnak számos értékét előnyösen 
fogja megváltoztatni. A tőzsdének és a piac
nak minden oka megvan arra, hogy Bethlen 
útját bizakodással kisérje és nincs ellentét az 
ország reménykedő milliói, és a. gazdasági, 
bankvilág és a tőzsde érdekei között.

<?»

X Wlntornlcz M. és I. Konfekciógyár Rt. Kopetzky 
Félix elnöklete alatt tartott rendkívüli közgyűlésén a? 
alaptőkéjét 311,000.1)00 K-ra emelte. Minden részvényre egy 
ni vehető át részvényenként 1200 K lefizetése ellenében, 
szeptember 7-ike és 20-ilui között a Htrnsser és Társa bank 
húznál (V, Nádor-ulca 11). A vállalat belső tartalékai 
sokszorosan fölülmúlják a részvénytőkét.

X Merem- n’ érdekeltsége. A 80 év óta fönnálló Wodia- 
ner F. és Fiai cég u Mercur égisze alatt rósz vény-társa
sággá alakult át. Az tiI részvénytársaság alaptőkéje 10'1 
millió korona. A nyomdai inüintézet nagyarányú fejlesz, 
lése már folyamatban van. Tervbe van véve a részvények 
tőzsdei bevezetése.

X Magyar Olaj- és Vegyiipar Rt., a „Gallia" Societé 
Anonyme de distributiou des produits des petroles, Vadnz. 
leányvállalata, a párisi l’reuncr-konzern tagja, legutóbb 
irx-gíarloil ii'íz'/viil si-nek határozata szerint alaptőkéjét. 
240 000 000 K-ra emelte. A Mercur váltóüzleti rt. a társa
ságnál érdekeltséget, vállalt és külföldi pclróleumérdekelt- 
ségo utján hat •konv részt vesz u vállalat fejlesztésében.

mti
KI'
üzletföloszlás miatt!

80.000 
130.000 
55.000 

1G0.000
70.000 

180.000

ezüst ei.iffirettatái’cák — — 
ezüst riflikülök-------------
nyakláncok-----------------
férfi láncok---------------------
karkötők ---------------------

karkötőórák (svájci pj’ártni.) 
dupla férfi zsebórák (svájci

K
K
K

350.006 
250.000 
450.000 
ezüst ci- 

ö..... ........ ....... t _____  , . láncok,
gyönyörű brilliáns gyűrűk, függők, kollie- 

rek, különleges ezüst dísztárgyak
árért

fcMr^sittatnak
ESf’ÁFí, Andrássy-ut 37. sz. 

üvegezett berendezés galériával eladó

JKÍÍ«l£TOR ALAP. 188S

Ml

OJtWNga cl a

>»cnzacAós számat.
£1 K<a íXá><s János

Fatermelő rt. gyártmányai 
KIxAróIat* n gyár! lovakatbon!

Tisza Kúlruán-tér 3 Telefon; József 5t-«

SC HL ESI EGER ES TÁRS A 
gstík- é.< noHjJvakvroskedfíle 

HUPAl'IJST F. KALMAN-VTCA 11 
Tolc/on; 15—is

rwiwrvi*  icw



1923. szeptember 3. aReccel 9

Ami az Intim Pistából kimaradt
*

Mondja, kedves Intim Pista,
persze lialavtiny áridungja sincs, ki érkezett 
egy turini Fiát-kocsiu az éjszaka városunkba?

— Várjon csak! Izé... Ha maga megírta, 
n)iajd megmondom!
. — Akár a többi színházi reportőrök! <IdA 
figyelj, pupák! Vall Leó, a „Powpadour" világ
hírű szerzője érkezett az éjszaka autón ^Becs
ből; délben indult el gyönyörű kastélyából, 
amelyet egy főherceg építtetett a \barátnőjé- 
nek Lainaban, Schönbrunn mögött, még a há
ború előtti, paradicsomi Időkben. A nagyszerű 
muzsikus három hétig marad Pesten, szemé
lyesen vezeti majd a Fővárosi Operetlszinház- 
bari a „Pompadowr" próbáit, közben a Margit
szigeten befejezi uj darabját, azután néhány 
hétre Amerikába rándul ki. A mellény zsebében 
egy kis biokban őrzi az uj operett összes me
lódiáit, akár egy iró az ötleteit...

— Csak el ve veszítse itt Pesten a noteszét!
— Mi történhet? Legföljebb a premier előtt 

„hangszerelik." át és nem. a premier után, mini 
az zeneszerző körökben szokásos. Hát azt 
tudja-e, ha már muzsikusokról, csevegünk, 
hogy hová tűnt Szirmai, Albert, a „Mézes
kalács" komponisl úja ?

— Komponál valahol,
— Ugyan, kérem! A pesti származású, dollár

ban milliomos Hajós Miéi ncwyorki príma- 
idourda, hívta meg Szirmait Amerikába, Jiogyl 
még erre a szezónra zenésitsen meg a számára 
egy librettót. Szirmai a kis Hajós Miéi egyik 
villájába költözik és haza pc jön, amíg szinre 
nem kerül Ncwyopkban a darabja. Már Cher- 
bOfurgban hajóra is szállt és onnan küldi üd
vözletéi a — Király-Színháznak!

— Na, de ilyet!
— Már nem is kérdem, maga Stüsszi vadász, 

hogy miért van lázas élet a Vígszínházban, 
úgyse tudja. A Vigben a Nemzeti mintájára 
bevezették a. párhuzamos próbákat. Amíg egy- 
fiésil a szombati premierre., „Az első csönge- 
tés"-re készülnek (akik. Parisban látták, sikert 
jósolnak a darabnak), ma próbálják először 
Csehov „lvancv“-ját, olyan szereposztással, 
({melyre nincs példa,

— Óriási!
i— A hölgyek közül Varsányi, Gombaszögi 

foki Londonból érkezik a próbára) és Góthné 
a főszerepekben, aztán Gyöngyössy Erzsi és 
uj tag. Vagoné; az urak, a híres vígszínházt 
válogatott bajnokcsapat: Hegedűs, Tanai, 
flóth, Szerémi, Lukács és egy uj fiú, 'Földéiig I 
László, akit Kassán szerződtetett Jób igazgató. 
Földényi katonatiszt volt, majd évekig muszka 
fogoly és nagyon nobilis tehetség... És tudja, 
kit röpít haza az expressz Hollandiából?

— óriási, ezt se tudom!
/— Petrass Sárit, akit nagy ' operetté fő

szerepe vár egyik operai (színházunkban.
— Melyikben?
— Lefckhet aludni, majd, megírom a. jövő hé

ten. Amilyen lélekbúvár vagyok, két ibolya- 
fited szeméből látom, friss híreket sóvárog...

— óriási!
— Oknay asszony, akit Beöthy, amint azí 

A Reggelben olvashatta, Darvas Lili helyére 
akar szerződtetni, még mindig nem mondott 
sem igent, sem nemei. Pedig az KJnló egy 
zsák pénzt kínált a művésznőnek! Az igaz, 
hogy az utolsó pillanatban megjelent Bárdos 
és a Renaissance nevében kél zsák pénzt tett 
le Aknay lába elé hódolata jeléül.

— ó-riássi!
— Bárdos különben a szezon slágerére készü

lődik: megszerezte az elmúlt esztendők leg
nagyobb szenzációját, a belga Crommelynk 
„Le eocu mugnlfiguc" című darabját, a leg
tragikusabb bohózatot, ami' Moliére óla írlak 
a gallok. Berlinben hideg borzongással fogad
ták ezt a zseniális disznóságot, amelynek a fő
szerepét Törzs Jenő fogja játszani, aki a. sze
zonban, amint azt minden színházi irodai cá
folat lat szemben föntarlottuk, mégis a Renc's- 
sancéban marad. Csorlos ellenben a Bel városi
ban fal először az Unió színeiben igazi, nagy 
csorloüszerepbi n.

— Őri Asi!
— Ezek a nagy szerepeket játszó női cs férfi 

primadonnák Massary, Pallcnberg vs más kül
földi példákra Iliralkozva, lanlicmcl kernel: a 
darabból, amelynek sikere az ő .alakításukhoz 
fűződik. így egyik pesti férfi primadonna a 
néhány hét múlva szinre kerülő vígjátékból 

szerény százalékot is kap, annyit, mint a kül
földi. színdarab fordítója. Berlinben, Páriában, 
Londonban ugyanis a gázsin kívül a nagy 
színészek csak tantiemre játszanak. Végül 
maga ír, százalékot kér majd Drégelytől a — 
reklámért, kedves dr. Intim ur!

— Ne személyeskedjünk! Minden sértésért 
egy hasznos hirt vagy egy haszontalan plety
kát. kérek...

Egyen. Rutkay György Becsben uj wig- 
játékon dolgozik, amely a Vigben és Berlinben 
egyidejűén kerül szinre. A színházi zenészek 
sztrájkja áll, ahogy mondani szokás. Vasárnap 
még a tárgyalások is szünetellek és tovább is 
zongora mellett dalolnak és táncolnak a mii
intézetekben. Beöthy és Koboz pedig ezúttal 
szolidárisán — uj zenekarokat szerveznek. A 
zenészek követeléseivel szemben a direktorok 
kijelentették, hogy június óta 400%-kal emel
ték a hely árakat és GOOVs-kal a zenészek fizeté
sét'. Az igazgatók kijelentésével szemben a 
zenészek 450.0000 korona havi fizetést kérnek. 
Igaz, hogy ma rengeteg kell, de ha meggondo
lom, hogy az ország első művészeit hogy fize
tik az Országos Színművészeti Akadémián, 
düh roham fog el és fuldokolni kezdek...

— Bárcsak, vagyis pardon!
— Kacagj világ, vagy sülyedj tel szégyened

ben! Gyenes Lászlónak, Császár Imrének., 
Szaesvaynak, Retkesnek, Csillag Tetéznek 
még ma is 2200 korona a havi fizetése és ebből 
70 korona jut egy órára! Most aztán az összes 
tanárok, lemondottak és a sziniakadémia aligha 
kezdheti meg a tanévet.

— ó...
— Pletyka pedig ezek után nincs.
— Csókolom a kezét, ne vonja meg tőlünk 

mindenheti kenyerünket!
— Bánja az ördög! Egyik operettszinházunk- 

ban még a szellő fuv almát ól is reszkető szer
zők uj darabját próbálják. A nagyon 
szoányirozott, kedves kis színésznőnek egy 
tehetséges színész a partnere, aki, hogy is 
mondjam, elhanyagolja magát. A próbák alatt 
a kis angyal fintorítani kezdte az orrát és lát
hatólag nem szívesen működött közre partne
rével. Az egyik szerző a próba után a színészt 
kocsiba, ültette, elvitte a Rudasba, megfür
dette. megmassziroztatta, áthurcolta az összes 
gőzökön és zuhanyokon, majd a városban 
parfömöl és szappant vásárolt neki, hogy angol 
világfivá varázsolja. A próbák most már vi- 
damán és boldogan folynak, a forrásvizszagu 
primadonna jelölt meg van elégedve a partne
révet. A viszontlátásra a Rudasban!

• A Vígszínház e hetének eseményé a szezon első pre
mierje, az ..Első csöngetés-1 szombati bemutatója lesz. 
Méltán várják rendkívüli érdeklődéssel az. újdonságot. a 
legutóbbi évek legnagyobb színpadi sikerét. Az ..Első 
C6ongoté8‘*-t  adják vasárnap és hétfőn is. A szombati 
premierig, amelytől fogva az előadások már S8 órakor 
kezelődnek, változatosan alakul a tniipor. Fbbofua szezon
ban először (csütörtökön) az „ördög" is színre kerül. Mű
soron szerettei még a „Zsivány11, „Az Ir szőllcjo1* és 
„Négy frakk". Ezek az előadások inég 8 órakor kez
dődnek.

• A Városi Színház heti műsorát csupa operaelőadások 
töltik ki. Hétfőn „A bűvös vadasz", kedden „Carmen11, 
szerdán „Travinta11 kerül színre. Csütörtökön „A tükör11 
pantomim megy a „Zazn11 operával egy estén. Pénteken a 
„Trubadúr11, szombaton „Hoffmann meséi11, vasárnap „Ba- 
jaz.zók" es „Paraszt becsület11, jövő hétfőn n „Pillangó- 
kisasszony11 van műsoron. Vasárnap délután a „Bolond 
Istók" cimü népies dnljátéko*  adják.

• 90-!)«-odszor adják a „Három gráciát**  f héten a Fő- 
v.'in&i Operettszínháziam. Lehár Ferenc páratlan sikerű 
revüoperetljót minc.cn este utolsó helyig telt, nézőtér .előtt 
Játszók. Vasárnap délután a mull, szezon másik világ
sikere. a ..Marinka, a táncosnő11 kerül színre.

Crr.©d/i6^íos áramai Vizetek
t vaséit fférfűrMh&kért

LEíTERSaCRFER, Vilmos császár itt 16 szám. Telefon 140-00

Miért nem vendégszerepeinek a magán
színházak kiválóságai a Nemzetiben

Hevesi Sándor válasza Qergely Istvánnak
(A Reggel tudósilójától.) A Reggel múlt heti 

számában nagy föltünést keltő brilliúns cikket 
irt Gergely István arról, hogy miért nem ven
dégszerepelnek a magánszínházak kitűnőségei 
klasszikus darabokban a Nemzeti Színházban. 
Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, 
A Reggel számúra erről az érdekes témáról 
igy nyilatkozik:

— Elolvastam A Reggel-ben Gergely ur cikkét és na
gyon megértem, hogy ő a színészek érdekűben, akiket A 
annyira ismer és szeret, fölveti azt a kérdést, hogy miért 
nem szerepelnek a magánszínházak kiválóságai a Nemzeti 
Színházban. De akármilyen szépen is hangzik ez a kér
dés, nem lehet rá úgy felelni, mint ahogy Gergely ur 
felelt. Annyival kevésbé, mert ezzel a kérdéssel összefügg 
egész Budapest színházi életének az utolsó 25 esztendőbe!) 
elért fejlődése. Hogy miért nőm léphetnének föl a Nem
zeti Színházban a magánszínházak színészei, arra köny- 
nyen meg tudok felelni. Először is azért, rnert 3:i éves 
tapasztalatom szerint majdnem minden nagy föladatra 
hivatott színésznek legalább egyszer alkalma lett volna a 
Nemzeti Színházhoz szerződni. Ha ez nem történt meg, 
ezért legtöbb esetbon nem a Nemzeti Színházat éri a fele
lősség. Viszont a Nemzeti Színház nagy föladatot betöltő 
színészeinek nem egyszer lett volna módjukban kedvezőbb 
anyagi föltételek mellett máa színházhoz szerződni. Hogy 
ezt nem tették, ezért legtöbb esőiben őket illeti a dicséret. 
Viszont nem látom be, hogy ha egy színháznak kiváló 
színészei vaunak, miért nem nyújthatja azoknak a. lég- 
nagyob művészi föladatokat? Sőt úgy látom, hogy mar a 
múltban is, de most még fokozottabban már a magán
színházaink is éppen a kiváló színészek kedvéért a műsor 
színvonalának emelését igyekeznek megvalósítani. A nívó 
emelkedését, és nagy örömmel látom és úgy gondolom, 
hogy a budapesti közönség ezt meg is érdemli. Budapesten 
megbuknak melodrámák, amelyek Amerikában sokezer 
előadást érnek el, viszont zsúfolt házak mellett mennek 
klasszikus darabok, amelyekre semmiféle newyorki szín
házigazgató nem merne 5 dollárt sem elkölteni. N«m tu
dom tehát belátni, hogy a magánszínházak kiváló szí
nészei, ha speciális szerepeket akarnak eljátszani, miért 
volnának ettől elzárva?

— A vendégszereplést illetőleg ki kell mondanom, hogy 
minden vendégszereplés az én szememben szükséges rossz. 
A színház ereje, a sziuhóz értéke, je-llege es jelentősége 
az összjátékbau van. össz játék kétféle van: az egyiket 
Amerikában kultivdljdk. Úgy jön létre, hogy u vállalko
zónak van egy darabja és ehhez az iró és a rendező se
gítségével megszerzi a szereplőket, 3—1 havi próbálással 
oly hatásos és tökéletes együttesbe gyúrja, amelynél töké
letesebbet nem igen lőhet elképzelni. Van azután az öasz- 
játóknak egy másik neme, amelynek legkitűnőbb típusa 
a Staníslawsky-féle színtársulat. Itt az összjáték abból 
nő ki. hogy a társulat tagjai állandóan közös szellemi és 
művészi atmoszférákban élnek és valamilyen csudálatos 
galvanizáló erővel hat ez a szinrekerfilő darabra is. Én a 
Nemzeti Színház öfszjátéhát c két módszer egyesítésében 
látom. Teremteni egy közös erőt: művészi légkört és ezen 
belől az egyes darabokat amerikai aprólckossággal kidol
gozni. Egy ilyenformán megteremtett ensemlebcsn pedig 
minden vendégszereplő — a legjobb és a legkitűnőbb is — 
mindig külön áll. Magábancéve a vendégszereplés mindig 
müvésziellen dolog. Így én ebben a kérdőiben semmiféle 
megoldást nem tudok találni.

— Belátom, hogy a magánszínházaknak az ő kiváló szí
nészeiket kivéve, manapság nem olyan könnyű klasszikus 
játékrendet készíteni, mert hiszen az utolsó 10—15 évben 
a Nemzeti Színházban is probléma ez. En a gyorsforraló 
módszerrel okolom őzt. meg. Az a színészi gyoreforraló- 
reudszor, amelyet a gombamódra szaporodó „lokálok11, 
kabarék és egyéb „intézetek11 hoztak létre, akik egy csi
nos arc, jó „kiállás11 vagy kedves hang kedvéért szerződ
tetnek, teljesen kezdő és mesterség ükben járatlan sziuész- 
csemeték. így került, azután újabban a színészi köztudatbu. 
az a veszedelmes és pusztító bacillus, hogy a színésznek 
nem kell tanulnia. A franciák ma mór nem Írnak sok jó 
darabot, de művészi nevelésük ma is a legelső és nekünk 
ezt. kellene utánoznunk. T)e Franciaországban is ug.v vau, 
hogy komoly klasszikus irodalmat csak a két állami szín
ház csinál és az a színész, akinek ilyen ambíciói varnak, 
már fiatal korában meghozza ezért az ambícióért az áldó, 
zatot. Annyival inkább, mert Franciaországban tudják, 
hogy ez egy olyan áldozat, amelyre még soha senki sem 
fizetett rrí.

• „A trónörökös1* és „önagysága két férje* 4 francia bo
hózat váltakozik a Rcnaissancc-Szíuház műsorán. Hétfőn, 
kedden, csütörtökön és szombaton az „önagysága kót. 
férje11, szerdán, pénteken és vasárnap este „A trónörökös" 
kerül szinre. Pénteken lesz „A trónörökös11 25-ilt elő
adása. Vasárnap délután lesz uz első mérsékelt helyára 
előadás, amikor is a „Végállomás11 van műsoron.

• A Royal Orfeum szeptember 1-én világvárosi varieté- 
és színházi műsorral tartóttá megnyitó előadását. A mii
sor elén Sylvestcr SrhUffer,. n világ legelső artistája sze
repel, aki teljes varietéműsorát mutatja be n Hoyeil 
Orfeum nagy színpadán. Szenzációs meglepetés Solti 
líermiv föllépte Zerkovitz—Harmatit operettjében. A ki
váló di'/.ősz most lépett, föl először egy operett főszere
pében cs óriási sikert, aratott. A Royal Orfeum uj űrt- 
sorbeosztásu szerint az előadón órakor az operetto\ 
kezdődik s 9 óra után kerül sor a varietére. Közben — 
akárcsak a régi, jó békeidőkben — annyi szünetet tarta
nak, hogy n közönség kényelmesen használhatja a Royal 
Orfeum pompás étkező és dohányzótermelt s azután 
nyugodtan gyönyörködhetik a variotórész világhírű 
attrakcióiban.

Elegáns 
Tartós
Jutányos CIPŐ Very Well cipöház
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A nagy csap®t®ic 
újra a élén állanak

Az MTíK, FTC és ai UTE nagy góCarényu győzelmei. — A Törekvés eSdSn%et6enUB 
végzett a BTC-vel. — A Vasasok és a KAS minimális győzelmet arattak

(A Hegyei munkatársától.) A na]) legszebb 
mérkőzése kétségen kívül a iíungária-uli pá
lyán zajlott le. Az MTK ma mutatta ki idén 
először az oroszlánkörmeit s bár a többi „nagy 
csapatok" is respektábilis eredményeket értek 
el e napon (PTC, ÚTÉ), az MTK mérkőzése 
mégis kiválik a nap küzdelmei közül, mert 
eredményét egy lelkesen és egységesen küzdő 
csapat ellen érte el. A „33“ FC nagyraliivatott 
csapat; minden egyes tagja át van hatva kö
telességének tudatával s ha az MTK a Vasa
sok vagy a VÁC ellen produkált formáját 
játszotta volna ki ma is, úgy aligha ült volna 
győzelmi tort a nagyszerű budai csapat fölött.

. *
MTK—„33“ FC / : 1 (3 :1). ,.83"-as fölénnyoli indul n 

mérkőzés ős sokan már a budaiak győzelmét jósolják, de 
az MTK veszedelmesebbnek látszik; Molnárral megerősí
tett csatársora hamarosan fölleli önmagát. IVinkler szök
teti Ilraunt, az ideálisan centerez, beadását ugyancsak 
IVinkler. a kifutó Zsák mellett a kálóba lövi, (1 : 0). 
Újrakezdés után rövid mezőnyjáték, majd az eddig gyön
gén szereplő Siklőssy a hozzákerült labdával megszokik, 
mindenkit lefut, és 20 méterről bombaszerü lövéssel helye
zett gólt lő. (2:0). Kezdés után a „38“-asok rögtön két 
kornert érnek el, azonban mind a kettő értékesitetlon 
marad. Majd 3—4 perces szürke mezőnyjáték következik. 
Újra megélénkül n mezőny, Jenny beadott labdáját 
IVinkler Rraunhoz továbbítja, az lefut, majd Molnárhoz 
passzol, aki gondolkodás nélkül éles lövéssel újabb gólt 
szerez. (3:0). Most a budaiak is frontba jönnek, leroha- 
násukból kifolyólag Mandl fölöslegesen kornerre ment, 
Krammer kornert rag és szép labdáját Zloch védhetet- 
le.nül a hálóba fejeli. (3:1). A félidő végéig az eredmény 
ez marad. Kapacséra után az MTK két, kornert ér el. 
azonban gól nem licit belőlük. Rövidke mezőnyjáték után 

megszületik a nap legszebb gólja. Molnár Jcnnyt 
szöktet’, k> szédületes gyorsasággal fut le és a tizen
hatos vonalról kapura lő. Labdáját Zsák elvetfldéssel 
líraimhoz menti, az kapura 15, de sikertelenül!. Most 
a labdát Molnár, majd csodálatosan újra Jenny lövi, 
úgy hogy a labda minden passz nélkül folyton „lövés
ben'1 van. Az akció „hatodik labdája11 újra Csibihez 
kerül, aki végre éles lövéssel megszerzi a Testgyakor

lók negyedik gólját (4:1).
MTK—Vasas ifj. (a döntőből elmaradt 11 perc leját

szása után) 1 : 0.
FTC—UTSE 1:0 (3:0). Vagy 10.000 ember volt ki

váncsi a II. osztályból föltört és a bajnokság élére ál
lott UTSE-nek a szereplésére az FTC ellen. Bár a fe
rencvárosiak győzelme biztos volt, az újpesti fiuk végig 
derekasan küldöttek. — Az első 5 nerc mezőnyjátékkal 
telik el, míg a ti. percben az FTC kornert. ér el Potya 
oldalán. A következő percben az UTSE a baloldalon egy 
lerohanásból Amseit foglalkoztatja. Ezután az FTC erő
sebb támadásba megy át. A vörös „Szabó" pompás lab
dákkal eteti a csatársort és egy alkalommal az ő révén 
Ff/ri kitűnő helyzetbe kerül. A rászaladó bekkel meg
tévesztve, a jobb felső sarokba vágja a labdát, amelyet 
azonban a kapus védhetett volna, 1:0. Az FTC újabb 
támadásba kezd, de nz UTSE nem esik vissza, hanem 
jó formában llevő italszárnya révén többször lelátogat 
Amsei hálójához, sőt egy kornert is érnek el. Az FTC 
támadósora inkább a baloldalon kecsegtet sikerrel, de az 
ellenfél jobb-bekkje, Minárovics kitünően állja a helyét, 
annál is inkább, mert Eisenhoffer még nem a régi, bár 
egy-két bombaszerü lövésével imponált. Végre egy sza
badrúgás után, pompás összjáték révén Kelemen vagy 15 
méterről élies lövéssel a második gólt szerzi meg. 2:0. 
Ezután az újpestiek is gólra törekednek, de „Csüngi" 
és Takáts minden kísérletet visszautasítanak. Egy eset
ben periig Amsei egyedül áll ellent a feléje száguldó 
jobboldalnak. A közönség biztatására az FTC még egy 
újabb gólra törekszik és ez a 41. percben Potya ideális 
korncréből Héner révén meg is történik. 3 .• 01 Az utolsó 
percben az ÜTSE-nek sikerült az FTC kapuja elé ke
rülni. de a center bombalövése a felső kapujáéról pattan 
vissza. Félidő: 3:0! A II. félidőben Eisenhoffer már az 
első percben tiszta helyzetben a gó' mellé lő. A követ
kező pereben már a balszélső lövését kénytelen Amsei 
védeni. Az 5. percben az UTSE a lö-osról szabadrúgás
hoz jut. de nem tudja góllá értékesíteni. A R. percben az 
UTSE szép támadást vezet. Amsei azonban kitünően 
helyezkedik. ITulllámzó mezőnyjáték után a 16. percben 
az UTSE góljától a lerohanó) Takáts menti meg a hálót. 
Rá egy percre a gólhelyzetben levő Kelement ;> 16-oson 
belül fölvágják, aki lesáutulva ki is áll a játékból. A 
megítélt 11-est Eisenhoffer a gólba lövi. 1 : o. Az UTSE 
azonban még mindig nem adja föl a harcot, sőt a tem
pót még fokozza. Több lövést is küldenek nz FTC- 
kapura. Amsei azonban nagy hidegvérrel fogja a leg
nehezebb labdákat is.

Vasas—111. kér. TVE 1:0 (0:0). Váltakozó mezőny
játékot produkálnak a csapatok, amelyben egy árnyalat
tal a Vasas mutatkozik jobbnak, bár a Ifi. kerületiek 
gyakrabban futnak le az ellenfél kapuja elé, de le.roíia- 
nasaik eredménytelenek maradnak. A közönség folyvást 
„JIorvátot“ rekbamalja, de a Vivők félelmetes csatára 
ma semmit som mutat. Az első félidő eredmény nélkül 
folyik le. — A második félidő újra Vasas-fölénnyel kez
dődik s e látható) fölény a fi. percben gólt eredményez. 
Xcuhaus rosszul adja ki a védett labdát, az Erunecker 
iohbszélsfíhöz kerül, a higgadt, gyöngi beadásból Ta- 

‘l:áes közvetlen közelből a jobbsarokba lövi a labdái. (1:0). 
Most állandó) Vasas-fölény következik. amelyből csak 
ítt-ott szabadulnak ki a budaiak. Egy ilyen lerohanna 
közben Hegyi véletlenül Gollliebhez ért, amire Goltlieb 
feléje üt közével. A biró kiállítja Goftliiebet s a meccs 

további részében a Vasasok tiz emberrel küzdenek. En
nek ellenére egy perccel később Takács újabb gólt lő, a 
Vivők hands-et reklamálnak, amit llcrzka a taccsbiró 
meghallgatása után akceptál és a gólt nem adja meg.

ETC—Törekvés 2:2 (1:2). A BTO komplett csapattal, 
a vasutasok pedig 3 fiatal, de nagyíehcfsógii uj játékos
sal (Barlos, Prégcr s az if.i. Tvúncsies) veszik föl a küz
delmet. A BTC nagy lendülettel kezd és már a G. percben 
Horváth révón a vezető gólt éri el. A 13. percben Pruha 
és l’óez összeszaladnak, de olyan szerencséi lenül. hog> 
Pócz kénytelen elhagyni a pályát és csak a II. félidő 17. 
pcrcé'bon tért vissza. Ezalatt az idő alatt a játék ellapo
sodik. A 35. percben Bartos, egy uj llirzer, kiegyenlít. 
(1 : 1), sőt két pere múlva n Törekvés Sídntő révén a 
vezetést is megszerzi. Félidő: 1:2. A II. félidőben az 
újból bonlló l’ócz mintha felfrissítené a BTC-t. Tárna 
dást-támadóisra halmoz és a 22. percben ugyancsak Hor
váth révén kiegyenlít.

UTE—VÁC i:0 (1:0). Az újpestiek eddigi szereplése nem 
sejttette a közönséggel a ma elért respektábilis ered
mény bekövetkeztét, éppen a VÁC ellen, aki az MTK-t 
biztos fölénnyel verte. Az újpestiek a kezdés után nyom
ban hatalmas iramot diktálnak és őrinek eredniényeképen 
Csontos és Jeszmás összjátékából előbbi révén megszüle
tik az UTE első gólja. Általában minden akció) a kél volt, 
kitűnő KA('-játékos kezdeményezéséből indult vagy pedig 
ők fejezték be ezeket több-kevesebb szerencsével. A VÁC 
derekasan küzdött, de képtelen volt az UTE támadásainak 
ellentállni és ellenfelétől az első félidőben négy gólt szen
vedett. A második félidőben már egyenrangú ellenfelek 
voltak, sőt. időnként némi VAU fölény is mutatkozott, de 
gólt elérni már képtelenek voltak.

Zugló-KAC 0:1 (0:1). A két csapat közül a KAC bizo
nyult jobbnak, bár a mérkőzés egyetlen gólja kavarodás
ból születik, olyképen. hogy öl ve ily a fölpattanó láb 
dái. a Zuglóiak kapujába fejeli. A második félidő ered
ménytelen marad, bár Zugló) erősen küzd a kiegyenlítő 
sért, de sikertelenül.

Egyéb eredmények. 1E osztály: NSC—Húsos 3:1 
(2:1). MAC- Ékszerész 3:i) (0:0). Testvériség BAK 1:1 (J:0). 
KAOE—MAFC 7:0 (1:0). BEAC—Postás 2:0 (1:0). EMTK— 
TTC 4:0. Főv. TKör ETC 3:0. Bécs: Am.deure — 
Simmering 3:1, Rapid-Sportclub 2:2, Waeker—Őst mark 
4:1. Admira—ITertba 4:1, Slovan-WAF 2:1, Vieima— 
Crioketter 3:0.

A bajnokság állása: 1. FTC I pont. 2. MTK 4 p. 3. Vasas 
4 p. 4. UTSE 4 p. 5. 33 FC 3 p. fi. BTC 3 p. 7. KAC 3 p. 
8. TT1. kér. TVE 2 n. 9. Zuglói AC 2 p. 10. UTE 2 p. 
11. VÁC 2 p. 12. Törekvés SE 1 p.

„Quer durch Wien." Ma folyt ie óriási ér
deklődés mellett a fönti címeit ismert és éven
ként rendszeresített, Becsen keresztül megren
dezett uszóverseny. A. versenyen több buda
pesti úszó is részt vett. A győztes Goldenmund 
volt, második Pruzsina, míg harmadiknak a 
budapesti Hajdú (MTK) úszott be.

Három vlzlpólói kupamérkőzés sorsa dőlt, cl vasárnap 
délután a Császár-fürdő uszodájában a következő eredmé
nyekkel: 111. kér. TVE MAC 2:0 (2:0), FTC—NSC 9:1 
(5:1), VAC-MAFC 5:2 (2:1).

Újraosszák a 4x100 méteres vegyes uwzésfafélabnjtiok- 
ságot. A műit hónapban a MUli higyniánj <>si uszodájában 
megrendezett úszóba jtmkságok lobon y oldása tudvalevőim 
majdnem botrányba fulladt. Ugyanis a i/iuo méteres ve
gyes stafétabajnoksdgol általános meglepetésre pomnás 
küzdelem után a Nemzeti Sport Club kitűnő együttese 
nyerte meg a Műegyetemiek előtt. A zsűri azonban disz
kvalifikálva a Nemzetieket, a MAFC-ot. jelentette ki a 
bajnokság győztesének, elütve az NSC-t a jól megérdemelt 
bajnokságtól.

A Heggel volt az egyetlen lap, ameiy él Ibi (ellennek 
nevezte a zsűri döntését, és nem bírtunk belenyugodni abba, 
hagy az NSC-t ily módon fosszák meg a bajnoki címtől. 
Amint előrelátható volt, a következmények lapunknak ad
nak igazat. 4X100 méteres stafél.abajnokság ügye, ugyanis 
a MUSz intézőbizottság:, elé kerül, amely tagok hangú 
latéról ítélve, előreláthatólag megsemmi. iti a versenyt és 
elrendeli annak ujrauszdsát. Bizonyos az. hogy a zsűrinek 
eme súlyos tévedése sürgős repardcióra szorul és csakis 
igy lesz képes a MUSz ebl/en a kérdésben a sport-közvéle
ményt megnyugtatni.

A „Kitartás 5iK“ 
KeréKpár- és motorversenye 

Meglehetősen szürke napja volt a Millenárisnak vasár 
nap. Einlilést csak Hartos érdemel, aki, ugylátszik. régi 
formáját visszanyerte végre és ei 30 km.-es mólorvezetéses 
versenyben országos rekordot javítóit.

Készletez eredmények: II. os-.l, selejtezem rseny; l.Trach 
tulecz (Világosság KK). 2. Kághy (Világosság KK). 
l’addszverscny. !00i> »>., kezdőknek: 1. Szűcs (Vll. kor.). 
2. Löwinger A. (Világosság KK). 3. Hojner (Vasas. 
1000 méteres főverseny (Pintér Ferenc.-emJékverseny^: 1.
Börich (TTC). 2. Mazák (MTK). 3. Piril.v (FTC). Haladók 
térelövcrsenye: 1. Borosa (VII. kor. SC). 2. Modveczky 
(MTK). 3. Havas (.Tóbarát). 50 km.-es mótorvc.zetéses ver
seny: 1. Bartos (Vll. kor. SC1 49.040 méter. 2. Bánitzky 
(Kitartás) 49.030 méter. 3. Tóth István (Világosság KK) 
49.100 méter. Idő: 20 km.: 21 p. 07.4 mp„ 30 km.: 31 p. 
58.3 nip. (Országos rpkord!) Párosverseny. 15 km.: 1. 
llörlch—Bóes (TTC—M KHz). 2. .Széchenyi—-Szilágyi (Vilá
gosság KK). 3. Mazák—Volvart (MTK).

Pompás Küzdelmeit a professzionista 
birKózóK Eurőpa-bajnoKságában

(A Heggel tudósítójától.) A Nemzetközi Hhkózó Szövet- 
sépj megbízásából u Förárofi Cirkuszban rendezett Európa- 
bajnokság második napja Is telt házat vonzott. A birkózó 
sportért lelkesedő közönséget teljes mértékben kielégiteti 
lék az emberóriások viaskodásni és különösen llohtbán 
győzelmének örült, aki ellenfelét fölényesen győzte ]C/ 
A Sirk—Sc/iachschiieidcr- mérkőzés eldöntetlenül végzőt 

döfi, mert a 8 kg.-mai könnyebb és maeskabajlékonv- 
ságu Iliin Sirk bámulatos sáliéival és remek hidjaiv’al 
egyszerre a közönség kedvence, lelt. Az öreg sportrókákat 
a 20 év előtti kűriekre emlékezi el te a finn mesterbirkózó. 
.tagom és Pelrovits világbajnokok percek alatt végeztek 
ellenfeleik kei.

Hészlcfes eredmények:
T. Jean Jogom (eszi világbajnok) 103 kg.—Eeib Sieg- 

frlcd II. 98 kg. A hatalmus erejű és rendkívül mozgékony 
észt állandóan támad, ellenfele csak védekezik, végül már 
n 4. percben a kát válla érinti a porondot. 11. Sirk (lián) 
82 kg -Sehaehscbneider 90 kg. Nyílt küzdelem. A küzdők 
fölváltva támadnak, mind a kelten többször kerülnek 
veszedelmes helyzetbe, míg végül is a küzdelem eldöntet
len marad. A legközelebbi esték egyikén folytatják. 
Ili. Koger Pctrovils (orosz világbajnok) 115 kg. -Bírr/io/s 
90 kg. Fölényes munka után a világbajnok Petrovits a 
német shampíont a 3. percben hirtelen u levegőbe emeli 
és egyszerűen két vállra fekteti. IV. Hotubdn 102 kg.— 
Cárt Ilcidc JOG kg. A magyar mester nagy technikai fö
lényével már az 1. percben győzhetett volna, azonban 
ellenfelét „hagyta ólni“ 4 percig, amikor is speciális 
vál Idollá savai let éri tel te.

Hétfőn este pontban 9 órakor folytatódnak a küzdőimek 
a következő párok között: I. Sdmson (Amerika)—Heidc, 
11. Sclurartz (négyszeres világbajnok. Berlin))—Lció 
Siegfried II, III. Hartkowiak (lengyel világbajnok)— 
Holubán. IV. TVol/ce- llierholz. A birkózóversenyt csto 
*/»8 órai kezdettel teljes müsoru előadás előzi meg.

Az OTE országos atle*iKai  versenye
Az atlétikának régi vezérharcosa, az Óbudai Torna- 

Egylet, a BEAC lágymányosi pályáján rendezte meg 
országos versenyét. /

Készletez eredmények: I. mo -méteres síkfutás: 1. Vid:i 
Béla (KAOE) 11.3 mp. 2. Nemes (OTE) !1.4 mp. 3. Gerő II. 
(KAOE) 11.1 mp. II. Magasugrás: 1. Ilaluska Józse.f dr. 
(BEAC) 170 cm. 2. Kemencs (BEAC) 1fi5 cm. III. Távol
ugrás: 1. Nemes Árpád (OTE) títj.t cm. .2. Dénes (MAC) 
585 cm. IV. 5W méteres síkfutás: I. Fix! Lajos (MAC) I p. 
8.2 mp. 2. (leró II. (KAOE) I p. 10.2 mp. 3. Berács (MAC)
I p. 12.fi mp. V. 200 méteres gátfutás: I. Olvetzky Vilmos 
(OTE) 29.G mp. 2. Umlaut (BBTE) 3u mp. 3. Brnusz. Károly 
(FTC1) 30.3 mp. VI. Sulydobás: 1. Eördögh Lászlói (BEAC) 
13 m. 13 cm. 2. Kállay (MAC) 12 m. 68 cm. 3. Nőim (MAC)
II m. 27 cm. \ II. i-'oo méteres síkfutás: i. Vitéz. Ottó 
(M AC) 4 p. 33.G mp. 2. Kovács (BBTE) I p. 10.1 mp. 
.1. Dankó) (FTC) 4 p. 48.2 flip. t. .Xii.yaud (RTK) í P. 52 mp. 
Vili. Hm méteres síkfutás, junior: I. I’oótz Béla (OTE) 
58:8 mp. Rózsa (MTE) 59.fi mp. IX. (lerelyrelés, II. os-.t.: 
1. Studris Balázs (RAl > IIm. <••'> cm. 2. I .ii’aluczky 11 TC) 
30 ni. 50 cm. 3. Louis (OTE) 36 m. 0.) cm. X. Hármasugrás, 
handieap: 1. Lászlói Sándor (MTK) 13 m. 14 cm. 2. Halász 
(BBTE) 13 m. Illem. 3. Törpén yi (BBTE) 1? m. 88 cm. 
XI. 3000 méteres síkfutás: I. Varadi Mihály dr. (MTK) 
9 p. 23 mp. 2. Kultsár (MAFC) I) p. 23.9 mp. 3. Koska 
(BEAC) 9 (i. 53 mp. XII. Iliszl-'oszértés, hamlirop: 1. Xonn 
János (MACI 42 m. 75 cm. 2. Eördögh (BEAC) 10 m4 
25 cm. 3. Halász (BBTE) 38 m. 40 cin. K i 11. I.Vé too méle. 
rés staféta, IIudapesl székesfőváros vándordíjáért. Győzi 
tes a MAC csapata. 2. MTE. 3. OTE. 4. ESC.

Lősgport
Alapi lóversenyek. Vasárnap kezdődött Alagon a Lovari 

egylet erkölcsi sikerekben előrelát halólag gazdag szep
temberi meetingje. Az első nap főszáma a meg nem futott 
kétévesek részére kiirt Ujonererseny volt, amelyet a fo- 
Ka<i«i8<»kbíin mellőzött llut/ud^rc nyert meg nyolc ellen- 
felévcj nZcinbeii. A többi fulanioKbnn is a fogadott, es 
kevésbé fogadott lovak fölváltva győztek. Részletes ered-.

l ^fulam: 1. Parádés (U/j) Schejbal. 2. f'lnssieus (p) 
Pretzner, 3. Betörő (0) Biernáczky. Fin.: Bolondka (m. 
Nyh, nyíl. Tol.: 1000:190(1. II. futam: 1. Vera Ili. (Uj) 
AÍtmann, 2. Spiduczi (6) Opacsifi, 3. Keszkenő (l'.-l H >f- 
bauor. Fin: Artemis (fii, llelcia (GG). !Sh, 111. Tol.: 10(10:1900, 
1300, 1800. ///. futam: I. Ilayadére. (G) Szabó) L. II.. 2. 
Polvmoa (31 Állmaim. 3. Csanád (Ifil Nagy G. Fin: l.amoi 
ral (6). Tagore (Ilii, Sanudo (I), Evie Marcii (t ‘<), L Al- 
snce (12), Xerxes (3). Uhli, fejh. Tót.: 1000:9900. 2400. 
1900 4200. IV. futom: 1. ./osnm (fi) Miiller, 2. Monschberg 
(fi) Gutái, 3. El ne felejts (fi) IIofbaucr. Fm: Vorwitz (fi), 
Ébredj magyar (8). Cromwell (10). Petrarka (2). llopa- 
tafsch (1G), Szélrózsa (10), Wliifc Imy (6), Borgo (8), Rába 
(12) 1‘zíih, 2h. Tol.: 1000:7400, 2500, 2500, 2100. V. futam: 

1 i.anko (3) Gutái. 2. Sakk .Matt (4) Pretzner. 3. Girant 
(8) Szabói L. II. I in: Mde Mérő (I). Planéta (fi). Eskü
szegő (8), (’itera (33), Qiiodlibcf (8i. Sárgám (8), Ordas 
(Ifi) Szeles (10), Fruzsi ('ifi), /t'sc.rtö (8), Mussolini (33), 
Cher Alles (33). lh, nyh. Tol.: 1009:5000, 17011. 3000, 33(Hk 
VI. futam: 1. Kali/pso (•>) llofbauer, 2. Prclty Mnry (8) 
Altmaim. 3. 'Ml right («) Martinok. Fm: Fagaras (20), 
l’cggy (20), Ara II. (I'.l, Ferrarin (fi). Lord Newton (14). 
Vasknlapos (10). Virgonc (1G), Csicscri (3), Pour l'amour 
(J0), Kereső (Ifi).

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
_____ Kiadja a Reggel I ja pkiadó RL_____

Világosság“-könvvnvonnia rt. Budapest. VIII, Conti-u. 4, 
Műszaki igazgató: Peutsch D.

Z
-RACKETTESC, 
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ANGOL, NÉMET ÉS MAGYAR GYÁRTMÁNYOK 
KERTÉSZ II. ftndrássy-ut 36, Párisi Hagy Áruházzal tzumben

Cütkusz NnP°utft osténkónt nagy nemzet- 
« '' ' közi dljbirkózásoli

A eirknszelőadrtsok fél 8 órakor, 
T Is L I1. I1 UNSZ A M .í.i -.>5 „ birkózások 9 órakor kezdődnek
 - ---- ■ ■ —
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