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ethlen István gróf
Nincslcs szerb külügyminiszterrel 

Magyarország és Jugoszlávia közeledésé
nek módjairól tárgyalt Genfiben

Genf, szeptember 8.
i. í<nap megbeszélés folyt Bethlen István 

gróf miniszterelnök, Daruváry Géza külügy
miniszter ók Nincsics szerb külügyminiszter 
között. i

A kormány elhatározta 
több egyesület és ttíMos szer

vezet föloszlatását
A legközelebbi napokban Jelenik meg a föloszlatásra vonatkozó 
belügyjnjilniswtert rendelet. — „A feloszlatást külső és belső politikai 

szempontok tették sztikségesssé/6
(.4 Reggel tudósi lójától.) A belügyminiszter 

inár .betekkel ezelőtt utasítást adott. illetékes 
közegeinek, hogy valamennyi társadalmi egye
sület működését vizsgálják fölül ás amennyi
ben az alapszabályokban megállapított célok
tól elütő törekvéseket tapasztalnának --

az illető egyesület nyomban föloH'zlatundó.
Az elmúlt héten a parlament folyosóin egé

szen határozott formában járt szájról szájra a 
hír, hogy

a kormány végleg eltökélte magái az alap- 
■ntbály ellenesen működő egyesületek, vala
mint az úgynevezett titkos szervezetek föl

oszlat ásóra.
.7 Heggel munkatársa ebben az egész orszá

got érdeklő kérdésben
a legillotéksaehb

helyre fordult fölviIágosifásért, ahol a követ
kezőket mondottók:

A kormány valóban elhatározta az alap- 
-zabályellenesen működő egyesületek es 
/.ervczétek föloszlatásai. Az erre vonat
ozó belügyminiszteri rendelet már a Jer, • 

közelebbi napokban meg fog jelenni.
— Lehetetlen ugyanis tovább töntartaui azt 

az állapotot, hogy bizonyos egyesületek es H'.er- 
vezetek teljesen felelőtlenül, alapszabályaiktól 
eltérő, tehát a. kormány által ellenőrizhetetlen 
működést fejtsenek ki,

■őt talán alapszabályok nélkül, mint titkos 
szervezetek, az államra nézve veszedelmes 

program megvalósítására törekedjenek.
- .7 kiadandó rendelni taxatíve föl fogia so

rolni, melyek azok az egyesületek es szerve

Róma, szeptember 9.
Mussolini Avezzana báró párisi olasz nagy 

követnek a következő táviratot, küldte a nagy
követi értekezlettel leendő közlés végett:

Kérem közölje a nagykövetek tanácsával. t 
•'"gy a királyi' kormány tudomásul veszi a 
tanácsnak Görögországhoz intézeti jegyzeke . 
hozzájárul ahhoz és újra megerősíti azt az • i : 
határozását, hogy Kor fiit és a környejb szige
teket kiüríti, mihelyt Görögország valamennyi I 

A megbeszélésen vizsgálni tárgyává tették 
a két ország egymáshoz való közeledésének 
módját. Megállapodás történt, hogy elő
készítik a tárgyalásokat a függő kérdések
nek, elsősorban a gazdasági és kereskedelmi 

kérdéseknek megoldására.

zetek, amelyeknek azonnal való föloszlatását a 
komi ány el ha Iá rozta.

A vezetögondelaf az. hogy a kormány sem
miféle hurkolt cél elérésére irányuló egye
sülést nem tör meg, legyen az a cél akár a 

legnemesebb,
mert a burkolt célokért küzdő szerveretek az 
országra nézve föltétlenül káros következmé
nyeket hozhatnak.

— A most folyó fölül vizsgálat nagyon rövid 
idő alatt befejeződik és akkor — </ vizsgálat
eredményének megfelelően fogja a kiadandó 
rendelet az alapszabályaitól a legcsekélyebb 
mértéiben is eltérő egyesületeket föloszlatni.

Az ország közvéleménye minden bizonnyal 
uagv megnyugvással fogadja a kormány el
határozását, amely valósággal, a koronája lesz 
Bethlen István gróf konszolidációs törekvései
nek. értesülésünk szerint u kormány elhatáro
zásé ra

döntő befolyással voltak a genfi tanácsko
zások.

amelyek során kormányunk künn időző tagjai 
arra a. meggyőződésre jutottak, hogy a külföld 
segítségének‘legfőbb föltétele a belső konszoli
dációnkba vetett hit. Hogy melyek azok az 
egyesületek, amelyeknek föloszlatásál a kor
mány rendeleti' magában íoglaJju, mu még nem 
tudhatjuk. Arra, azonban minden valószínűség 
megvan, hogy a kormány nemcsak, névlegesen 
fogja föloszlatni az alapszabályellenesen mű
ködő egyesületeket.

hanem azoknak további, földalatti munká
ját is minden rendelkezésére álló eszközzel 

lehetetlenné fogja tenni.

kimérni jóvátételt egészen és véglegesen hneg- 
adia.

A jegyzék, amelyről itt szó van. tudomást 
vesz arról, imgy Görögország, ha felelőssége 
Imbizonyul, minden olyan jóvátételt magara 

'dini, amelyet a. konferencia szabályosnak 
'wr el. Franciaország. Anglia és Japá’.orszyg 
képviselői ellenőrzik a vizsgálati eljárást, 
amelyek e hónap 27-ig kejl befejezni. Görög
ország a határozatokat elfogadta.

Szász Zoltán
Szent vagy őrült, aki napjainkban, aiui- 

kpr egy veszendő társadalom a tőzsde lépcső
jén hempereg, Diogenes kopott köpenyében 
járkál a pesti fórumon. Az igazság mai fa
natikusai, bevallom, nem lelkesítőnek; egy 
elég hullámos és változatos élet arra taní
tott. hogy a legszájasabbak fogják be leg
olcsóbban a szájukat. Ismerek Catokat, akik 
fehér palástjukat rőfszámra bocsátják áruba, 
Marat-kat, akiknek Corday Sárijuk, tőzsde-, 
tippeket visz a fürdőszobájukba, Mariusokat, 
akik Karthágó romjait is külföldre sibolnák. 
Egy kis mentalitásért senki sem megy ma. 
mái’ a szomszédba, a forró kályhát ölelgetni 
divatjamúlt szenvedély, —• korunk hőse nem 
arany kedélyű iró, lángszavu költő, a hon üd
véért. halni kész politikus, laboratóriumban 
vagy könyvtárban töprengő tudós, hanem, a 
vörös kontreminőr. aki kompresszoros Mer- 
cedesében fütyül a halhatatlanságra. Nem 
gyermekes konokság vagy konok gyermekes- 

kiáltani a viharba, szembouszni az ár
ral, végsőkig kitartani vélt igazságok és áb
rándok mellett, amikor a magyar siralom
házban a halálraítélt utolsó óhaja és sóhaja 
sem más, mint még egyszer és utoljára el- 
moréngni a tőzsdei zárókurzusokon? E vilá
gunkban, amelynek szétmállását stopper
órával a kezemben várom, hozzáfér hete élen 
tisztességben, hónapos szooájának cellaszeiü 
remeteségében mintegy más csillegzatou él 
egy kitünően iskolázott iró és publicista, 
modern bölcs, javíthatatlan vitatkozó, akit 
a királyi tábla négy évre ítélt bizonyos sajtó- 
deliktumok miatt. Szász Zoltán húsz év óta 
ismert és elismert magyar iró; ha a tíz leg
jobbat elsorolom, az ő neve nem hiányozha- 
tik közülük, hls súlyos ©l ítél tetess, amely, be
vallom, mélyen megrendített, a sajtóban éri 
zéketlen tudósításokban nyert közönyös el
intézést. Távol áll tőlem, hogy a magas bíró
ság ítéletét hirálui akarnám; magával a bűn
üggyel sem kívánok itt foglalkozni. Az ítélet 
nem jogerős, a Kúria bölcsessége mondja ki 
az utolsó szót. De emberi es írói jussom, 
hogy megértsek és megbocsássak, amikor Íté
letet mondok es S>zasz Zoltán állásfoglalásá
ban azt lássam, ami kimagasló és szinte ide
genül hat e szégyenteljes korszakban. Nem 
a bűnt és nem a. büntetést látom, de az író
ban élő lelki erőt, az igazi férfiúban lakozó 
ellenál Ihatatlan „draugot* 4, amely helyesen 
vagy helytelenül cselekvést parancsol. Meg- 
ingathatlan volt a. bolsovizmus idején, ami
kor Szamueli pribékjei között tett hitet arról, 
mivel tartozik történelmi család sarja a ma
gyarságának. Fatalizmus és meggyőződés 
hatja út. kartársunkat, aki egykedvűen ül a 
vádlottak tölgyfapadján, mint, ősei, a magyar 
református papok, a gályapadon. Kőt kedvei 
vaksi szemével úgy bámul a mai életbe, 
mintha a napba nézne. Még nőm tanulta meg, 
hogy a napba nézni fájó káprúzat. Engedje 
meg nekünk, hogy a börtön kapuiéiban, ahol 
útjaink talán el se válnak, tisztelettel mogi 
szorítsam a kezét,
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Géniben megkísérlik Magyarország
és a kisántánt közötti

Páris, szeptember 7.
A .,Tempsu genfi tudósítója jelentést küld a 

Bethlen és Benes között megindult tárgyalá
sokról, j

amelyek remélni engedik, hogy megoldják

ellentétek elsimításét
a Magyarország és kisántánt közötti ellen*  
téteket. Az első megbeszélés kitűnő benyo

mást keltett.
Amint Géniből jelentik, Bethlen és Daruváry 

ma meglátó {Jalták Románia első delegátusát.

Lloyd George pesszimisztikus ítélete 
az angol-francia viszonyról

mellett, bárhogyan is döntsön a kormányclimk iiivö 
politikai irányú felől, a mögötte megmaradó cgvf,e„(, 
gondolkodású part sokkal kisebb sz-.uunrauyu lesz, R,.n)8 
mint hogy meg tudjon küzdeni különböző irányú," du 
kormánnyal szemben egyformán ellenzéket kópvisrp- 
többi frakciókkal. Én változatlanul hirdetem azt « ííilto*  
gásomat, hogy obből1 a káoszból egyetlen kivezető ut v<ni-

n jelenlegi pártkereteknek fölbontása, a parlament 
pártjainak elvi alapon való átcsoportosítása, ezután 
pedig a Ház föloszlatásn utján uj, munkaképes par. 

lament és kormány megalakítása.
Ha Belliién István külföldi tárgyalásai gyors, kedvező 

sikerrel végződnek, akkor ennek a válságnak kitörést, 
esetleg hosszabb-rövidebh ideig clhuzódhatik, azonban a 
legelső olvi kérdésnél újra aktuálissá lesz.

Loadow, szeptember 9.
Lloyd George Walesben beszédet mondott, I 

amelyben elitélte a. konzervatív kormány po- I 
litikáját. Franciaország — mondotta — a le- I 
terített Németországon térdel és Olaszország 
fojtogatja Görögországok Egyúttal azt kiált
ják Anglia fele: Ilands off! Ezt a kiáltást 
1914-ben nem hallottuk, csak most, amikor 
Anglia már elvégezte értük a munkát.

Soha Fashoda óta az angol-francia viszony 
nem volt rosszabb mint ma.

Lloyd George ezután a lausannei békeszer
ződést bírálta és kijelentette, hogy semmi javu
lást nem lát abba. A kormány egész tevékeny
sége a megalázások elviselésében áll.

Az olasz-görög válságról szólva, kifejtette, 
hogy Olaszország neki, rokonszenves, de a föl
idézett válság erősebb a rokonszenvncl. Ha a 
Népszövetségre ilyen válságnál nincs szükség,

akkor föl kell osztania és Európa ismét 
olyan helyzetben lesz, mint a viláháboru 

• előtt.

Igen érdekesnek tartjuk megemlíteni, ho'>y 
Rassay Károllyal azonosan nyilatkozott elül
tünk a keresztény ellenzéki biok egyik rezére, 
aki a jelenlegi parlamenti káoszból való ( .■,■vél
jen kivezető útnak szinten a Húz föluszlalásiit 
és uj választás kiírását jelölte meg.

A liberális és keresztény ellenzék 
a nemzetgyűlés föloszlatásában látja 

a mai helyzet kivezető útját
Rassay Károly nyilatkozata. —Hétfőn viharos lesz a Ház ülése

(A Reggel tudósítójától.) A parlament tár
gyalásai most már ezen a héten minden való
színűség szerint végleg befejeződnek. A hétfői 
Ülésen sorra kerülnek azok

a mentelmi ügyek,
amelyek tárgyalását különösen ellenzéki olda
lán várják ideges türelmetlenséggel. A men
telmi ügyek tárgyalására nagy viharokat jósol
nak, amennyiben Lendvcd (Lehner). Ulain és 
Kiss mentelmi jogának felfüggesztéséhez, kü
lönböző címeken, a fajvédők közül igen sokan 
jognak hozzászólni.

*
A mentelmi ügyek letárgyalása után csak 

egy-két kisebb törvényjavaslatra kerül sor, 
így (' személyautók megadóztatásáról szóló 
'javaslatra és ennek végeztével az

elnökség a Ház üléseinek hosszabb időre 
való elnapolására tesz napirendi indít

ványt.
Értesülésünk szerint azonban a fajvédők, 
illetve a keresztény ellenzéki biok minden erő
vel követelni fogja a földreformnovellának 
•sürgős letárgyalását még most a szünet előtt.

*
A pénteken leza jlott napi rendi botrány és 

ézzol kapcsolatban a kormány helyzetére vo
natkozóan Reggel munkatársa kérdést inté
zett

Rassay Károlyhoz,
aki a következőket mondotta:

— ön azt kérdezi tőlem, hogy milyennek látom a kor
mány helyzetéi « pénteki parlamenti események utáni 
fin azt hiszem, hogy a kormány helyzete és a legutóbbi 
parlamenti események közölt nehéz volna valamilyen 
komolyabb összefüggést keresni. Mert végeredményben 
mi történt pénteken a parlamentben? A napirendi vitá
nál az i nőiden taliter összeverődött ellenzék egy része, ki 
akarta használni azt a helyzetet, hogy a kormánypárt 
legtöbb tagja — elég helytelenül ■- az ülésről eltávo
zott és le akarta szavazni n kormányt. Egy ilyen le
szavazás — azt hiszem, mindenki tisztában van relé, — 
n kormány helyzetét nem tette volna lehetetlenné. -A 
kormány nyugodtan hivatkozhatott volna arra, hogy 
nem vesztette ol a Ház többségének a bizalmát és esak 
technikai okok eredményezték n leszavazást. Azonban 
azt hiszem, nem tévedek, hogy a komolyabb ellenzék 
szerepét nehezítette volna meg ez a dolog. Mert, amilyen 
hutástafan lett volna egy ilyen leszavazás befelé, épp 
<>lyun

lehetetlen helyzetet teremtett volna a külföldön tár
gyaló miniszterelnök számára.

— Aki a jmrlamentarizmus lényegével tisztában van, 
annak tudnia kell, hogy a külföldi parlamentekben a 
napirendi leszavazás a legsúlyosabb formája n törvény
hozásnak a kormány irá.nt való bizalmatlansága meg- 
nyilatkozásának. Egy iliyen szavazás tehát, függetlenül 
altól, hogy miiyen belső konzekvenciákkal járt, volna, 
kétségtelenül lehetetlenné tette volna Bethlen István és 
kiint levő minisztertársainak további tárgyalásait. Mert 
csak a mi zavaros parlamenti viszonyainkhoz szokott 
gondolkodás tételezheti föl azt. hogy a külföldi tényezők 
továbbra is komoly tárgyalásokat- •folytattak volna a 
parlamentben legalább is formailag megbukott minisz
terelnökkel és társaival. Már most: vagy sikerrel ke
csegtet Bethlen Jstván külföldi útja és akkor ily formá
ban veszedelmeztetni annak eredményét legalább is lelki
ismeretlenség. vagy nincs kilátás a külföldi kölcsönre 
és akkor igazán nem nagy taktikai bölcsességre valll oly 
helyzetet teremteni az ellenzéknek, hogy ezt a siker
telenséget eredeti okok mellőzésével a kormány az ellen
zéknek egy ilyen elhibázott lépésével okolhassa meg. 
Ilyen körülmények között igazán nagyfokú politikai nai
vitás vagy pedig forradalmi ideológiától megfertőzött 
gondolkodás mondhatja csak azt. hogy mi a kormány
nak akartunk szívességet tanúi, amikor nem nyújtot
tunk segédkezet ily lehetetlen helyzet megteremtéséhez. 
Végre is a komoly ellenzéki pártok nem merülhetnek ki 
a következmények végiggondolása nélkül való zavar
keltésben.

— Ettől az incidenstől eltekintve is, én
a kormány helyzetét rendkívül válságosnak látom.

Azt hiszem azonban, hogy ez a válság nem izolálódik a 
kormányra, hanem átterjed az egész parlamentre. Aki a 
parlamenti csonti nyéket napról-napra figyelemmel kiséri, 
az láthatja azt, hogy

a parlament jelen összetételében kontoly. alkotó 
munkára képtelen.

mitol a parlament nem elvek szerint tagozódik és maga 
a kormány sem képvisel egységes politikai irányzatot. 
Ma ezt a válságot még a külföldi kölesón kérdésével 
ideig-óráig cl lehet odázni. -4melyik pillanatban azon
ban Bethlen István nem lenne képes komoly sikert föl
mutatni a külföldi tárgyúid*  credményeképen, abban, a 
pillanatban a kormány válságával együtt. aktuálissá 
lesz a parlament válsága is.

— A kormányelnöknek döntenie kell, hogy mily irányú 
politikát kíván folytatni <s az egységes pártból kiindult 
bomlási folyamatnak tovább kell folytatódnia, mert n 
kormány olyan kritikus helyzetben lesz, hogy csakis 
ogv egységes gondolkodású kormánypártra támaszkod- 
hátik. Az pedig nem kótaéges. hogy a mai ellcntélrk

KORSZAKOT A5.KÖTŐ
UJ FÖLFEDEZÉSSÉ!,

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

cipőpaszta nagyszerű minősége

IMtagyarorszAgon már min*  
den&tt forgalomban van !

/

Minden jobb üzletben kciplRdó!
VIGYÁZ! Csak az it vaiótíá, amely 
dobozon a ÍIARRY szó raj4?i van.

az év legnagyobb nemzetközi versenye 
22G3 U«m>.

66 ti 0 II C Híé | 
í g>üztQS fi
í Az összes vezető márkát, mint Minerva,

:1 Iliszpáno, Suizu, Fiat, Diatto, Buiclc, Ca-
dilae, Stoyr. Bnnz, Opel stb. megelőzve, g 

60 óra alatt biztosan uyerto

„MOTOR56 AUTOMOBIL RT í 
y IV. KEKÍÍtET, ESmO-TÉU S

Teherautók«.
Pótkocsii 

legolcsóbban kuphatók gyári garanciával, 
uj tömörgumikkal. 40 darab iraíttáröM 

RÓKA AUTOMOBIL RT. 
TEH ER AUTÓTEL.EJ*

Csanúdynutea 3. szám. Telefon 4<3-21

Értesítjük nagyrabecsiilt vevőiuket, hogy áruházunk nagyinér^i 
kibővítése folytán átmenetileg beálló helyszűke szükségessé tcMb 
hogy közismerten tegelsőTendü férfi- és női szövetraklorunkoi®

az idény alatt felgyülemlett maradékokat 1-tól 4 máteufl

angol wtltMss&tfetak áruháza
R, tföeMca 25. sz.

BSsaw kSHfaieses aató-, fcossa*
a napiáraknál 28—25%-teí Olcsóbban árusítsuk 
dacára a devizák emelkedésének és a behozatal, vám- ós tHetékehfa1': 
tán beálló drágulásnak.Győződjön inog mindoidíne'zcn.p'ératlniiiiJ ai"' 
előnyös eladás szolid voltáról, melyet cégünk j^hirúeve garantál



1923. szeptember 10. _____________ a Reggel 3

jogtalan toborzók szabadlábra-
helyezését rendelte el a vizsgálóbíró

Vfit'éz Csécsi Nagy Imre, Ybl lovag és ^jrősiay Pál vallomásai 
^por-Vogel és társai egyelőre mégis fogságban maradnak

(J Reggel tudósítójától.) Tíz nappal ezelőtt, 
hogy a, rendőrség rajtaütéssel őrizetbe vette a 
„C.soc.só bácsi" kocsmájának mintegy huszonöt 
törzsvendéget, rejtelmes híradások jelentek 
meg a sajtóban, amelyekből arra lehetett kö
vetkeztetni, hogy az Ébredő Magyarok Egye
sületének egy külön csoportja lázadás bűntet
tére szervezkedett. Az ügynek ily beállítása 
utón ind tan költhet nagy föltünést az a. végzés, 
amelyet dr. h ovács Miklós, a budapesti bün
tetőt örvényszék vizsgálóbírója hozott még 
szombaton délben és amely szerint a rendőrség 
által jogtalan toborzás címén előzetes letartóz
tatásba. helyezett Apor-Vogel Viktor vám fő
tiszt, Z.s'/ro.s János 27 éves l'oglalkozásnélküli 
egyén, ökrös Dezső 24 éves hentessegéd, Bárt ha 
István éves kereskedősegéd, 7'őíá György 26 
éves kotörő, Hauser Antal 29 éves magánhiva
talnok, Babos Ödön 25 éves magánh iratai nők, 
Benkö Barna 22 éves pénzügyőri fölvigyázó, 
Borvári József 24 éves magán hivatalnok, 
Raád Barnabás főiskolai hallgató és Ivacsov 
Ferenc 25 éves magánhivatalnok gyanúsítot
takat

bűncselekmény hiánya okából szabadlábra 
helyezni rendelte.

A vizsgálóbíró részletesen megokolja e föl
tűnést. keltő határozatát, és a jogi indokoknak 
egész tömegét sorakoztatja föl, amelyek mind 
azt. igazolják, hogy a rendőrség nyomozása 
semmi olyan terhelő tényadatot nem produkál, 
amely alkalmas lenne arra, hogy a letartózta
tott fiatal emberekkel szemben a vád szerint 
fölhívott, jogtalan toborzást meg lehessen álla
pítani. A törvény szerint ezt a bűncselekményt 
az követi el, aki a törvény és a magyar kor
mány engedélye nélkül az állam területén csa
patokat gyűjt, azt fölfegyverzi, hadiszerekkel 
látja el, hadgyakorlatokra oktatja és tettese e 
bűncselekménynek az is, aki ilyen csapatba 
szegődik vagy annak vezényletét elvállalja. A 
rendőri nyomozás csak annyit derített, ki, hogy 
az EME keretén belül egy székely szövetség 
megszervezéséi tűzték ki célul oly formán, hogy 
150—KM főből álló csapat kiépítését szervezik 
meg. amely a vörös uralom esetleges előbukka
nása estién a kommunisták uj életrekclését 
megakadályozza és megdönti. Ennek a székely 
csapatnak a tagjai közül többen azt a vágyódá
sukat is kifejezésre juttatták, hogy minden ere
jükkel és képességükkel hajlandók lennének, 
ha majd az ideje elérkezik, Erdély visszafog
lalásáért küzdeni.

A székely csapatnak szervezési munkája 
azonban nem bontakozott ki olyan arányokban, 
mint ahogyan gondolták, mert még a 15(1 főnyi 
csapat sem került elő és

a megindított toborzás mindössze 41 tagot 
gyűjtött egybe.

Egy ilyen kis csapat, mondja a vizsgálóbíró 
végzése, nem tekinthető olyannak, amely az 
állam nyugalmát és békéjét veszélyeztető cse
lekményekre képes legyen, annál kevésbé, mert, 
a csapatnak fegyvere sem volt, tagjai kiké
pezve sem voltak. A törvény szerint a lázadás 
biincsolekményéhez a rendbontóknak olyan 
nagy tömege tételezendő föl. amelyet az állam
in talom csak tekintélyes erőkifejtéssel tudna 
visszaszorítani. Ez n 41 székely származású 
ie.gj'verteién fiatalember

alkalmatlan szervezet egy lázadás keresz
tül vitelére.

•divel ilyképen nincs adat, hogy a gyanúsítot
tak az állam beluyugalmát és közbékéjét akar
jak volna veszélyeztetni, nem követhették el a 
lázadásnak minősülő jogtalan toborzás bűncse
lekményét sem, tehát fogvatóriásukra, törvé

nyes ok nincsen. Miként a vizsgálóbíró végzése 
is kiemeli, a rendőrség ebben a,z ügyben nagy 
ügybuzgalmat fejtett ki és a nyomozás a leg
szélesebb mederben folyt le, Az eljárás tulaj
donképen bizalmas följelentés nyomán indult 
meg, amely többek között, azt tartalmazta, hogy 
nagy buzgalommal folyik egy olyan fegyveres 
csapat toborzása, amelynek kifejezett célja, 
bog} először a Bcthlen-kormányt. távolítja el, 
azután leszámol a zsidókkal. A nyomozás mind
járt az első napon kiderítette, hogy a székely 
csapat szervezésének főmunkálatait Apor- 
Vogel Viktor vámfőtiszt intézi. Amikor előálli- 
tották a rendőrségre, előkerült az a meghatal
mazás. amelyet Apornak az ÉME-ben Héjjas 
Iván és Prónay Pál adtak. Ennek a szövege 
igy szól:

Megbízólevél.
Apor Viktor ur részére, akit az 1923. 

évi rendkívüli közgyűlés alapján előál
lott változásokkal kapcsolatban az or
szág egész területére különleges meg
bízással szervezőnek nevezünk ki. A ki
adott utasításokban ügykörét szabá
lyoztuk. Fölszólítjuk a bajtársakat, 
hogy munkájában teljesen támogassák. 
E megbízólevél visszavonásig érvényes.

Budapest, 1923 augusztus hó.
Orszagos in lézőbizottság 

Héjjas Jván, s. k. Prónay, s. k.
Ezt az okmányt egyébként Bachó százados is 

aláírta, mint aki a székely szövetség szervezési 
munkáját kezdeménye :lc. A rendőrségi nyomo
zás során mindenkit kihallgattak, aki ebben az 
ügyben fölvilágositást tud adni. Az Ébredő 
Magyarok Egyesületének számos elittagját is 
beidézték a rendőrségre, köztük lovag Ibi Mik
lós tábornokot, vitéz Csécsy Nagy Imre nyu
galmazott altábornagyot is, akik azonban sem
miféle terhelő adatot vallomásukban nem tet
tek. Ellenkezően, arról tettek tanúságot, hogy 
ez a szervezkedés és toborzás inkább naiv ösz- 
szeverődése volt hazafias érzelmű fiatalembe
reknek, anélkül, hogy bármily törvénytelensé
get. vagy rendbontást szándékoltak volna. Ha
sonló vallomást tett. a rendőrségen Prónay Pál 
volt alezredes is, akit azonban különösen arról 
hallgattak ki. hogy az általa aláirt megbízóle
vél miképen értelmezendő. Mik azok a különle
ges megbízások, amelyekkel Aport ellátták és 
melyek azok a külön kiadóit utasítások Apor 
ügykörére vonatkozóan. Prónay Pál e részben 
úgy vallott, hogy

a különleges megbízások egyes vidékeknek 
nemzetvédelmi szempontból való megszer

vezésére vonatkoznak.
A nemzetvédelmi osztálynak a célja pedig 

közismert, mert hiszen ez az ÉME keretén 
belül a hatóság által is ismert szabályok sze
rint. hazafias célzattal tevékenykedik. Ami pedig 
a különleges utasításokat illeti, azokat Bachó 
százados adta ki részleteiben, de ezek nem 
egyebek, mint általános tájékoztató szabályok, 
amelyiket tömegesen adtak ki az EME vidéki 
csoportjainak. Sohasem adtak ki olyan utasi- 
l.-íst. amely föl forgatásra vagy a inai rendszer 
erőszakos megdöntésére vonatkoznék. A sok 
t an uk iha11 ga í ás ró vén

a nyomozás semmi pozitív eredményt, föl
mutatni nem tudott és linsonlóképen siker
telen maradt az a sok házkutatás, amelyet 
a rendőrség a gyanubafogott egyéneknél 

. tartott.
Lefoglaltak az EME-bon összesen 18 gyalog
sági és 5 lovassági Mannlicher-puskát és vagy 
8 szurony tokot. Az ébredőknél tartott házkuta
tás alkalmával Turchányi Egon áldozópap, 
az ÉM E igazgatója, rendelkezésre bocsátotta. a 
rendőrközegokuck az összes szekrény- és fiók
kulcsokat, do mindazonáltal voltak olyan 
fiókok, amelyeknek a kulcsa nem került elő. A 
rendőrség ezeket, a. fiókokat mind fölfeszitette, 
de nem talállak azokban kompromitáló bűn
jeleket.

Előkerült azonban a házkutatás révén. 
10 recés üvegben valami ismeretlen folya
dék, amelyről kiderüli, hogy gyanús folya
dék, könnyet fa kasztó és tüsszentést elő

idéző szer...
Azt még nem derítették ki. hogy mit akarlak 
ezzel a gyanús folyadékkal az ébredők...

N vizsgálóbíró végzését egyébként dr. 
Schüszler Henrik soros ügyész vasárnap dél
előtt föl föl,vamod ássál támadta meg. úgy hogy

a fogságban levő gyanúsítottak nem ke
rültek szabadlábra

és addig mindenesetre fogva maradnak, amíg 
a vád tanács nem dönt ügyükben. .1 Heggel ér
tesülése szerint, a vádtanács szerdán délben 
foglalkozik zárt ülésben ezzel az üggyel,

Teleki Pál gróf betegsége 
miatt lemond mandátumáról

(A Reggel munkatársától.) Politikai körök
ben már hosszabb idő óta arról beszélnek, hogy 
gróf Teleki Pál volt miniszterelnök, Szeged va
ros I. kerületének képviselője lemond mandá
tumáról. A hír már az elmúlt napokban egész 
pozitív formában, mint befejezett tény, került 
forgalomba. IJtána jártunk ennek a híreszte
lésnek és megállapítottuk, hogy gróf Teleki 
Pál eddig még nem intézett semmiféle levelet 
a nemzetgyűlés elnökségéhez, amelyben közölte 
volna, a mandátumáról való lemondását. Annyi 
tény, hogy gróf Teleki Pál, aki tudvalévőén 
hónapokkal ezelőtt súlyos veseoperáción esett 
át, még ma is betegen fekszik, lakásán és 
állandó orvosi kezelés alatt áll. A lefolyt be
tegség gróf Teleki Pált nagyon kimerítette, és 
ez a körülmény késztette Ő1 arra, hogy lemond
jon mandátumáról. A grófnak erre vonatkozó 
elhatározása ?nar megtörtént és csak a perfek- 
tuálása késik még technkai okokból. Gróf Te
leki Pált egyébként kedden vagy szerdán kör
nyezete vidékre akarja vinni üdülés céljából. 
Az utazás előkészületei már meg is történtek. 
Politikai körökben igen érdekes kombinációk 
indultak meg a szegedi I. kerület mandátumá
nak sorsát illetően. Lapközlemények szerint 
Teleki báró Szterényi József javára mondott 
le mandátumáról. Értesülésünk szerint ez nem 
felel meg a tényeknek. Teleki lemondása min
den föltétel nélkül történt, kizárólag betegsége 
miatt. Megbízható helyről szerzett információk 
szerint, úgy az egységes párt, mint az ellenzék 
körében fölmenüit az a terv, hogv Szeged I. 
kerületében gróf Hadik Jánost léptessék föl, 
akit ily módon akarnak az aktív politikába 
belekapcsolni. _____ _ _____

Felgyújtottál!
a patrasá elasz Konzulátust

Rónia, szeptember 9.
A lapok jelentik Korfuból, hogy Patrasbaii 

nagy olaszellenes tüntetések voltak,
melyeknek folyamán az olasz konzulátust 
felgyújtották. A mintegy 5009 főből álló 
olasz kolónia elientállott a támadásnak és 

mindkét részen sebesültek voltak.
Ezidő szerint görög rendőrség őrködik a szóban 
levő városnegyedben. Részletek még hiányoz-*"  
nak.

R&ta6czi-ut
74

Férfizokni, jóminőségü .... 2550 K
Kalap, divatos, uj forma .. 22000 K
Zoíiring 2 gallérral............. 24900 K
Pécsi bőrkeztyü, női, svéd glassé, párja 

Hitt SC
i naiu—m i—w biii vb »uanrmwnB«»r*  t—ír - lt~ 11——i owi—i »u uj w

tóivatossfiáEyon s
Harisnya minden színben.. 3200 K
Kötött bluz-jumper, líkoá... 15000 K
Kötöttkabát, női, gyilpju.........  78000 K

Gyermek patentharisnya, minden színben
1 2 3 4 5 számú

3900 K 4200 K 4500 K 4900 K 5400 K !

6 7 8 9 10 számú
5900 K 650Ó K 7100 K 7700 K 8500 K

Lkkr-t -TIMI l Ii.- -inniiit» ■■!■■■ IM— ■■ ixii——i—ujumjM.-k.

IMlétes’áiruosxtáíyon:
Szövet, divatcslkoR és kockás, móterjo 13500 K

Sima, seviot és alkalmas iskolaszövet 
selyem csíkozással, kitűnő minőségű 

10,300 ________
Trikóselyem, .... 59500 K
Mintázott japán selyem, 39500 K

gyere haza. Nyugodtan alud
ni hatsz. Lakásunkat már rend- 
M behozta - DITRICH3TEIN.

József 116-55, József 126-38
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Őszi életrajz

— ívta Krúdy Gyula —

Mostanában, amikor a magam nyilvántartá
sára az életrajzomat Írogatom — amit [ré
gebbi időkben minden, bölcs férfin megcseleke
dett, aki gyermekeinek nem hagyhatott egyebet 
hátra, mint ijesztő okulást a. maga életével: ta
lálok egy passzust az írásaim között egy szép 
szeptemberről:

— A Balaton mellől jövet, Budapest felé, 
mindinkább ráeszméltünk, hogy szép időnk el
múlott; a bakternek, aki vonalunknak tisztel
gett, öregesen megnőtt a bajsza és a sínek mel
lett álldogáló fák se futamodtak játékos kedv
vel zöld szoknyáikban, hanem olyan álmat
lan, rezignált csönd esség gél őrködtek, mint az 
öreg szerelmesek az utcasarkon: hiába várnak 
a randevúra. Ugyanezért X-né vei már Káposz- 
iásnyéknél elkezdtük a könnyes bucsucsőkokat 
és a budai pályaházig esküdöztiink, hogy Pes
ten is lehetőleg mindennap találkozunk, mint a 
szomjas, szivrenditö nyári fürdőzés alatt. Az ál
lomáson ránktört az elfüggönyözött kupéban a 
veresbajszu hordár, összeszedte X-nc jóilla tu 
táskáit és eltűnt velük a futamodó utasok kö
zött, akik e szeptemberi napon a város meg- 
ostromlására indultak, hogy elfoglalhassák 
régi helyüket, X-né kis bolondos kalapja elve
szett egy targonca tetejére rakott gyermek
kocsi mögött. Persze, sohasem láttam őt viszont, 
amin csak fiatalkoromban csodálkoztam.

♦
Egyelőre a saját bajommal voltam elfoglalva, 

mint minden utazó, aki azt hiszi, hogy a város
ban mindenki Őt várja szeptemberben.

A kocsinál affér %. gróffal: ö is megrohanta 
a fiákerek egyikél. Közben ismeretlen fiatalem
ber kíséretében elrobog a két indiánképü szí
nésznő, akik nyáron nem. vetették volna meg 
udvarias jelenléteméi, míg most egy pillantá
suk se volt már számomra. Asszonyok befűzött 
derékkal, szinte ismeretlen arckifejezéssel kiál
toznak a pályaház előtt férjeikre, gyermekeikre, 
holott tegnap még oly ábrándosak, élvvágyók 
voltak a fürdőhely sétányain, vágyakkal 
teli pongyoláikban, mint akiket nem éaekel o, 
világon semmi egyéb, mint a dal, a tánc, a sze- 

/ relém. A nyári fehér admirálisok gyanús kül
sejű. madzaggal lekötött kosarakat cipelnek. 
Az elérhetetlen kisasszony, aki augusztusban 
'•mindig erkélyen ült egy vadszőlős nyári \lak-< 
bán, a kezében tartott, kiábrándító pléhlavorral 
igyekszik magának utat csinálni a tömegben. 
A hercegi táncos, akinek egész élete szép ke
ringő volt, hóna, alatt kis papirosbatyuval tör 
előre és oly gorombán taszít félre egy öregasz- 
szonyt, mint valami hordár. — Azt hiszem, ak
kor kellett volna nyári ismerőseimet, megválo
gatni, amikor azok a budai pályaháznál ugrál
nak a rónairól és elkezdik mindennapi életüket. 
X-né eltűnt...

*

A Vérmező partján még ott ülnek az öreg
emberek, akiket júniusban itthagytunk. Hál' 
istennek, senki se halt meg a városban. A Hor- 
váth-kertnél, a színház előtt vidékies tarka
vad vágókban, pipacsszokny tikban álldogálnak, 
a délelőtti próba színészei és színésznői: ők 
most mennek vissza őszi állomásaikra, a cin
kés, kertes vidéki városokba. Az alagút, mi
után régen nem hallottuk, ijesztően dong, hogy 
aggódalommal gondoljunk a városra, ahová 
hallgatagon igyekszünk. A Lánchídon irigy- 
lésreméltó egykedvűséggel mcnclcgélnek a 
mindennapi járókelők, sietség nélkül gurul az 
omnibusz- az ő szénájuk, lakásuk már rend
ben van. \Tem félnek. Budáról Pestre menni, 
nem riadnak meg a várakozó szörnyű éle.tküz- 
dclmektöl, amelyek félelmetesebben mutatkoz
nak a Pestre igyekvő előtt, mint akár a közép
kori istenítélet. Az omnibusz kereke megkenve, 
a járókelő pesti páncélban jár. harcos pajzs, 
biztos vért mindenkinek a mellén: csak mi jö
vünk félig-meddig fegyvertelenül vissza a vá
rosba, csöndhöz igazított füllel, ábrándos tá
jakba bcleszerelmesedett szemmel, bolond szív
vel, amelynek gyermekes hancúrozást enge
délyeztünk egy villa kertjében és őkclme még 
azt hiszi, hogy ezentúl mindig így lesz a vi
lág végéig. Bár volna valahol egy bolt a vá
rosban. ahol padló fény máz helyett rideg erőt, 
kegyetten pálinkát, uj Lcthe-vizet árulnának! 
X-né furcsa kis szeplős orrát, szev'dld szemét, 
láncos kis derekát hiába keresem a Fürdő
utca portékaszagot árasztó boltjai előtt, a sé
tálók közölt.

Már látom, hagy egyedül maradiam a vá
rosban. Sehol egy kéz, amelyet megfoghatnék, 
sehol egy szem, amelybe bizalommal nézhetnék, 
sehol egy hang, amely megvigasztalna. Egye
dül. kelt, megkeresnem az elidegenedett, a nyári 
szökevényre neheztelő utcákat, a vállalói a g 
tekintgető házszámokat. A házmester egy régi 
nadrágomban kijön a kocsihoz:

— Hol tetszett annyi ideig járni? Csaknem 
elfelejtettük a nagyságos urat.

— Gróf Hadik János nem mond le a Közélel*  
inezési Tanács elnöki állásáról. Politikai kö
rökben nagy föltiinést keltett az a hir, hogy 
gróf Hadik János*  lemond a Közélelmezési Ta
nács elnöki állásáról. Mint A Reggel értesül, 
ez a hir minden alapot nélkülöz. Hadik János 
négy hét óta nádaskai birtokán tartózkodik s 
még a lemondás gondolatával sem foglalko
zott. Gróf Hadik János egyébként a jövő hét 
elején Budapestre érkezik.

— Forrongás a tán cm esterek között. Egy-két napra 
megállnak a szökelléshez szókét könnyű lábak, elmarad
nak a finom pukkedlik: a tnncmesterck homloka sűrű 
barázdákba húzódik, komor aktus kezdődik, az oklevelek 
revíziója. Mégpedig a legmagasabb fórum, a belügy
minisztérium előtt. Egy kicsit kurzus-ize van ennek a 
dolognak is, jó ltesz tehát, ha föltárjuk az előzményeket. 
Hajdanában, a béke és a háborít Magyarországában két 
táncos testület uralkodott: a Tdncmcstcrek Szövetsége 
és a Tdncmcstcrek Rfiycsülelc. Azután lecsapott a „kur
zus", amelyhez tudvalévőén nemcsak a fejek, hanem a 
lábak is igazodtak. Ergo: a táncmesterek is. Néhány ke
cses piruettel átJibbentek az uj politikai csárdába s itt 
természetesen nem voltak hajlandók magukon kívül más 
dudást eltűrni. A kizárt dudások, mármint a „destruk
tív táncmesterek" az Egyesülethez tartoztak túlnyomóan, 
amely persze idők múltával fölosztott. A Táncmcstcrek 
Egyesülete föl volt hatalmazva táncmcstcri oklevelek ki
adásúra. A Táncmesterek Szövetsége addig ügyeskedett, 
amíg a fölöttes hatalmaknál kitdncolla a diplomák re
vízióját. Köszcr/by Sándor belügyi államtitkár ügyosz
tályában dr. Srőlíőssi/ Alfréd ennek a táncmesteri há
borúságnak a szakértője. A kultuszminisztérium és a 
főváros egy-cgy delegátust küld ki a bcliigybe ahol 
ma, hétfőn kezdődik a táncmesteri diplomák föliilvizs- 
gálata. Aki néni tud olyan oklevelekre hivatkozni, ame
lyekről jegyzőkönyvet vettek föl annak idején, annak 
wj vizsgát kell tennie. A föloszlott T:inemesterok Egyesü
letéhez tartozók azt kívánják, hogy olyan esetekben, 
amikor nem tudnak jegyzőkönyve.!, fölmutatni a diplomá
ról, elégedjen meg a hatóság hites tanukkal, akik bízó 
nyitják, hogy az illető mesterek igenis megszerezték a 
diplomát.

— ötven milliót érő ékszer Veszett el Zugli- 
getben. Szombat este 10 órakor a főkapitányság 
ügyeletes tisztviselője előtt jelentést tett Ná
das Lipót igazgató, hogy a feleségének ölvén 
milliót meghaladó) ékszerei vesztek el pénteken 
reggel. Az uriüsszoiiy a zugligeti 1‘áean sza 
natóri tanban nyaralt családjával és péntek reg
gel költözött vissza Király-utca 102. szánni la
kásába. Ékszereit egy kis csipkés zsebkendőbe 
csomagolva, a ridikiiljéhe tette. Szombat este 
vette észre, hogy az ékszerek eltűntek. A plati
nába foglalt brilliánsok (gyűrűk, nyakek, melll ii 
és karkötők) legnagyobbészt még bekében vásá
rolt ékszerek. A rendőrségen a Szatmári-cso
portnak osztották ki az ügyet., amely több 
irányban folytat nyomozást. Nádas igazgató 
igen nagy jutalmat tűzött ki a nyomravezető
nek.

— A pénztárost isasí-znny és két kereskedősegéd tol vaj
szövetkezete. Az Andrássy-uton levő Lorrf-félo vaskeres
kedés raktárában hiányokat vettek észre. Az áruraktár
ban felötlő föltűnő hiányok okaira sehogyse tudtak rá
jönni. Néhány nap előtt a főkapitányságon a Fecske 
detektivesoport két tagja nyomozás közben rájött arra, 
hogy rengeteg edény és más vasáru kerül a forgalomba, 
amely áruk lopásból származnak. A lopott dolgok ere
dete után nyomozva, megállapították, hogy azokat a 
Lord-ffle vaskcrcskcdcsből lopják. A detektívek figyelni 
kezdték az üzletet s amikor rájöttek a tolvajlás mód
jára, figyelmeztették a cég tulajdonosát arra, hogy hol 
vigyázzon. A detektívek ugyanis meglesték, hogy olyan
kor, amikor az üzletet a pénztárosnő ellenőrzésére bíz
ták, Lét kereskedősegéd fényes nappal jól összecsoma
golt holmikat cipelnek át a vaskereskedóssel szemben 
levő lakntospincébe. A nyomozás végén kiderült, hogy 
a cég két alkalmazottja. Sladler Hála és Tóth Károly 
összejátszott a pénztároskisasszonnyal, Harsas Máriával 
és .együttesen lopták meg a boltot. A manipulációt mar 
hónapok óta űzték. A vnskereskedésből több mint 40 
millió korona értékű árut lopkodtak cl. A rendőrség a 
bolt három alkalmazóiját, valamint a segédkező szom
széd lakatost. fczknrics Miksát e még több orguzdatúrsu- 
kat letartóztatta.

— Pénzügyi bizottsági ülés — kormánypárt 
nélkül. Politikai körökben nem kis föltiinést 
kelt a következő eset, amely egyformán jel
lemzi a liberális ellenzék gondolkodásmódját 
és uz egységes párt, teljes közönyét. A nemzet
gyűlés pénzügyi bizottságát szeptember 7-ére, 
péntekre összehívták nz automobil-adóról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása végett. Délelőtt 
10 órára volt hirdetve az ülés. Féltizenegy óra
kor Walkó Lajos kereskedelmi miniszteren és 
Vargha államtitkáron kívül csak Sándor Pál, 
Vanczák János és Hegyeshalmii Lajos jelentek 
meg. Összesen 3 képviselő, a bizottság 3G tagja 
közül. A kormánypártból senkisein jelent meg. 
Sándor Pál és Vanczák szavazatával H'egyes- 
halrny Jelt az elnök. A nemzetgyűlésen elfoglalt 
Temesváry Imre előadó helyeit Walkó minisz
ter ismertette a javaslatot,. A liberális és a szo
ciáldemokrata egyhangúan elfogadta, sőt ki
mondotta a sürgősségei is. így egy fontos bi
zottságban megint Sándor Pál és a Népszava 
szerkesztője mentette meg a kereskedelmi mi
niszter szociális célzatú javaslatát. Mert bi
zony egyhangúan le is szavazhat la. volna...

it.-tKt ,i (Minis:c;r.«4

de Cftfne
Marocain, Gsorficlle, ve'.our-
szöüel, btUsáru és velour-sifón féűolcsd&ban
Molnár és Giposzí

Kametmayer Károly-utca 2, Szervita-templom közeliben. H

— „Első csöngetés" (a Vígszínház szombati premierje). 
Paris küldi üdvözletét ebben n. ilarabluui. Ott győztes, 
olt mámorosak, ott nem a lakáshiány n legfőbb gond, 
meg a ‘drágaság vagy legjobb esetben a börze, hnneni 
n rakoncátlan jókedv s a szent, szerelem. Egy negyven 
éves legényről szól ez a történet, uoki szól az első isiin, 
yetás. a sok tivornya után a köszvény első roham.), 
amely mintegy megkonditva a harangokat, figyelmezteti, 
hogy legfőbb idejo mértéket tartani. Föltelegrafálják n 
vidéki rokonokat — jó falusiak —. hogy mentsék meg 
a tévelygőt, térítsék vissza a szolid családi spórherdhez. 
Megismerkedünk a naiv tudóssal, aki valami Fidzsi- 
szigetekben nyelv tanulmányozásába merült el fülig, 
máié hitvesével, aki mindent balkézzel csínul s a por- 
celdáuokat összetöri, azután az auyóssal, aki szép egy 
ügyit oratóriumokat ir s egy pókhálós levéltárossal, akik 
mind az isten háta mögül fölcihelődnek és bevonulnak 
Parisba. De nem ők javítják meg a párisit, hanem ók 
romlanak hozza tökéleleseu. A tisztes nmma simít jár 
a lebujokban, a lánya egy hét alatt periektől megtanul 
öltözködni, kacérkodni és hazudozni, a inaguntudós imi- 
dárijesztőből férfi-démonná avanzsál és mindez könj. 
nycdséggel. bájjal száguld cl a szórnunk előtt, vegyítve 
némi költészettel is. amikor a párisi legény, müvét !>■ 
fejezve, |szemében egy szégyenlős könnycseppel, lcmoul 
vidéki bugáról. Paris eg.v éve tódul ehhez a darabhoz 
s a Vígszínházban is sikere volt a szombati bemutatón. 
Makay Mamit, Tanay és Gálit úgy játszottak a főszer) 
pékben, hogy az angyalok se különben. De kitűnőt i
bírták a tempót Gyönyyössy Erzsébet, Lázár Mdriu.
Sitt ken Irén, Szcrémy, Balassa, Dénes, Bóhi és Kdrrf . 
Jlellai Jenő fordítósa ragyog, mint a solltair.

_  A Magyar falu (volt Gambrínus) minden, hétfőn, szer
dán és pénteken nyitva reggel 5 óráig.

— 40 drb Árion angol fogkrém = 1 dollárral.
— Készpénzeik éjét a Icgblztosnbban s Iegjiivedciwvzí>l)-

ben gyiimölcsöztcti heti kölcsön utjain a Kóth Bank, 
Budapesten, Mlmos császár-ut 4ó.________________

Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 
Perzsa utánzatok 
Ruhabársonyok 
Kabátplüssök 
Kabátbélések 
Selymek, csipkék 
Szalagok, tüilök 
Flanellek, bsrehetok 
Vásznak, sifonok 
Zefirek, köpperek

jfos áron
’ ra k u*

I iá B 9 &

divatáriíházában
Király-utca

53
árakat ffgsctek

LtEITERSDOreFiía, Vilmos császár-ut 46 szám. Telefon 140-t1

| Magyar Köztisztviselők 
| és Ailams Alkalmazottak 
| Takarékpénztára Rt

Budapest, VII, Rúkóczi-ut 76. szám
? Sürgönyeim: (.'olnleulmnk

Telefon:
Józtseí' 60-40 és 
József 135-32

Veszünk brilliánst, Manyit’, 
ezüstöt, pénzeket, külön fazont fizetünk. Hnmb fogat 3000 K-lff 
Országos Ékszerhúz, Kúkóczi-ut 17. az. (L'rúnia-bank.)
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— Az alma es a faja. Nemzetgyűlésünk je
lenleg uralkodó többségét Gömbös Gyula hozta 
létre s ennek az apaságnak bűnös körülményei 
rombolókig hatnak ki a magzat életére. A kis
ded súlyos erkölcsi terheltségben fogant és 
fülcseperedtén duhaj, beszámíthatatlan, kissé 
domcntiús ifjúvá serdült. Vannak pillanatok, 
midőn az ellenzék riadt bámulattal adózik a 
többségi lélek szeszélyes csapongárainak és 
összevetvén impulziv cselekedeteit a szülőapa 
működésével, fejcsóválva állapítja meg, hogy 
az alma bizony ezúttal som esett messze a fá
jától. A fegyelemnek, a kritikának, a célok is
meretének, a kötelességtudúsnak és a józanság
nak ezzel a minimumával szerfölött bajos kor
mányozni, amit rendes körülmények között 
kaján kárörömmel szemlélhetne az ellenzék, do 
ma, történelmünk egyik légválságosabb órájá
ban nem a kormány privát baja ez a harsány 
impotencia s előállott az a sajátságos helyzet, 
In gy t< saját pártjának cslnytcvcsci ellen a kor
mány az ellenzék józan, hazafias kötelessógérze- 
tében talál csak menedéket. Ez igen szép vi
lágot vet az ellenzék guvernementális eré
nyeire. de a pár!" -trn'.í rö*/  fr( hnihája aligha 
b'rja el sokain, hogy a kormányzáshoz kellő 
intelligencia és hazafias önmérséklés éppen 
csak a kormányzópártból hiányozzék. Elkép
zelhetetlen, hogy még sokáig lehessen ezt az 
országot ug.v vezetni, hogy a kormány csak az 
ellenzék politikai érettségére számíthasson és 
amidőn a kormány ebben a szörnyű helyzetben 
egyre attól remeg, hogy saját vásott hívei gán
csolják cl, elképzelhetetlen, hogy a magyar 
ügyet annyi intrika közt a kellő erővel és lélek
jelenléttel bírhasson képviselni. Megírtuk már 
sokszor és ma az események állal sokszorosan 
{(jutóira megint, mondjuk, hogy az ország nem 
bírja tovább ezt a félre — sikerült parlamen
tet s hacsak olyan pervez ambíciói nincsenek 
a kormánynak, hogy egy parlamenti csődben 
látja kormányzatának legszebb sikerét, nem 
tehet egyebet, mint hogy a nemzethez fordul, 
kazal:üldi ezt a társaságot és újra választat!

— Eltűnt egy miniszteri tanácsos fole-égo. 
Ma este jelentés érkezett a főkapitányságra, 
amely szerint <lr. Medgyaszay Dezső minisz
teri tanácsos 42 éves nej'*  néhány nap előttt 
eltávozott Lajos-utcai lakásáról és azóta nem 
tért vissza. A rendőri nyomozás megállapí
totta, hogy az eltűnt urinő lakásáról való tá
vozása után meglátogatta egy ismerősét, ke
servesen panaszkodott előtte, azt mondotta, 
hogy a temetőbe, megy és édesanyja sírján 
öngyilkos lesz. Amióta innen elment, senki 
seni i.’.tí! a nagyot halló, alacsony termetű, 
eszes hajú uriuőt. ak> f kotr blúzt, sötétkék 
alja'. gyász fát. Mos kalapot viselt. A t nrlőr- 
ség k *re*<i.

— Erzsébet ki lívué 'Kwnnrn végz/fc ért aki. '. c Z', 
cs:tcndá° drfortlilláho . c.-iicfv < vfordulát minden 
stiríi magyar ember c ai'let sál., ’tsal resti tudomásul. 
SKdjei lék h i'/‘ köiiitt, áld tó partján toppantott rá 
a se'.-' >iri vén t: tár, r<*r.  ora’/ilkos — mini a w’dU 
«»».»)<•*  l.irá!’/ drlni ■■Inn rzol’’. habivá,alakja
most cl'T'.lirw. i' szemhat áron mind, ma mar < ni' .-r i:ép- 
telrtében. ö már or hl 't< niás'.r’ibá'ntn járt, amikor 
a mit, amelyek klrdh/n>j i ml': vifl és bohb ./ volt.

■ — Nem jegyzik a márkát a szentpétervári 
tőzsdén. Berlinből jelenti A Reggel tudósitója: 

szentpétervári tőzsdén rendszeresen jegyzik 
a külföldi valutákat, mégpedig egyszerűség 
okáért y nevezi 92 típusú rubt ben, nu ly
1 millió szovjet rubelnek. fele! meg, 1'7' leg
utóbb a font ára 171 , ■’ dolláré 34B. a .svájci 
frankó tít) rubel '. olt. . 1 c u • ’ wárk'. jegyzé
sét c : .en Inét érvér i tőzsdén bos^nlAlék.

— A '>ri:var f»ilubnn héi’G’rimpot'on dfltr ti 5-7-ig 
or-oiun*  ha.cp c t-iiyck -zabad bemenettel.

— „DzMIMOL**  a I gtükéletcsobb hashajtó.
— A Jlolslngfors—Ilaparntiűn Stoek liolm

: ibe éteren nutótnra győztese ztvevő
Koré;: !■,■. i volt.
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SEHYEM I
SZÖVET

Lyonban, l’áriaban és Svájcban 
még tavasszal vásárolt és elkésve 
csak most beérkezett legfinomabb 
női és férfiszöveteket, csíkos alj- 
kehnéket, (Jrene de chinoket, (le- 
ürgéiteket, Maróéra ineket és hé- 
lésselymeket minden elképzelhető 
színben mélyen leszállított árak

ban árusítunk
Minden vovő saját érdekében, mielőtt vií-híirolni ineg5'.

impozáns nagy raktárunkat tekintse meg ■;

Szőllősi és Kálmánr

selyem- és szövet áruháza
IV, Hajó-utca 1Ö. sz. (Sütő-utca sarok)
—-------- .

BtSnOgyi fStórgyaifis — vőtShflt néík?
Büntetést nem sxafofoat üss a biTőság

(A Reggel, tudósítójától.) Szeptember 15-én 
lesz egy esztendője annak, hogy Chicagóban a 
„Magyar Tribüné" című hetilap feltűnést keltő 
cikket közölt a Landau-féle bünpörrel kapcso
latban. A cikk szerzője iloek János volt. És 
éppen egy esztendővel később, ugyancsak

szeptember 15-én, a budapesti büntető
törvényszék dr. Seszíák Lajos bíró elnök
lésében főtárgyalást tart, amelynek vád

lottja Hock János.
Az, ügyészség a rendtörvény alapján a ma

gyar állam és a magyar nemzet ellen elköve
tett bűncselekmények óimén emelt ellene vá
dat, épp a most jelzett cikke miatt. A.?, ügyész
ség az. egész cikket inkriminálja, de, mini kü
lönösen gyalázkodó részletet, kiemeli a követ
kezőket :

„Nem a Lnndau-gyilkossáí; ténye a borzasztó, hanem 
•■íz. az éllami asszisztencia, amelynek segédletével a 
gyilkosságoknak eme szervezetét éveken keresztül sza
badon űzhették Magyarországon. Főleg a pénzes zsi
dókra utaztak, akik ez időben törvényen kiviil állot
tak. Ezért kellett az antiszemitizmus csóvájával liíngba- 
bot' ani előbb az országot, hogy az általános fojvea"- 
let!, ■'•gben azután szabadon rabolhas;;anak. Ezt a fosz
togatást 'úriáfképii nemzeti zászlók alatt és a kn- 
szárnya-phspök áldásai alatt végezték. Az orgoványl 
gyilkossá,vet egyházi segédlettel intézték.'*

Ugyancsak inkriminálja az ügyészség 
Hock .Jánosnak a. „Magyar Tribüné" egy hét
tel későbbi számában megjelent másik cikkét 
is, amelyben viszont a. magyarországi közálla
potokat ostorozza kíméletlenül és megtámadja 
ebben az egész magyar hivatalos életet, a 
nemzeti hadseregei és főként a keresztény 
Jíiírzu- és a kormányzó) személyét sem kíméli. 

Ennek az érdekes bünpörne.k a. másik vád
lottja Lovászy Márton, volt miniszter, akit 
ugyancsak a rendtörvénybe ütköző és a ma
gyar állam és a. magyar nemzet megbecsülése 
ellen elkövetett bűncselekménnyel vádolnak, 
mert ,,Bethlen vállalkozása" címen ugyancsak

i közölt egy amerikai hötilapbaö. Az 
ügyész ég vádiratának indokolása szerint „az 
inkrimin.- lt közlemények beill'szthe.tők abba a 
sa.Hóhadjáratba, amelyet az úgynevezett 
emigránsok a kis ári ránt államainak, do kiilö- 
íiösi a Csehoiszáguak vezetése alatt, Magyar
ország ellen folytatnak. A vádlottak Magyar

országba való visszatérésüket ennek a sajtó- 
liádjúratnak eredményétől remélik és Magyar
országba való visszatérésük azt jelentené, 
hogy a közhatalom gyakorlása újból az ő ke
zükbe kerülhet. Magyaror ságról és annak 
belső politikájúról olyan sajtóvá;:■■il.ua at ter
jesztenek, hogy itt minden demokráciát ki
küszöbölnek, a munkásosztályt üldöz A és el
nyomják és a kormány haszonle ő,’gyilkossá
goktól sem visszariadó politikai kalandorok 
kezébe került, akik minden ellenvéleményt 
börtönnel és bitófával nyomnak el.

Az ügyészség álláspontja szerint nyílva,, 
való, hogy ezzel a hadjárattal k'i’kafaö.r 
kát Magyarország clíen való ellenség 
beavatkozásra akarják rábírni és a vilái.. 
közvéleményét Magyarország ellen akar j 

befolyásolni.
Már-már bizonyos eredmények is kinint:', 

hatók e sajtóhadjárat nyomán. Ilyen sikerű 
volt az, amidőn az amsterdami nemzetközi 
szociafista iroda Magyarország ellen boj mint 
szervezett és ugyancsak ezeknek tudhat.) be, 
hogy némely társadalmi egyesülés már-már 
Magyarország belügyeibe való ellenséges be
avatkozás jellegével foglalt állást. Érdekes 
lesz ez a főtárgyalás már azon oknál fogva i*-  
mert ez lesz az

első csel, amikor lepörög egy bűnügyi f 
tárgyalás — vádlott nélkül.

Köztudomású, hogy Hoclc János és Lovászt 
Márton külföldön élnek. A rendiörvény azon
ban módot ad a bíróságnak, houy a vádlottak 
távollétébcn is lefolytassa a főtárgyalást és 
ítéletei hozzon. Az Ítélet, azonban csak azt ál
lapíthatja meg, hogy bűnös-e a vádlott vae • 
som, de büntetést nem szabhat ki. A büntető- 
mérvét csak akkor állapíthatja meg a bíróság, 
ha a bűnösnek nyilvánított vádlottak vissza
térnek. A bíróság most kereste meg a buda- 
pe.-di ügyvédi kamarát, hogy az ismeretlen tar
tózkodása vádlottak számára hivatalból ren
deljen ki védőügyvédeket. Lehetséges azonban, 
hogy nem a kirendelt védők fognak funkcio
nálni a fői árnyaláson, hanem azok, akiket a 
vádlottak vagy hozzátartozóik e tisztségre kü
lön fölkérnek.

— Salamon Héla kabaréja a Teréz-körufon. 
A loghedvesebb. lcgmulntságosabb kabarószi- 
n '<z. Salamon Ré^a, a mai napon megvette, a 
Tcréz-körvti Intim-kabarét és november 1-én, 
átalakítva, már mini a saját szinázát nyitja 
irt■ r. \ méltón népszerű Salamont megkérdezte 
A Reggel, hogy jutott eszébe kabarét venni, 
amikor az összes ki-; .színházak, kabarék, mula- 
tóhelyek kapva- kanlak utána és sokmilliós 
gázsikkal akarták lekötni.

— Hogy Jutott eszembe? — felelte Salamon 6s nagyon 
k.-'íorü arcot v/golt. ÍTút aokan és többször is jöttek 
pénz- cinbcrok társulási ajánlattal, <lo nem mertem kó
rom liolovágni. nem volt elég önbizalmam, gondoltam, 
>'<•!)• vagyok még cI 't népszerű ahhoz, hogy önálló mii- 
intézetem legyen. Most azután úgy érzem: itt az idő 
S Ionon, most vagy sóba! Meguntam n több bolyon való 
játszást, apró kis bárhely’ ógok még apróbb kis desz
káin ncai lurltam o;t n'/itjloni a k/itfínxégvek, amit sze- 
ntt-m volna. Programom röviden: huvtorosat nyújtani, 
a ni rí főn tartása mellett, já 'társulattal, jó fizetéssel, 
hogy minden kolléga kedvvel szolgálja a Salamon- 
kabart közönségét.

Az Intim-kabaré szeptember, 30-án játszik 
utoljára, egy hónapig átalakítási munkálatok 
folynak és november 1-én kezdi Salamon tár
sulata az előadásait.

— Egyetemi Ifjak Castagucto hercegnél. Vasárnap déli 
I órakor a Székely Műegyetemi ej Főiskolai Hallgatók 
Egye.*  ütelének küldöttsége tisztelgett Caslarpieto herceg, 
olasz követ előtt, hogy kifejezésre jutt-nssn a szókely ifjú
ságnak az olasz nemzet iránt őrzött rokonszenvét és rész
vétét. a kötelességét teljesítő három olasz tb.zt niegölotéeo 
miatt. Cn-tagnoto herceg megköszönte az erdélyi ifjúság 
rokonszenves megnyilatkozását s megígérte, hogy Musso
lini miniszterelnöknek tudomására hozza az ifjúság rész
vétét. A sz.'-kely egyetemi é« főiskolai hallgatók egyesü
letének küldöttsége után a Gábor Áron székely nemzeti 
munliásszövotség küldöttségét fogadta Castagneto herceg.

— Krúdy Gyeláné leányotthona elemi ós felsőbb leányok 
szám ént elvállal még i'uy-kéi. lehetőleg rlcmixfa növen
déket. Gondos oktatás. Elsőrangú ellátás. Nyelv- és 
•zenctunitás. Mártákéit árak, esetlen természetben. Föl- 
világo.sitást ad: Krúdyné, )lai .'/itfzioet, kastély.

KO-cIpők
eladását megkezdtük

Muzeum-körut 33.
Tekintse meg*  a kirakatokat!

— Megszökött a „Renaissance" „szerkesztője**.  
; Néhány hónap előtt megjelent a IfeWner-félo 

nyomdában egy nyurga fiatalember és Tóth 
Kálmán lapszerkesztőnek mutatkozott be. 
.Nagyszerű fervckol: adott elő egy olasz-inagyar 
folyóiratról,. A nyomdásszal meg is egyezett, 
hogy ott készítik el a lapot. A Kellner-nyomda. 
pazar kiállításban elő is állította, az uj lapot, 
amelynek „Renaissanee" volt a címe. A nagy 
iormátumu lapban olasz és mayyar nyelven 
különböző közgazdasági vonatkozású cikkek je
lentek meg bő képsorozattal, aok hirdetéssel. Az 

, uj lappal a szerkesztő sok magyar és olasz cé- 
| get keresett föl és nagy pénzeket vett föl hírde- 
! lésekre. Közben a nyomdászt hitegette, de soha.

egy fillért a lap nyomásáért nem fizetett. Most 
többen a hirdetők és előfizetők közül följelen
tést tettek az állapszerkesztő ellen. A detektí
vek azonban nem találták Budapesten. Tóth 
szerkesztő ur — megszökött. 

rSZENZÁCIofí 
Megkezdődött az őszi maradékvásár

Nagy választék vclourszövctokben és bólésárukban

Flsnol & 9^80
Barchet........ © a-. 9700
Schiffon ........ 750*̂
Kreponok .......

■Grenadin................. 0300
Virágos szatén . . . . KS 23308
Tiszta gyapjúszövet , ! 31500
Shottis-selyemtOOcm. S£

Belvárosi MaradéK Áruház
Budapest. Belváros, IV, Sütő-utca 1. sz.
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— Ki fog derülni a titok? Nagyon szép és 
ininden elismerésünkre méltó a belügyminisz
ternek az a szándéka, hogy föloszlatja a titkos 
szervezeteket, de nem értjük, miért kell ezt a 
jogrend nevében, mint fontos cselekményt ün
nepelni. Netn hisszük azonban, hogy ha azok 
az urak, akik Orgová.nytól a Klub-kúvéházig 
nyíltan végigcsinálták programjukat, ezután 
nem tömörülnek titkos szervezetekbe, hanem 
szervezeten kívül mentik tovább a hazát, nem 
hisszük, hogy igy jogrendszerben és a külföld 
előtt szimpatikusabban folytathatják majd 
ugyanazt Nem az volt eddig a baj, hogy titko
sak voltak a szervezeteik, hanem inkább az, 
hogy a cselekedetek voltak nagyon is nyilváno
sak. És semmi garanciát nem látunk a szerve
zetek feloszlatásában arra nézve, hogy ezután 
a cselekvők majd megszűnnek cselekedni, hi
szen, hogy ők eddig büntetlenül tehették azt, 
amit tettek, az nem aZ egyesületük titkosságá
ból. hanem más titkokból következett s ezeknek 
a titkoknak a fölfejtése volna a jogrend érde
kében sokkal eredményesebb. Ha egyszer arra 
szánja el magát a belügyminiszter, hogy a „nyo
mozati holtpontokat" oszlatja föl és megszün
teti a mostani sajátságos kivételeket a bűncse
lekmények sorában, ha egyszer komolyan bün
tetni kezdi a titkos szervezetek nyilvános tet
teit, akkor nemcsak maguk a szervezetek szűn
nek meg maguktól működési lehetőség hiányáé
ban, de reményünk lesz, hogy az egyes hazafiak 
í-i-m látják majd célszerűnek az egyéni akciót. 
Nem a titkosságot, hanem a felelőtlenséget kell 
megszüntetni, mert a felelősség jelenlétében 
nem lesz többé kívánatos a titkos szervezet 
«?m s akkor megszűnik Magyarországnak az a 
Vitális specialitása is, hogy itt a nyíltan bűnöző 
larsadalmi egyesületek titkosak és a titokban 
bűnöző parlamenti választások nyilvánosak.

— Elfogtak kW doUárhnmIsitót. Vasárnap délelőtt a 
Rákóczi-ut és Esztrrhár.y-utca sarkán levő egyik ház 
kapumélyedésében két ember azzal foglalkozott, hogy 
20 dolláros bankjegyek széleit vagdalta egyenesre. K vé
letlenül arra haladó Hóna detektivfölügyelő észrevetto cs I 
nyomban előállítótt.a őket, n főkapitányságra, alioE a húsz- I 
dollárosokról megállapították, hogy hamisak, az előállí
tott dollúrgyárosokbnn pedig Morge.nstoru Miksa és 
Molnár István, többszörösen büntetett pénzhamisitókat 
és valwtaüzéreket ismerték föl. Mind a kettőt letartóz
tatták.

— Még nem találtak' uj elnököt a Jegy intézet
élére, j Reggel elsőnek irta meg, hogy Popo
mé*  Sándor, a Jegyintézet elnöke, távozik 
helyéről és ez a hír azóta megerősítést is nyert. 
Mindamellett Popovies távozásának időpontja 
teljesen bizonytalan, mert mindeddig nem si
került helyére megfelelő utódot találni. Akik 
a Jegyintézet elnöki állására vágyakoznak, 
azok nem alkalmasak, viszont akik alkalma
sok volnának, nem vállalják a Jegyintézet 
elnökségét. így legutóbb Tiukűcs Lászlónál is 
tapogatód ztak. Mivel utód ezideig még nincs, 
illetékes körök bíznak abban, bőgj- Popovies I 
Sándor engedni fog a rábeszélésnek és meg- I 
marad, a Jegyintézet idén. Egyébként a Jegy- I 
intézet hitelpolitikájában legutóbb ismét olyan I 
fordulat állott be, amely uagyon kellemetlenül 
érintette az ipari érdekeltségeket Az elmúlt I 
hónapokban az ipari hiteleket a Jegyintézet I 
oly liberálisan kezelte, hogy a termelésben I 
főleg a textil-, bőr- és tűzi faszakmánál hatá- I 
rázott föllendülés kezdődött, a gyárak munka- I 
képessége fokozódott és ehhez képest a mun- I 
kasok foglalkoztatása és fizetése is lényegesen I 
javult. Az ipari hitelek indokolatlan meg
szorítása most mindezt kedvezőtlenül fogja I 
befolyásolni. Ila a Jegyintézet nem nyújt to
vábbra is elegendő hitelt, úgy a gyárak kény- I 
telenek lesznek termelésüket redukálni, ami a I 
munkásság megélhetése szempontjából nagyon I 
hátrányos volna, |

Foincaré xiew
az eddigi

Paris, szeptember 9.
Pouicaré miniszterelnök ma Dainvilleben egy 

háborús emlék leleplezése alkalmából beszédet 
mondott, amelyben a többi között a követke
zőket fejtette ki: Árulást követnénk el elesel- 
tóink végső akarata ellen, ha nem követclnök 
ma Németországtól teljes jóvátételét azoknak 
a károknak, amelyeket itt és Franciaország 
annyi helységében okoztak. Több mint négy, 
esztendeje, hogy a békét aláírták ós még min
dig várnunk kell, hogy Németország teljesítse 
azt, amivel tartozik. Hallom, hogy az u,j biro
dalmi kancellár most már zálogokat javasol, 
mint a Rnhr-vidék és a megszállt területen 
lévő vasutak, mi azonban helyesebbnek véljük, 
hogy egy dolgot a kezünkben tartsunk, som

••• -P,v Ti
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— Elgázolt műegyetemi hallgató. Ma délben 
á 46-os számú villamos a Felső erdősor
ban elgázolta Kovács Béla 21 éves műegyetemi 
hallgatót, aki súlyos koponyasérüléseket szen- 

.a Szent István-kórházhamentők

zálogokat
minthogy valami után fussunk. A garanciák', 
amelyekről beszélnek, amugyis beid foglaltat
nak a Versailles! szerződésben, amely a szövet
ségeseknek zálogjogot biztosit a német államok 
valamennyi javára. Jobbnak tartjuk a ke
zünkben lévő 'pozitív zálogokat és nem adjuk 
azokat oda általános zálogokért. amelyek papí
ron talán kitűnőek volnának, de nekünk sem
mit sem eredményeznének. Reális zálogokat 
akarunk és csak akkor fogunk elvonulni, ha 
megfizetteli nekünk.

Németország most, válaszúton áll; lia meg 
akarja menteni önmagát, akkor erre, még van 
idő, de ha tovább megmarad metódusa mel
lett, akkor katasztrófákat idéz föl, amelyekért 
nem mi leszünk felelősek.

ne vegyen, mig ncRflfriVC WWALV zoii- 
goratolenót meg nem látogatta. Budapest 
VI, Kirúly-utcu 5f. szám - Bógí znngort 
vosz, cseréi, javít, haugoju — TELEFON

Zongorát, pl&nhtót"

Két bécsi kereskedő 
hamis magyar útlevéllel akart 

külföldreszökni Budapestről 
89 mSCSSó éirtSIkü vaiwtát SaBáSfl raáíufc a rerodítrsérg

(A Reggel tudősitójátől.) Szombaton d,;klőtt 
föltűnt a főkapitányság utlovélosztályán dr. 
Hetényi Imre főkapiitányhelyettcsnek, aki 
minden aktát személyesen ellenőriz, hogy két 
kereskedőnek jelzett útlevél okmányai gyanít
sak. Az ni levelek kiadatását azonnal megtil
totta. Később jelentkezett egy férfi az útleve
lekért, akit azonnal kihallgattak. Nagyon gya 
nusan viselkedett. Előállították azt a két fér
fit, akiknek a részére az útleveleket ki akar
ták váltani. Kihallgatás tikkor kiderült, hogy 
nem tudnak magyarul. Ez még gyanusabbá 
tette ügyüket. A rendőrség csakhamar meg
állapította, hogy a két német .ejnber hamis né
ven akart magyar útlevélhez jutni. Átkutatták 
holmi a ikat, ahol összesen.

80 millió értékű valutát találtak,
de ezeken kivid a saját fényképükkel ellátott 
eredeti osztrák útleveleket is. A !<ét idegen: 
Rlaschnck Frigyes és Eusser Jenő bevallották, 
hogy ők osztrák kereskedők. Béesből jöttek 
saját útlevelükkel Budapestre. Innen .Jugoszlá
viába akartak tovább menni. Azonban őket az 
elmúlt, években Jugoszláviában besorozták ka
tonának s a szolgálat elől Becsbe szöktek. 
Most, hogy átutazóban voltók Jugoszlávián, 
nem akartak saját nevükön ott.-rn szerepelni, 
elhatározták, bog?,’’ hamis magyar útlevelet 
szereznek. Egy régi ismerősük, Eerter Miksa, 
bemutatta őket egy Petrovell Ármin nevű 
galíciai embernek, aki vállalkozott arra, hogy 
hamis okmányok alapján hamis névre sz'óló 
útleveleket vált ki a budapesti rendőrségen a 
bécsi kereskeílíílmek. Ezt az utlevclosztály 
ébersége megakadályozta. Mind a négy szerep
lőjét a liamis utlevélügynok letartóztatták.

vedett. A 
szállították.

— Irgalmas 
dóin tán 1 óra 
utca sarkán állott Csángó 
A kocsiban ült n tulajdonos 
pályára akart hajtatni. A 
a lóra az abrakos tarisznyát és fölült a bakra. Az 
rikai trappét evés közben valamitől 
iramban vágtatni kezdett a Dohány-utca trió, 
ülő kisleány jajrcszékf.l»i kezdett, amitől a ló 
megvadult. Szédületes iramban kanyarodott 
Dohány-utcába, ahol az, emberek megrémülten 
n kapuk alá. A kocsis, látva. hogy a lovat 
megfékezni, leugrott a kocsiról és cly szerencsésen terült 
el a földön, hogy nem történt semmi baja. A vágtaló ló 
közben a Károly király-uthoz ért, ahol egy lovasromlőr 
próbálta megfogni, de nem sikerült neki. A vágtató 16 
okkor már a Vilmos császár pton rohant végig. A rend
őrök autót kerítettek, beleültek és azon próbálták a lovat 
elfogni. Do ez a vállalkozás is eredménytelen 
A ló vágtatott tovább. A Dohol-téren befordult 
bódék közé. Hl a hirtelen fordulás következtében 
vágódott és a. kimerültségtől nem tudott lábraállni.

akik autón üldözték, erre leugrottak és lefogták 
a lovat. A kisleányt az autóra ültetőéit és szülei l ikasára 
Hitek.. Csángó Lajosnak nem történt semmi baja.

— Halálozás. Következő családi jelentést kap
tuk: özv. lovag erényi Ullmann Károlyné és 
gyermekei: Erzsébetéi Margit; Sümegit Ernöné 
és férje Sümcgh Ernő; dr. Grünwald Emil fáj
dalomtól megtörve jelentik, hogy imádott édes
anyjuk, valamint nagyanyjuk és anyósa, özv. 
Grünwáld Salamonná, született Iieller Jcanette 
hirtelen elhunyt. A rákoskeresztúri temető ha- 
lottasházából kisérjük utolsó útjára és a csa
ládi sírboltban helyezzük örök nyugalomra.

— Kormónyaósértés. Farkas Istvánná felsőtárkányl 
paraszt asszonyt ez év március Lón adófizetésre idézték 
be a községházára. Amikor itt a fizetendő adóösszeghez 
a Horthy-ínségakció céljaira SO koronát hozzászámítottak, 
Farkasné éktelenül kifakadt a kormányzó ellen éa hozzá
tette: „Jó lest neki zsemlére!" Kormányzósértés eimún 
emelt, ellőne vádat az ügyészség, Ügyót ma tárgyalta a 
büntető törvényszéken Krayzcll Miklós dr. Ítélőtáblái 
biró tanácsa. A vádlott azzal védekezett, hogy akkor 
nem tudta ki az a Horthy és azúrt nem tetszett neki, 
hogy nz adóját még fölömelik miatta. A kihallgatott ta
nuk igazolták, hogy az asszony idegbeteg és igy a bíró
ság nz enyhítő körülmények figyelembevételével egy hó. 
napi fogházra Ítélte, az Ítélet végrehajtását azonban föl. 
függesztette.

— Kispest megalakulásának ötvenedik évfordulója. Ma 
50 éve, hogjr Kispest rendezett tanácsú várossá alakult. 
Az évforduló alkalmából a váron művészeti és pedagógiai 
kiülliíással egybekötött, emlékünnepélyt rendezett, amelyen 
megjelent Horthy Miklós kormányzó, továbbá József fő- 
horceg, Walkó és Vuss miniszterek. A kormányzót Vályú 
Gyula polgármester üdvözölte. Horthy Miklós megköszönte 
az üdvözlést, aniiTC a vendégek a polgári fiúiskolába men
tek a kiáHitáa megtekintésére. A kormányzó ezután a kül
döttségeket fogul! a.

— Bankát helyezés. A Magyar Tanitóbank és Kereske
delmi Részvénytársaság helyiségeit V1IL József körút P. 
szám alól Vili. Baross-utca 59. szám alá. a Bjvross-atca 
és .Tózsof-köruf keresztezésénél, húrom frontra néző, kávé
házból átalakított helyiségeibe költözött át. összes köz
ponti osztályait ide helyezte én hétfőn, c hó 10-től kezdve 
már uj helyiségeiben bonyolítja le üzleteit.

— üj Yes szabadalmazott shanipoo. Egy új
szerű találmány, amely már nem por, hanem 
csíkokból áll. Egyedülálló a maga nemében.

•— „Dekoráció" iparművészeti Iskola szeptember elején 
kezdi meg uj tanfolyamait. Oktatás a következő szakok
ban: könyvkötőé, ötvösmunka, bőrmunka, bálik, szőnyeg
szövés, művirág- és kalapkószitén. etb. Beiratkozás na
ponta délután 5—7-ig IX, Hanoid r-ulca és Szvetenay- 
utca sarok iskola. (Villamostól as üllői-utón kifelé a 
Nagykorúitól harmadik megálló).

— A külföldi autóversenyeken sok első dijat, nyert ko. 
- ikra fölszerelt Englobort f.’ord. pnoumatik Magyaror
szágra megérkezett és rendkívül jutányos áron Nagy Jó
zsef nutósznküzlctébeu VI, Gyúr-ntcu 17, minden méretben 
kopható.

bnjsza egy 
tájban a

megvadult ló után. Vasárnap 
Szegényház-tór ós Izabclln- 
Lojoi cíjj’Iovms in agán fogata, 

. kis bugával, akivel a futball- 
kocsis clindnlás olött. ráadta 

ame- 
megijedt és őrült 

A kocsiban 
még jobban 
be a Jó a 
futattak, be 
nem tudja

őrök.

maradt, 
a piaci 
a ló el- 
A rnnd-

Fic-

Mélyen lesújtott szívvel tudatjuk, 
hogy szerető fiunk,

hosszú betegség után jobblétre szende- 
rült. A rákoskeresztúri izr. temetőben 
folyó hó 10-én, d. u. 2 órakor helyezzük 
örök nyugalomra.

Mélyen lesújtott Radó-család
Minden külön értcsités helyett
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X

Bérházépitésre alkalmas

keresek megvételre a főváros területén. 
Hegyi Sándor építész, VI, Teréz-körut 
I, cm. 5. Telefon 201-62

47,
ír

3 szobás, üvegverandás, beköltözhető családi 
ház, kerttel, külön húzmestcrinkással, villa
mos megállónál. Ara 25 millió korona. Cim: 
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Újból bizakodó hangulat 
kerekedett fölül az érté Ed ó'zs dén 

Nyári EsvaSray v©at a wíMSUheta 
lanyhaság és nem romboló vihar

(A Heg fjei munkatársától.) A múlt hétre az 
elhanyagolt komoly értékekben az árfolyamok 
föl fejlődését várt uk. Ezzel szembcu néhány 
mélyen aláertékelt papír, amelyet olvasóink 
ügyeimébe ajánlottunk (Guttmann, Urikányi, 
Georgia, Kühne, Honi, Kender), ugyan tartot
ták árfolyamukat, és nyereséget is értek cl, de 
általában a tőzsdei bét távolról sem váltotta 
be a hozzáfűzött reményeket. Mik voltak a 
kritikus napok okai? A kosztpénz 14% körül 
mozgott. A külföldi kölcsönre vonatkozóan 
újabb reményeket fakasztottak bennünk. Olasz
ország és Görögország elintézetlen konfliktusa. 
Két kasszanap es az elseje gyors egymásután
ban követte egymást. Mindezek a tényezők tet
ték indokolttá, hogy a tőzsde egy erős lökés
sel megállította fölfelé rohanó kocsiját s a hét 
folyamán hirtelen irányt változtatott s a nagy 
augusztusi hausse helyébe egy kis visszaesést 
hozott. A spekulációnak nem volt kedve a ma
gas kosztkamatok fizetésére és igy történt, 
hogy már az első napon iparkodott túladni ér
tékein, a második, vagyis csütörtöki napon 
pedig egyenesen menekült engagementjeitől. 
E menekülés mellett is azonban nem roppant 
össze, a tőzsde, mert a komoly értékekben min
dig akadt óvatos vevő s tisztán lehetett látni, 
hogy

a tőkeerős kezek híznak a közel jövő ked
vező hangulatúban.

A kontremin nem is tudott, teljes erővel föl
lépni s legföljebb besurranni, de nem betörni 
sikerült uz üzletbe. Mindezek dacára elég te
kintélyes árlemorzsolódásoknak voltunk szem
tanúi, ami a piac szempontjából éppen nem ne
vezhető károsnak. A sok gyönge kéztől meg
tisztult egy kissé a piac. Mindezt összefoglalva, 
azt kell mondanunk, hogy az elmúlt hét tőzs
déi bizonyos mértekig megtisztították a piacot 
s hogy a tőzsde fölött szállongó felhőkből 
mindössze egészséges nyári zivatar kerekedett, 
nem periig fákat romboló vihar.

♦
11a ez volt az elmúlt hét. története, nem ne

héz mcgállapitani a jövő bélét.
Ami mindenekelőtt figyelembe veendő, az 
a pénz előrelátható lényeges olcsóbbodása. 

Azok, akik az első villámlásra ijedten szalad
tak az eresz alá és eladott értékeik ellenértékét 
a magas kamatozású kosztpénzbe fektették, 
nagyon megduzzaszlolták a pénzpiacot, ami
nek az lett a következménye, hogy már

pénteken 8—6%-kal kínálták a pénzt a 
t ízen harmadik i kasszára.

A pénz olcsóbbodása azonban ismét lehetővé 
teszi a spekuláció számára a vásárlást, mert 
amit 14%-os koszt pénznél áriolyamemelkedés- 
ben nem lehet elérni, azt egy valószínű árfejlő- 
désnél 6—8%-nál mái legalább megmernek koc
káztatni. így aztán nem lehetetlen, hogy

a kosztpénznek egy részét már hétfőn is
mét papírokba fogják mozgósítani 

s ha a zsidó ünnepel: közbe nem jönnének, 
szinte bizonyosra lehetne venni, hogy hétfőn 
erősen emelkedő tőzsdét látnánk. A zsidó ün
nepek azonban ogv kissé befolyásolni fogják 
az üzletet, búr a hétfői napra, mégis inkább 
erősülő tendenciát kell jósolnunk.

A piacot egyébként mindkét irányban bizo- 
nyos megk lötteég jellemzi A pozíciókat a 
most következő üzleti héten alighanem mind 
a két. tábor tartani fogja. Nagyobbszabásu for
galmat nem igen várunk. Akik

a korona stabilitásúra
szánritanak. ne feledjék el, hogy Ausztriában 
a ]>énzügyi rendezés után bekövetkezett ko- 
ronastaliilitá.s a részvénypiacon óriási havsse-t 
idézett elő, mert a jobb koronában való ke
reset még nagyobb tömegeket vonzott a tőzs
dére. Akármit végez Bethlen Genfocn. a hu- ( 
da.pc.sti piac Janyhasága ucin fog folytatódni, 
hanem rövid iizlei telenség után erőteljes 
hausse-mozgalom indul meg. t t

A többi tényező aligha fogja visszafejtesz- 
teoi a dolgokat. Különösebb technikai akadá
lyok sem merültek föl egyelőre és remélnünk 
kell, hogy a tőzsde vezetőkörei most egv da
rabig békében hagyják végre a piacot. Az el
múlt héten elég világos jeleit láthatták, hogy 
a hosszan tűrő tőzsd ■■.közönség torkig van azok
kal az okvoixítlei'kpflésckkel, amelyekkel négy 
hónap óla az intézőkörök semmit, sem tudtak 
elérni, ha csak saját, ügyetlenségük bizon>iM- 

nem. Ha azonh'in így állanak a dolgok, 
akkor megkenstmátjuk n választ arra a kér
désre, hogy mi te«z a 1özsdé;i. MegVsérüljük.

A tőzsdén hétfőn már javuló irányzat fog i

tért hódítani, amely egyre erősebben fej
lődve, a zsidó ünnepek után, úgy iáiszik, 

egész erővel fog kitörni.
Mi azt hisszük, hogy az elmúlt, heti zivatar 
után erős napok következnek s hogy a bank
értékekben, különösen pedig az elsőrangú 
ipari értékekben erős emelkedések felé indu
lunk.

Ha ne~n rohamos, de lassú tempójú, biztos 
fölfeléfejlődést várunk.

X Javult a magánforgalom irányzata. A bé
csi magánforgalom megszilárdulása a buda
pesti piacra is ösztönzően hatott. Az arbitrage- 
értékekre szinte kivétel nélkül a csütörtöki záró
kurzusnál magasabb pénzajánlatok történtek. 
Erősen keresték a Balgát, 750 pénz volt rá. 
Ugyancsak keresték a Rimát 180 pénz árfolya
mon. Déli Valiit 140—145, Osztrák Hitel 170 
(erős pénz), Kőszén 2,700—2,750, Magyar Hitel 
870—880. A spekuláció érdeklődik az eddig föl
tűnően elhanyagolt Urikányi után, amelyet ko
moly bécsi kezek 1.275—325-tel vásároltak. Mag- 
ncsit is megszilárdult. 2.550 (pénz). Helyi érté
kek közül keresték a Tlofhcrrt, 280 (pénz), a 
Georgiát 1.300—1.350, Mezőhcgyesi Cukrot 350. 
A bankértékek piaca is megszilárdult. Leszá- 
mitolóbank 190—195, Angol-Magyar 185—190, 
Hazai Bank 410, Kereskedelmi Bank 1.300— 
1.400, Fővárosi Takarék 380, M. A. (f. (exjog) 
250, Cschbank 55. Az ipari értékek közül keres
ték a Schlicket 300, a. Bánit ] 15 (erős pénz). Ma
gyar Acélt 320—30, Merkúrját 21, Pallost 70.

X Szurday Róbert külföldi tórgyalásat. A csütörtöki 
lanyhaságban nagy föltiinést keltett a Ivarion iránt, meg
nyilvánuló lázas érdeklődés. A maloméitékckhez csatolt 
toxl ili»k piacán a legnagyobb kereslet a Karton iránt 
mutatkozott. A Karton áremelkedésének nz a magya
rázata, hogy Szurday Róbert, a Hitelbank textiltröszt- 
jenek vezetője, hosszabb ideig külföldön tartózkodott, 
Csehországban és Ausztriában és külföldi tartózkodása ■ 
alatt a Hitelbank textiltrösztjehez tartozó iparvállalatok 
tranzakcióit, készítette elő. .f legnayyobb mórctü tranz
akciót a Hitelbank a Karlonnyomóndl tervezi.

X A Pannónia, a Fősör- és a Kühne alap- 
tőkeeinlése. X Fősor és a Pannónia sör, a 
Hazai bank két sörgyára, amint. A Reggel 
már jelezte, alaptőkét emel. A két alaptőke
emelés ezen a héten már meg is történik. A 
Fősor ma tartja rendkívüli közgyűlését. Ed
digi 165.000 darab részvényét 180.000 újabb rész
vénnyel szaporítja. A 180.000 részvényből 
165.000 darabot, a régi részvényesek kapnak 
meg 1:1 arányban 10.00Ó koronás kibocsátási 
árfolyamon. Hasonlóan kedvezők a Pannónia- 
sör alaptőkefölemelésének föltételei is. A Pan
nónia csütörtökön tartja, közgyűlését, amelyen 
eddigi 130.000 darab részvényét 150.000 darab 
ujaltb részvénnyel 280.000 darabra egészíti ki. 
Minden régi részvényre egy újat, adnak 5 vagy 
6000 koronás árfolyamon. A Hazai Bank, vál- 
lalalainak tranzakcióját a Kühne folytatja to
vább, amely szeptember 18-iki közgyűlésén ha
tározza el, hogy 1:1 részvényt ad igen olcsón, 
12.000 vagy lí.000 koronás árfolyamon.

X A kontremin magánosoktól vett kölcsönbe papírokat. 
A tőzsde átmeneti líinybaságát tudvalévőén erőteljes 
akcióra használta ki a régóta lesbeuál’ó kontremin. Az 
érdekellek ezúttal uj metódushoz folyamodlak: ügynökeik 
iitjrhi kőlcsönyapirokot hasznóltak fül és a rendezés nap
jain ezeket szállították. Egy heti használatra egy Salgó- 
részvény után 100.000 koronát tizet-.ek. Főleg arbitrázspapi- 
rokat vettek igénybe. Azok a nyores-ésjvágyó tőkések, akik 
a saját papírjaikét b csútottuk iiy módon a kontremin 
rendelkezésére, persze nem gondolták meg, hogy tulajdon
kénen .nrjfiuk alatt fűrészelik a hit. Mert ugyanakkor, 
amikor például 100.005 koronát kaptak egy kötés Sulgó 
kölcsönbeadásáért, a kontremin 2,500.000 koronát faragott 
le egy kötés Salgó árfolyamából. Aiig hisszük, hogy erre 
az önuiareangolásra a jövőben is kaphatók lesznek az épp 
olyan kapzsi, mint naiv részvény tulajdonosok.

X Mi van a Georgiában? A csütörtöki 
lanyha tőzsdenapou a Hitelbank megkezdte a 
Georgia-részvények vásárlását. A vasárnapi 
magánforgalomban tovább folytatódott a Geor- 
giu vásárlása, A Georgia iránti érdeklőc|és ma
gyarázata az, hogy a hollandi Pierson-céggel 
való tranzakciója befejezést nyert és hogy 
Kiéin Gyula hazatértével ismét aktuális az 
alaptőkefölemolés terve. Amint .4 Reggel ér
tesül, az alaptőke fölemelést 1:1 arányban ter
vezik és majdnem bizonyos, hogy a Georgia 
részvényesei megkapják a már régen beígért 
Pannónia, Kender és Len-részvényeket. Kiéin 
Gyulát az utóbbi időben a Hitelbank iparvál
lalatai közül leginkább a Georgia érdekli...

IV. vAsJUiE'y'E'M. 7.
ÓRÁK 93

A szakértői b unésbd megállapított érték 
levonás né’knl azonnal fo’yosittaiik

(A Vúrmegye-uten n Seiumclw* Is-iilcának első moll 'kutertj'i) i

X Ottó Wolff ujabb betörése,Magyarországba. 
Hónapok óta céltudatosan rabolja ki szegény, 
megalázott Németországot a német nehézipar: 
Stinnes, Ottó Wolff és érdektársaik. A német 
nmnzeti vagyon ma. ezeknek a skrupulusok nél
küli muliimilliárdosoknak a. zsákmánya, akik 
hazafias jelszavakba burkolják hazaáruló tevé
kenységüket és azt a brutális kapitalizmust 
képviselik, amely minden osztálynak, társada
lomnak halálos ellensége. Németország irtóza
tos kríziséért, a Buhr megszállásáért, a már
kának b szovjetrnbel értéktelenségéig való le- 
zülléséért ezeket a. rajnai Csák Mátékat leg
alább is annyi felelősség terheli, mint, az im
perialista Franciaországot. A márkainflációnak 
özönvizét a saját rideg anyagi érdekeik ked
véért ők zúdították Németországra, ők szabo
tálják még ma is Stresemann és Hilferding 
pénzügyi terveit, az ő telkiismeretükön szárad 
a német középosztály lerongyolódása, anyagi és 
erkölcsi sülyedése. És ez a társaság, mintán 
kirágta Németország életerejét, most Magyar
ország felé orientálódik, ahol még aránylag 
olcsók az értékek, az átértékelési folyamata a. 
részvényeknek a kezdet kezdetén tart és szabad 
tere nyílik a nemzeti vagyon kteib olásának. 
Tiltakozunk ellene, hogy Stinnes és Wolff és 
a többi gigantikus siber a magyar közgazda
sági életbe befészkelje magát, hogy érdeke le
gyen a magyar korona, további kontreminálása 
a világpiacokon, hogy azt a nemtelen korrup
ciót. honosítsák meg az országban, amellyel alá
ásták Németország hírnevét, becsületét, hitelét. 
Az első fecske Kas- és Acél tár sas ág céggel már 
megjelent Budapesten, Ottó Wolff alapítása,, 
egy milliárd korona alaptőkével. Ha Almássy 
László, a nemzetgyűlés tiszteletreméltó volt 
elnöke, a magyar közélet e rendkívül rokon
szenves egyénisége tudná, hogy Wolffék mit 
vétkeztek hazájuk ellen, bizonyára nem vállalt 
volna igazgatósági tagságot a Vas- és Acél
társaságban ...
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csomó. Megtaláló 100.690 korona jutalomban 
részesül. Leadható kedd estig Exquisít-pen- 
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Árverés
Késedelmet, adósok terhero és veszélyére egv 3ó ló

erős Opel puloinobil chnssie, karosszériái és alkatrészek 
(komplett E'seman-öninditó, stb.) e hó 30-én, hétfőn déli 
92Í órakor ITuugária-körut 157. szám alatt. Bánd Lajos 
kir. közjegyző közbenjöttevei el fog árvereztetni. összes 
illetékek vevőt terhelik.

Dr, Rosenberfj Sándor 
ügyvéd, VT, Toréz-körut 1/c. sz.
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X A kormány folytatja a gabonaexportot. 
A Reggel arról értesül, hogy a kormány újab
ban 5000 vagon rozs kivitele felöl folytat tár
gyalásokat egy külföldi kormánnyal. Ez alka
lommal is azt a módszert követik, mint a svájci 
búzaexportnál, hogy a közvetítő kereskedelmet 
teljesen kizárják és a kormány maga bonyo
lítja le az egész kiviteli üzletet. A k’szállitandó 
rozsmennyiség valószínűen Csehországban és 
Ausztriában fog vevőre találni.

X Közgazdasági hirek. A mai nap a tőke
emelések jegyében folyik le: hat tőkeemelési 
tranzakció fejeződik be a mai közgyűléseken. 
A. IcEWQ’obb fontosságú alaptőkeemolés ezek 
közül a Leszámi tolóbanké. A Leszúrni tolóbank 
eddigi 600 milliós alaptőkéjét 800 millió koro
nára emeli, vagyis 3 régi részvényre ad 1 újat. 
A Reggel értesülése szerint a részvények ki
bocsátási árfolyama 30—40.000 korona körül 
lesz. — Ugyancsak ma emel alaptőkét a Dorogi 
Cumi „is. Amint A Reggel jelentette 
alaptőkefölomelést 3; 2 arányban 
alacsony kibocsátási kurzuson.

már, az 
tervezik 

________ ________ A Zagy vá
pái falvai üveggyár, amely a Merkúr érdekelt
sége, egyelőre még titokban tartja tőkeemelé
sének részleteit. A hétfői alaptőkofölemelések 
számát szaporítja két nem jegyzett érték, a 
Stadler-rézsodronygyár és a Termelők Bankja.
— Az alaptőkeszaporitások sora különben a hé
ten tovább folytatódik. Kedden a Püspöki Bcr- 
pince emeli föl alaptőkéjét: 3 ;1 arányban 
3000 koronás kibocsátási árfolyamon. — Szer
dán a Bökni Hordó, amelyet aílitóan a Mobil
bank szándékozik a tőzsdére bevezetni, emel 
alaptőkét. .112 millióról 50-ro akarják fölemelni 
az alaptőkét. A részvényeket tehát 1:4 arány
ban zkell majd a részvényesek rendelkezésére 
bocsátani,, ami nem. nagy öröm — a részvénye
sek számára. — A Cukoripar részvénye iránt 
hetek óta nagy az érdeklődés. Beavatottak már 
két hét óta vásárolják a Magyar Cukoripar 
részvényeit, amelyet a bécsi arbitrázs is favo
rizál. Amint A Reggel értesül, a Cukor-rész
vényeket azért vásárolják, mert a vállalat je
lentős tranzakció előtt áll, amelynek végleges 
formáit most készíti cl Lendvay vezérigazgató.
— Az Angol-Magyar Bank vállalatai közül a 
közeli napokb.on a Liptákban és a Draschenál 
várható tranzakció. A Drasche alaptőkét fog 
szaporítani, a Lipták pedig nagyobb beruházá
sokat eszközöl és műszaki tranzakciókat bo
nyolít le. Itt 'említjük, hogy az Angol-Magyar 
Bank a Fémkwrcshedelmi rt. részvény bevezeté
sének gondolatával foglalkozik. — A magán
forgalomban élénken keresték a Leszámítoló
bankhoz tartózó L’óní-részvényeket. A Leszá
mító lóbank, amióta elvesztette másik szesz
vállalatát, a Krausz-szeszt, fokozott figyelem
mel van a Bóni iránt. Amint A Reggel értesül, 
a Bóni aJápttfkeemelése is k 
Leszámitolubank folyamatban 
emelése után, 
tás a Bónié lesz, 
sához hozzájárult egy nagyobb pakett eladása, 
nagyon erős külföldi kézbe. — A fapiacon a 
legnagyobb érdeklődés a legutóbbi tőzsde
napon a Gut&mann iránt nyilvánult. A rész
vény nagyobb áremelkedést könyvelhet el. A 
Guttmannt a fapiac vezotŐ ügynöke vásárolja 
bécsi számlára. A részvény áremelkedése előre
látható, meri, a részvényből alig van áru a 
piacon, a kereslet viszont naponként nő. — 
Szeptember hónap egyik legfontosabb alaptőke 
emelése a Kereskedelmi Bank kedvenc ipar
vállalatának,. a Balgának alaptőkcszapoiitásí? 
lesz. A Salgótarjáninál már régóta beszélnek 
az alapiőkeeií élésről és ez a- terv a szükség 
parancsára nőst meg is valósul. A tranzakció 
részleteiből éjidig még semmi sem szivárgók 
ki. — EÍsönok jelentette A Reggel, hogy a MÁT 
érdekkörébe tartozó Ösli rtne/ö szeptember 15-én 
fölemeli alap Lóké jéügyben jeleztük, ho^y 
alaptőke fölemelésével kapcsolatosan az Őster
melő fölülbélxegzi részvényeit, vagyis a rész
vények névérfékét is fölemeli. Amint most 
A Boga l értesül, a vállalat igazgató;,ága a 
részvényt fiMülbélye gzésének tervéről le mon
yon, — A Ili leibank érdekkörébe tartozó Trust 
Villamosságki rt. közel 50%-os áresése nagy föl-

a Báni alaptőkcomelése is küszöbön áll s' a 
i levő alaptőkíi- 

az első intézeti alaptőkeszapurí- 
Eg.v éhként a piac meglisztitá-
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A ziirieM koronaárfolyam
Nyitás O’S'/s,

Zürich, szeptember 8.
(Cosmographique.) Devizainegnyitás: Paris 31, 

London 2520, Newyork 555.75, Milano 24, Berlin 
0.000014, Bécs 0.0078’á, Szófia 545, Prága 1660, 
Varsó 0.0022, Budapest 0.03*/ b, Bukarest 250, 
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Zürich, szeptember 8.

(Wiener Amtliche Nachricktenstelle.) Deviza- 
megnyitás: Paris 31, London 2522, Newyork 
556, Milano 2410, Hollandia 21.850, Berlin 
0.000014, Bécs 0.0078%, osztrák bélyegzett U.007S, 
Szófia 545, Prága 11560, Varsó 0.0022, Budapest 
0.03, Bukarest 250, Belgrád 587‘á.

tűnést költött. Annál különösebb, hogy a Hitel
bank elengedte a Trust kurzusát, mert a vál
lalat közvetlenül alaptőkeemlés előtt áll. 
2:1 arányban fogják az uj részvényeket ki
bocsátani. Ugyancsak alantokét emel a Trust 
két test vér vállalat, a, a. Miskolci és a Vasmegyei.

— A malompiac favoritja a llungári-malom. 
A részvények iránt svájciak érdeklődnek és 
amennyiben a részvényeknek csak 30%-a van 
a Hitelbank kezében, a Hungária-maforantd 
szó lehet majorizálúsi harcról. A külföldi cso
port, amint ismeretes, 3500 részvényt szándé
koz összevásárolni. Eddik nincs birtokukban 
.1000 részvénynél több és igy a Hungária- 
malomnád további ár fejlődésre. lehet számítani.
— A Levante olasz hajósvállalata után meg
alakult végre az Atlantién hajózási vállalata 
is. Az Atlantién Fiumananak nevezte cl uj 
hajózási vállalatát, amely a. Levante Trans- 
marinájához hasonlóan 8 millió líra alaptőké
vel alakult. Az uj hajózási vállalat székhelye 
Fiúméban lesz. — A Reggel hetekkel előbb már 
hirt adott arról, hogy a Fabank (őzsdei beve
zetése csak rövid idő kérdése. A Fabank rész
vénye a magánforgalom egyik legértékesebb 
és legkeresetebb papírja. A Fabank a közeli 
napokban alaptőkét emel a már jelzett 1:1 
arányban 3000 korona kurzuson. A Fabank 
iránti kereslet már ma is messze fölülmúlja a 
kínálatot. — A csütörtöki tőzsdén a takarékok 
közül a legnagyobb árfolyamveszteséget a A^cm- 
zeti. Takarék részvénye szenvedte. Többszöri fel
függesztés mellett zuhant a részvény. Az áresés 
oka, hogy nyilvánosságra jutott, hogy a Nem
zeti. Takaréknak a Kereskedelmi Bankba való 
beolvadási Ilire nem igaz és csupán a tőzsdei 
spekuláció vakhire volt. — Az ipari értékek 
piacán meglepetést keltett a Kender--részvé
nyek közel harmincszázalékos emelkedése. A 
közeli tőkecmlés hírére erős kezek vásárolták 
a részvényt. A. Kender alaptőke-emelése után 
testvérvállalata, a Juta, alaptőkét fog szaporí
tani. — Az Olasz-Magyar érdekkörébe tartozó 
Schlick papírja meglepően jól állotta a lány- 
haság kritikus napjait. A Schlick ugyanis ked
vező alaptőkecmclés előtt áll. — A malom
piacon a Gizclla-malom tranzakciójáról beszél
nek. — Ar. általános ellanyhulás az Angol- 
Magyar Bank részvényeinek árfolyam nlakulá- 
sában is visszatükröződik. Az Angol-Magyar 
Bank részvénye ennek ellenére igen szilárdan 
fekszik. A bank és a hozzá közelállók ugyanis 
már hetek óta az úszó darabokat föl vásárol
ták és igy a részvényből már kevés áru van a 
piacon. Külföldiek: angolok, amerikaiak ("• 
svájciak is kisebb-nagyobb részvénypakettokot 
vásároltak. Itt említjük, hogy az Angol- 
Magyar Bank tőkeemelése, a közeli hetekben 
esedékes lesz. — A Merkúr az Unió-Textil rész
vényeinek kottirozását kérte a tőzsdetanácstól.
— A Magyar Szalámigyár annak közli.-érc kéri 
föl A. Reggelt, hogy a vállalat nem a Magyar- 
Német Bank érdekeltsége. Amikor e kérésnek 
eleget teszünk, megállapítjuk, hogy a Szalámi
részvényeket v tőzsdén a Magyar-Neiiict Ihuik 
manazsálja, — Az elmúlt hét fájdalmas ianyha- 
sága kiterjedt a nem Jegyzett értékek piacára, 
ahol e kritikus hangulatban erősen tartotta 
magát a Kéve, amely bői minden mennyiségre 
40IK) K körül jelentkezett pénz és átvevő. A 
Kéve nagyszabású uj tranzakciói egyébként 
rövidesen a nyilvánosságra kerülnek. — Az 
Ingéfa érdekkörébe tartozó Szénatéri Bérház- 
épitő rt. a budai Ferry Oszkár-, Hantos- és 
Ugocsa-utcák által határolt telekkornplexnm- 
ban nagyszabású Yilleépitkezést kezdett; a vil
lák május elsejére lakhatók 
f,l<ryd-Bank, amint értesülünk. 
Gyöngyösi. Népbankot és ennek 
ségét. A nagyszabású üzlet szeptember élőjén 
jött létre. A Lloyd-Bankon kívül egy nagy
bank és egy nagy takarékpénztár alkudott a
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lesznek. — A 
megszerezte a 

egész érdekelt-

János' Hunvadi
?!

természetes keserű víznek a legjelesebb 
orvosok véleménye szerint kiváló előnyei: 
a gyors, biztos és enyhe hatás!

VI, Révay-U. 18 KIS KOMÉDIA Tclofon: 11-28 
Mn llott én Stelnhnrdt föJlóptével „Vi/Jóc HÍUJi** ón „Seln 
üompagnon". Kozdcto 8 ómkor

gyöngyösi értékre, de az utolsó percben a 
Lloyd előnyösebb ajánlatát, fogadta el a Gyön
gyösi Népbank. — A szeptember 1!/ Iki, kassza
napra. értesülésünk szerint, óriási pénztömegek 
szabadulnak föl és keresnek majd .jövcdeJmes 
elhelyezkedést. Minthogy a koszt pénz, a hatal
mas kínálat folytán, egyre alacsonyabb kiiin ti 
mellett gyümölcsözted belő, ezek a fölszabaduló 
tőkék előreláthatóan a részvénypiac papírjaiba, 
fognak, belódulni.

X Mnffyar Országos Központi Takarékpénztár ÍRazRnlú- 
sájra e hó 18-ám rendkívüli közjryülés! );ivjsr.vhc. amely 
nek javasolni fogja az. alaptőkének 180 millióról 210 millió 
K-ra való emelését. Elővételi Jogot az, uj részvények re 3:1 
arányban gyukorolliaíják. Az if.azgatóság egyiiltui fiiba 
InltnnzÚKt fog kérni, hogy alkalmim időben további 00 
millió őssznévértékű részvényt Imcttóihasson ki. Az n hó 
20-tól 29-ír átveendő uj részvények 40.000 K-ért bocsáttat
nak ki

X Magyar Kereskedelmi Hitelbank igazeatősági iilé.-e 
elhatározta, hogy szeptember 15-ére rendkívüli iaizgyiiié-.i 
hiv cgybo, nz alaptőkének 10fi millióról 200 millióra való 
fölemelése tftrgyában. Az öss7.os részvények a régi részvé
nyeseknek ajánltatnak föl.

X Belvárosi Takarékpénztár Rt. közgyűlése elhatározta 
alaptőkéjének fölemeléséi, 200 millióról soo millióra. Az ni 
részvényekből 200.000 dbot a régi részvényeseknek ajánl 
föl 2:1 arányban SOÜO K árfolyamon, inig a további rész- 
vénymenyisóg't az igazgatóság lényegesebben maga abb 
árfolyamon fogja értékesíteni. Az elővételi jog o hó lé-ig 
délután 8—6-ig.

X „Mercur" Válíóüzletl Rt. rendkívüli kö.’.ayiilése el- 
határo7.ta az. alaptőkének 2ÜÖJIOO.OOO K-ról .'lOO.noii.'JOO K ra 
való fölemelését. Az uj részvények 1:1 arányban részvé
nyenként 3000 K ort ajánltatnak föl. Elővételi jog e hó 
J5-ig az intézet főpénztáránál.

X A mezőgazdasági nagyüzemek rí., amely 2 milliárd 
alaptőkével alakult, célul tűzte ki :: niezőgazila'Aai érde
keknek elí(mozdításltt, a mezőgazdaság iparosítását. A 
túrsr.súgnál jelentős angol tőke is érdek l.e van, amellyé’ 
kapcsolatban egy angol in*  tvér válla lat. letörli éne elhatáro
zol' tény. Az ig.T.Ti lóság tagjni: >Tóf Károlyi Imre (el
nök), gróf Kimen Hédurváry Karoly. Krausz Simon, gvó.’ 
Wonckheiin ’/i. zló (al< :uökük), gró- i'ziraky Györa-v, gróf 
Izórái.v J/á.zló, I'áy György, a gróf Nádasdy uradalmuk 
kormányzója, gróf F-’sielieb György. I’ue.bs Artúr, Uniós 
Kőimén. Me-derházy Ernő. Ország lióbcrt, őrgróf lö.liav.- 
ezini György, Rézner Eiimld, Somsaiéit Mik'.).-;, S.tndiuloi 
Elemér (vezi rig.-.zg ■ ól, gróf Széehenyi Tstvaj, gróf Sz - 
chonyí l át.er, Térfy Béla, (jróf Wen khcini <)óz..' i’, gróf 
Wenckliciin l'úl, Witmann Ernő.

X A Haltenyésztő és Ilnlkercslcedelm! llt. alnptőkéjél 
120 millió koronára emelte és egy régi réizvinyrc kél, ui 
részvény darabonként 5000 koronaőrt c hó 12-ig a Magyar- 
Olasz Banknál kiváltható.

X Sátor! Mór Egyesült Gipsz-, Műtrágya- és Vegyészeti 
Gyárak Itt. Az 1880 óta fönnálló Súti ri Mór bml i> i cég 
az említett név alatt részvénytársasággá alakul át, 150 
millió alaptőkével. — Az igazgatóság tagjai: Sátori .1 
7.Bef nagyiparos. Sátori Ee.rc.m- nagyiparos, Sátori Ern<. 
a Kiniiiiinirány-Salgótariiini Vasmű II. igazgaióia. dr. 
Ililb Jeni) "nagyiparos, lUba-ry .Mór, a I’oueiérc AJ'-ilúno, 
UiztoHÍló Itt. v< z.órigazgatója, Fischer l’ál n gyipar >s, dr. 
Makai Ödön ügyvéd.

Elsőrendű női, mapas, fűzős, fekete. . 76.0G0 K 
Elsőrendű női, mapas. füzes, barna. . 88.0(M) K 
Elsőrendű férfi, box, fiizős, fekete. . . 7:1.000 K 
Elsőrendű női, angol hócipő............. A

Iskolacipők erős, tarlós minőségben
Divat- és luxuscipöü. nagy választékban

VEHY WELL ?
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• Jigoi sastaSem-■
rcgsEesStsm |

azt, aki pénteken a zugligeti Fácántól n városba ve- •' 
zcto ntvonalon elveszett következő ékszerokhe*z:

2 bri’.liánag.viirű, platinába f igluF/a, □
i brilliáns platina nyakék,
I tiri'-iliáns platínn mellfii.

1 brilliúiis jil-.'iiia-nranr >al ki vert karkötő,
2 arany karkötő,
2 l;is brllliiitis gyilrli, nrnnybn foglalva,
1 pár fekete, csiszolt, liosnzuká.-i fíilbevnló, aranyba a 

foglalva
hozzájuttat, illotölvg nyomra vezet.
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Engficbert Cord. kilóméter garanciával 
Michelin cnblé pneumatik 
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

jelen volt a Magyar Színházban a „Navarrai 
Margi tu premierjén?

— Nélkülem nincs bemutató Pesten!
— Úgy szép a spanyol, ha büszke. Én is ott 

Toltam és sokat, tapsoltam a tehetséges Fodor 
Lászlónak., akinek érdemes megnézni a víg
játékát.. Kellemes, könnyed, jókedvű.

— Úgy van! Úgy van!
— Majd annak helyeseljen, amit most mon

dok. Nem túlságosan nobilis az Uniótól, hogy 
egy fiolái magyar költő tölen tu mos darabját 
olyan szegényesen hozta szinre, hogy néha — 
//ódmező vásárhelyen éreztem magam. Egy 
híres sport sman a szereposztásra azt mondta 
a hátam mögött; nyeretlen kétévesek eladó
versenye. Dicséret jár ki Barátinak, hogy 
ebből az együttesből ennyit ki tudott csiholni. 
A francia miniszterei; úgy festettek, mint a 
ruhatáros egy külvárosi lokálban, vagy leg
jobb esetben, mint a száműzött albán kormány 
tagjai, ügyes és kedves színésznő Tóth Böskc 
és üdítő jelenség Faludi Sári. Viszont Kászo- 
nyi Gizi helyezetten maradt. Elegáns, szép 
asszony, de énekelni, azt aztán nem tud. A fő
szerepet floykó nevű fiatal színésznek osztot
ták ki, egy úgynevezett csortos-szerepet. A 
szögletes amorosót az Unió költségén kellett 
megtanítani ölelni, mert az a legenda terjedt 
cl róla, hogy hogy ismondjam: rózsafhi, még a 
nagy szenvedélyek megkímélték ifjúságát. Ez 
volt Beöthyék egyetlen kiadása különben a da
rabra, Most helyeselj, pupák!

— Itt se vagyok Ellenben kérem a szenzá
ciói!

— Színházi körökben két eseményről beszél
nek majd a legtöbbet e hűen: Az egyik, Szir
mai írnre, a. Blaha Lujza-Szinház direktora, 
aa Unió rendelkezésére bocsátotta a tárcáját, 
megválik állásától,.,

— Ohohó!
— Igen, Szirmai, a drága, örökké ifjú, bril- 

liáns művész nemcsak a Blaha-szinházat 
hagyja ott, negyven évi múlt után hátat for
dít a színészetnek és uj pályára lép.

— Óriási!
— A másik esemény: a Nemzetiben nla kap

ták meg a művészek és a művésznők az érte
sítéseket — a fölemelt gázsiról. Általános öröm, 
derű, sőt boldogság honol a Nemzeti Színház
ban: elértók a. milliós ha vi fizetéseket, sőt töb
ben túl is haladták. Hevesi Sándor kijelentette 
elöltünk, hogy a köztisztviselők fizetésével 
arányban emeli a Nemzeti tagjainak a fizetését. •

— Bóriási! Kérek egy kis Vörös malmot, 
kezit csókolom...

— Márkus László a nagy kereten belül egész 
sereg apró díszleten dolgozik. Minden jelenet
nek külön díszlet készül, A gyorsan váltakozó 
jelenetekhez készült díszletek ezek: Ékszerész
bolt, bakszoba egy klubban, templom belseje, 
erdő, ebédlő, szálló előcsarnoka, éjszakai tánc
lokál, tengerpart, padlásszoba, hálószoba, nász
ággyal. A zenekart is átépítik, mert három 
helyen játszik, majd az uj Molnár-darab: a 
zenekar helyén, a színpadon és a háttérben a 
színpad emelt helyén.

— Kóriássi!
~~ Hát azt tudja, hogy a Vígszínházban a 

C'sehovot. követő francia darabban, a „Pil- 
lan.gó"-ban uj női star mutatkozik be?

— Ugyan ne izéi jen!
— Megmondom ezt is, csak hogy belássa a 

saját niemandságát. Gerlits Aranka játszik a 
Méré-darubban a Gótli-párral és Kertész De
zsővel, egy uriasszony, a szombathelyi árva
házi igazgató lánya. És hol van még uj nő?

— Én sijok...
— A Renaissanccban. ,,A < sodasza r vas'" női 

főszereplőjének a nevét ismét nagyon titkol
ják: Bárdos legújabb föl fedezettje Tőkés Anna 
kisasszony. Különben vegye tudomásul, hagy 
a Renaissanccban Törzs végre kedvére való sze
rephez jutott, Ibsen Kísértetek"-jénck főszere
pet fogja játszani, a partnere Forral Rózsi lesz. 
Utána következik Szép Ernő „Tóth Manci" 
cimü darabja, a főszerepben Törzszsel és ilos- 
vay Rózsival.

— Vezérem, apám. Gömbösöm, híreket, híre
ket, tobzódni akarok ma hírekben!

— Ide fülelj, pupák! Csak győzd ellopni A 
Reggeliül. Hát Darvasnak nyolc ruhája lesz 
.,A vörös malom"-ban és mind Faragó Géza 
tervezi. Teheti Darvas, mert megkapta, a fíuo 
dollár előleget Amerikából, Titkos Ilonának

pamlagos öltözőt rendeztek be a Belvárosiban: 
a kis szobában minden bútor hófehér és mű
vészi munka. Somogyi Nusi régi Fiat-kocsiját 
egy kis Magamobillal cserélte ki. A zöldes
szürke sportkarosszériáju kocsit Nusi maga ve
zeti. Boross Géza, legközelebb a Blaha Lujza- 
Szinházban lép föl a „Rózsaleány" cimü, na
gyon pikáns Savoir-darabban. Simon Vilmos, 
a „Pesti Hírlap" külpolitikai szerkesztője és 
kitűnő hadi tudósi tója háromfölvonásos darabot 
nyújtott be Beöthy Lászlóhoz. A. darab balkáni 
miliőben játszik. Vasárnap délután a Magyar 
Színházban, az „Égi cs földi szerelem" előadá
sán, Tapolczai könnyezett az igazgatói páholy
ban. A fa, a kis Tapi, debütált Törzs szere
pében igen nagy sikerrel. A Vigben Szomory 
Dezsőé az első magyar premier. A legújabb da
rabjának hat női főszereplője van. A Pesti Ka
baré: a Royal-szállő épületében, gazdát cserélt. 
Feszi József 20,000.000 koronáért eladta Újvári 
Ferencnek, aki tavaly a Palace-kabarét igaz
gatta. Újvári 21-én nyitja meg a kabarét, túl
nyomóan az Apolló társulatából verbuvált ta
gokból. Fali Leó egy hőire Bécsbc utazott; de 
visszajön és négy hetet tölt Pesten, amíg a 
„Pom.padoura-t betanítja a Fővárosi Operett
színháziján. A Boross—Békeffy-kabaré szamba
ion nyílt meg és a mulatságos programon kí
vül nagy sikere volt az átalakított helyiség
nek, amelyet Csapó cs a kis Faludi műépítészek 
terveztek és rendeztek be. A zenei élet szenzá
ciója. Rubinstein Erna, a legkitűnőbb Hubay- 
tanitvány, aki nemrégen jött haza. Amerikából 
a dollárok tömegével, házat és villát vásárolt 
magának. A fiatal művésznőnek, annyi a dol
lárja, hogy hangversenyei jövedelmét, jótékony 
célra adja. Hcrczeg Ferenc villát, vett Abbáziá
ban. Na?

— Horriássi! Zorriássi! Még egy slágert, az
tán a két váltamra fekszem!

— Német Juliska a Vigszinhózza! tárgyal és 
ő is ellibegni készül az Uniótól, Amelyhez ha
sonló lyókat kívánok...

* A Vígszínház hetét természetesen a legfrissebb újdon
ság. az „Első csöngetés" dominálja, amelyet a hét öt es
téjén adunk. Kedden a „Négy frakk", Lakatos László 
pompás vigjátéka kerül szinre. Pénteken játszók először 
ebben n szezonban n ...Tolni Gábriel Borkuian“-t. Ibsen 
remekművét. Gombaszögi Frida ez alkalommal lép föl elő
ször.

• A Városi Színház heti műsorán a zeneirodalom leg
népszerűbb remekei szerepelnek. Hétfőn a „Pillangókis- 
uszony", kedden „SzevlUai borbély", szerdán „A zsidóim’*,  
csütörtökön ..Fansf*.  pénteken „Rigoletto", szombaton 
„Az álarcosbál", vasárnap este „Mignon". Vasárnap dél
után a „Hamburgi menyasszony"-! adják Viola Margit, 
vendéggel a szegedi primadonnával a főszerepben.

* A llenais ance-Sr.inház legvidámabb sikere az „önagy- 
sága két férje" Félix (landera páratlanul mulatságos bo
hózata Mészáros Gizával, Bórczyvel, Harkányival a fő
szerepekben kedden, csütörtökön és szombaton, ,.A trón
örökös”, Vajda Ernő nagysikerű drámája hétfon. szer
fián, pénteken és vasárnap szerepe! a Renaissanee-Szinház 
heti miisorán. Vasárnap délután a „Végállomás" kerül 
szinre mérsékelt helyarakkal.

• A Fővárosi Operettszinház hetének eseménye a „Há
rom grácia" 100-dik előadása lösz, amelyet csütu-íökön ün
nepel meg a színház. Egyedülálló eset, hogy operett meg
szakítás nélkül került inre az egész nyárt szünet alatt 
és minden este táblás ház előtt játszották. A hét többi es
téjén is a „Három gráciá"-t adják. Vasárnap délután a 
„Marinka, a táncosnő" kerül szinre.

— Siessünk a Magyar faluba, mórt emel a villamos.

„A csábító**  és „A madárember**  
nagy síKere a Corvin*Színházban

A hét moziműsorainak kiemelkedő két attrak
ciója, „A csábitó1* és „A madárernber**.  A Corvin- 
Színház páratlan áldozatkészséggel egy műsor
ban adja a közönségnek ezt a két kitűnő filnt- 
produktumot. Norma Talmadge megrázó drá
mai játékával felejthetetlen élménnyé teszi a 
világhirü házasságdrámát, „A csábító**-!,  Dou- 
glas Fairbanks pedig harsogó kacagást vált lia 
publikumból „A madárember“-bcn produkált 
mókáival, pompás ötleteivel és villámgyors 
akrobatizmdsával. Külön nagy sikere van a 
nénszerü burleszkkómikusnak. Kikynck, aki a 
„Kiky, mint gyógykovács, cimü burleszkben 
nevetteti meg a nézőközönséget.

Bímbula parádés szerepe
— A Kamara premierje. —•

A legnagyob párisi filmszináz már harmadik 
hónapja játsza megszakítás nélkül Feulladc vi
lághirü regényét, „A modern kalózok“-at, 
amelynek vezető szerepét a nagy francia szí
nész, Bimbuló játsza, a íilmkornikusok királya. 
„A modern kalózok**  a francia siberek világát 
tárja föl, akik még könyörtelenebbek áldozataik 
kifosztásában s még fényűzőbb életet folytat
nak, mint erre Keleten. Bimbula nagyon ked
ves jelenség egy francia altiszt, szerepében. Te
kintettel a nagy sikerre, a Kamara naponta, öt
ször fogja játszani „A modern kalózok**  cimü 
világhirü attrakciót.

Az Urániában: Nanouk, az eszkimó.
4-' A Mozgókép-Otthonban naponta ezernyi 

ember megy el a pénztártól jegy nélkül. Igen 
ajánlatos a jegyekről elővételben gondoskodni. 
A nagyszerű műsor: Zoro és Huruval „Az 
ausztráliai menyasszony**,  5 fölv. dán burleszk 
vígjáték, Uouglas Fairbanks-el a ..Madár
ember**,  5 fölv. kalandos vígjáték, stb. (5, 7, 9.)

H-’ Nanouk, az eszkimó — az Urániában.
+ Lenkeffy Ica az Omniábau. Lenkeffy led 

hosszú szünetelés után ismét visszatért a film; 
hez és első nagy szereplését az Omnia e heti 
műsorának attrakciós filmjében, „A kisasszony
feleség**  cimü 7 fölv. filmregényben csodálhat
juk meg. Az Omnia műsorán még három ki
tűnő amerikai burleszkíilm is szerepel: ílarald 
Lloyd (,,ö“), Fridolin és a Fix-Fox; komikusok 
szereplésével. Az előadások 5, ,’á8 és ’/ílU órai 
kor kezdődnek.

4- Az Uránia nagy műsora. Két hatalmas 
filmet mutat most be az Uránia: a szenzáció
san érdekes eszkimóülmet („Nanouk**)  és „Aki 
kétszer él“ címmel egy amerikai társadalmi 
színmüvet. Az Uránia másik müsordarabja: 
„Aki kétszer él“ egymagában is külön attrak
ció. Óriási tengeri viharral kezdődik, amely-: 
bon hajó pusztul el emberestől. Ebből a ten
geri katasztrófából kerül ki a romantikus tör
ténet egy fériiről, akit elveszettnek hisznek. 
Az Uránia e kettős filmje a legnagyobb sikert 
aratja. Az előadások 5, t’47, VtÖ és 10.10 órakor 
kezdődnek.
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Árveréss hirdetmény.
Ma, héttőn, <• hó 10-én d. e. fel 10 órától egész napon át kir. 
közjegyző jelenlétében árverés alá kerti! nem rendezőit 
keroszthurus zongora, pianínó, lmrmoninm. ebédlő, háló- 
és urlszoba.berondezé.c. vitrinek, sccretaire. angol btír- 
garnitúrák, 1 ványi-Gi linwnld, Deák Elmer, Mngynr-Man- 
heimer. Rottmann-Mozáft. sfb. elsőrangú mesterek olalfest- 
ményei, porcellánok, zenelőgyiijtemény. bronzok, márvá
nyok, régisőt-;ek, perzsaszőnyegok, Arnheitn- és más 

pőnzszekrvnyek, rolús irodabútorok sfb.

Tauszik L.és Társa
szállít, és bízom, vállaltit, Budapest, Gyár-utca 1. sz.

Főüzlet: 
Koronaherceg-u. 10 
Fiókok: Calvin-tér, 
VII, Rákóczi-ut 32, 
II, Fő-utca 52. szám

Olcsó ágaival 
f&lMmul nűnd&nMt I

Selyem kabátbélés 90 cm. . .
Csíkos gyapjúszövet 100 cm.
Velour gyapjúszövet 130 cm.

Cntwirsté?] ffiéScüacletben s
Scliroll-sifón.................................*
Fehérnemű sifón......................
1-a freuch és zeíir férfiing

2 gallérral.................................
1-a vattáspaplan, mindkét ol

dal virágos szatén ..............
Függönykelmék, bútorszövet, szalag, 

csipke nagy választékban!

3-34®^©
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32. ©©ig.

wieni lakásomat (előkelő negyedben) buda
pesti lakással, esetleg lelépést fizetek 2 szó 
hás modern lakásért, Ajánlatok „Véieu— 
Budapest 84.732" jeligére Schwartz -Józsot 
hii detőirodájába Andr/issy-ut 7.
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A holland és eszi atléták pompás szereplése 
a BEAC versenyén

Paaslen, KEumberg, TammeF, juhász, Molnár és Kultsár kitUnfí eredményei
(A Reggel munkatársától.) A BEAC nemzet

közi versenye olyan nemzetközi társaságot 
gyűjtött a lágymányosi pályára, amilyen már 
10 esztendeje nem volt a fővárosban. A megje
lent öt. külföldi atléta közül Raulén (holland), 
Klumberrj (eszi) és honfitársa, Tammer szere
lteitek elsőrangúan, míg a magyar fiuk közül 
különösen Juhász, Molnár és Kultsár értek el 
r es pék láb i 1 is eredményeket.

Szombati eredmények: I. sulydobán 15-tis csapatverseny, 
Budapest bajnokságáért): 1. BEAC csapata 11 ni. 90 cm. át- 
Jaggul. 2. MAC csapata 11 in. 83 cm. átlaggal. (2 induló). 
II. Magasugrás: 1. Gáspár (MAC) 180 cm. 2. Orbán (ÜTVE) 
175 cm. 3. Klumberg teszt) )75 cm. III. .Mi wi. síkfutás (II. 
oszt.): 1. Filotús (MAC) 38.2 mp. 2. László (MTK) 38.3 mp. 
3. Neveri (KAOE) 38.9 mp. TV. 11<> m. gátfutás eíönyver- 
srny: 1. Braun (MTK) 18.7 mp 2. Kovács (BBTE) 21.9 mp. 
(Ujfalnczky föladta, 3 induló). V. Rúdugrás; 1. Nagy Ernő 
(MAC) 340 cm. 2. W. ISver (észt) 320 cm. 3. Hadházy (Deb
receni Move) 320 cm. VI. 100 méteres síkfutás: 1. Rózsa
hegyi (MAC') 11.2 mp. 2. Rátkny tk’TC) J.l.6 mp. 3. Valen 
tini (Ludovika) 11.6 mp. VII. Diszkoszveiés: 1. Klumberg 
(észt) 41 m. 20 cm. 2. Cscjtlicy (BEAC) 40 ni. 40 cm. 3. H. 
Tantmcr (észt) 38 m. 67 cm. VIII. sooo méteres síkfutás:
1. Kulisár (MAFC) 15 p. 53.6 mp. 2. Vármii (MTK) 15 n.
58.6 mp. 3. Király (ESC) 16 p. 29.6 mp. IX. 400 méteres sík- 
futás: 1. Pattion (AVSL Hanga) .'>0.3 mp. 2. .Túllősz (MAC)
56.6 mp. 3. Willcmson (észt) 52.8 mp. X. 3X1000 méteres 
staféta: 1. MTK csapata (Bokor. GuVtenberg, Fonyó) 8 p. 
27.8 mp. 2. BEAC csapata 8 p. 35 mp. 3. MTE csapata 8 p. 
45 mp. XT. Kalapácsvetés: 1. Tammer (eszi) 34.18 m. 2. 
Bodouyi (BUSE) 25.75 m.

Fr/srfrnopt eredmények: T. 2<M méteres síkfutás, I. oszt.:
1. juhász György (MTK) 23 mp. 2. Paitagh.v (MAFC) 23.9 
mp. II. Gerely vetés clőnyverseny: 1. Klumberg (oszt) 58

Az MTK legyőzte a Ra^id csapatát 
MTK—Rapid 2:9 (1:0). — Winider és Jenny kiváló sze
replése. — A bécsiek unfairen Játszottak. — A bajnok

ságban a favoritok győztek.
f.l Reggel tudósítójától. Az MTK Orth helyén Winkler- 

rol áll föl, a kezdés után Jenny révén offsidebói veszedel
mes támadást vezet, de Molnár közvetlen közelből hibáz. 
A 3. percben a Rapid kornert ér el. majd egy ideig 
szürke mezőnyjáték folyik, amelyben az MTK mutatko
zik jobbnak. Most

Jenny ördöngős Játékot produkál, ezer dribllngtrtlk- 
kel kiszökik, Winklernek lapos labdát ad. az 25 méte
res éles lövéssel megszerzi a Testgyakorlóknak a ve

zető gólt (1 : 0).
A következő mezőnyjátékban Knthnn és Kertész II. 

összefutnak, mind a kettő elesik, Knthun láthatóan meg
fenyegeti ,.Vili“-t. A bíró ezért meginti. Percek múlva 
azonban Kiitlian beválfjn ígéretét és Kertészt súlyosan 
lerúgja. A közönség óriási rölháborodásában hol a bírót, 
hol pedig a bécsieket pfujozza, ami, ha nem is indokolt, 
de érthető, különösen éribelő, lm tekintelbe vesszük, 
hogy Braunt percekkel előbb vitték le sérülten n pályá
ról. Innen kezdve a mérkőzés hihet ■< lenül eldurvul, 
azonban (szomorú elégtétel) jobbára MTK-jálékosok he
vernek a földön. Jennyt is lerúgják, ám ő hamarosan 
visszatér, majd ..Vili" is visszatér a közönség éljenzése 
közben, azonban Braun helyén tartalékkal, Se.nkoy ÍJ.-ve), 
folyik tovább a játék, amelynek során egy erőszakos
sága miatt ('erő bíró \'íetseltét kld/Hlja. A félidőt jelző 
sípszó a legfőbb időben érkezik. Szünet u'áu a játék 
veszít durvaságából. Némi MTK-föléuy mellett váltakozó 
játék folyik, amelyben Mamii több esetben veszedelmes 
helyzeteket tisztáz. Kuthan áttörési kísérletei gyakran 
akadnak meg „Vili“-n, aki erősen ambicionálja a játé
kot. Mintha ellaposodna most kissé a játék, ám hama
rosan csodás akcióban gyönyörködhetik a közönség.

Molnár szökteti Senkey II-t, beadása Jennybez kerül, 
az újra centere?.. Witiltler jobb lábba) a labda után 
nyúl, majd be’ sarkán egy precíz ..Orth féle" fordu
latot csinál és a labdát védíietetlcuiil a hálóba 

küldi (2 : 0).
UTE—Vasas 4:0 (1:9). Az l'TE 10.000 néző előtt, nap

pal szemben kezd és rögtön heves iramot diktál, annt a 
Vasasok viszonoznak, l’aulusz lövés.-i ,< Vasasok kapusa 
ügyesen védi. Az iram heves, az UTE támadást táma
dásra halmoz.. Újabb U'í E-támadásnál Csontos a kapus 
kezéből a hálóba adja a labdát 1 : o. Két lelkea Vasas
támadás lesz eredménytelenné. Mimién UTE-lerohonás 
veszedelmet jelent, meri Jcsznuis hatalmas lövéseket küld 
a Vasasok kapujára. De a Vasasok, is bírják a nagy 
iramot és kevés hijján gólt, érnek el. Szélsőt szép beadá
sait a belső csatárok elhibázzák. Szid.m lerohan, beadá
sát Csontos elhibázza. Ezután állandó UTE-fölény kö
vetkezik. Az (JTE-kapu „Misu“ beadásával jut veszede
lembe. de eredmény ebből mm. lesz. Szíjon beadását 
Csontos kapu fölé lövi, majd az UTE kornert ér cl. 
Félidő 1:0. A II. félidő 2. percében Jeszmás egyéni já
ték után szépen helyezett lövéssel az UTE második gól
ját éri el. Az UTE támadásaival kapujához szögezi el-
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MAGYAR FOLDBIRTOKOSOK FOt.OBÉRLtfK
KttRtr.SKEDELMt RÉSJVÉKVTÁRSASÁCA

BUDAPEST, VB, W.tKOt.K&m.ru' 26.
Mezőgazdasági géposztály, 

gabona-, erőtakaruiány- és mütrágyaosztály. 
428 Telefon: 05—49, 65-50, 17-39, 153—03.

Brázay
Najád-krém, púder, parftune a 
hölgyek cikkei, szépség forrásai 

ni. 80 cm. (előny nőikül). 2. Somfav (MAC) 55 m. 72 cm. 
(8 ni. el.). 3. Csejthey dr. (BEAC) 52 in. 38 cm. (el. ndk.j. 
ITI. noo méteres síkfutás előnyverseny: 1. l’aulovits J. 
(Move BSE) 1 p. 25.2 mp. 2. Zsiska (ESC) 1 p, 26.7 mp. 
3. Bozsik (MAC) 1 p. 27.9 mp. 4. Pócz (OTE) l p. 29 mp. 
IV. Távolugrás I. oszt. (Kovács György örökös vándor
díjáért: 1. Haluska József dr. (BEAC) 706 cm. 2. Molnár 
(MAC) 681 cm. 3. Klumberg 669 cm. V. Sulydobds, I. oszt.:
1. Tammer (észt) 13 m. 95 cm. 2. Bcdő (BEAC) 13 m. 18 
cm. 3. Eördögh (BEAC) 13 in. 1*2  cm. VI. 300 méteres sík
futás (Spcid Zoltán-enilókverseny). /■ oszt.: 1. Pattion (hol
land) 1 p. 57.8 mp. 2. Fonyó (MTK) 2 p. 1.2 mp. 3. Willetn 
són 2 p. 3 mp. Könnyen nyerve. VII. Hármasugrás. I. 
oszt.: 1. Molnár Ferenc (MAC) 1444 cm. 2. Somfai (MAC) 
1352 cm. 3. Haluska dr. (BEAC) 1312 cm. VII. 10.000 mé
teres síkfutás: 1. Kultsár István (MAFC) 33 p. 43 mp.
2. Király (ESC) 83 p. 45 mp. 3. Kádár (ESC) 34 p. 58 mp. 
Hat kni.-ig együtt megy a mezőny, olt Kádár leszakad, 
Kultsár az utolsó 60 méteren győz 5 méterrel. IX. IliOO 
méteres síkfutás előny verseny: 1. Bejczy Bajos (MAC) 4 
p. 12.2 mp. (25 m. el.) 2. Csekoy (Move CsFC) t t>. 12.8 mp. 
(40 m. el.) 3. Nagy (BEAC) 4 p. 13 mi>. (60 m. el.). X. 
4X400 méteres staféta futás. A) csoportban: 1. MAI' (Bc- 
ráts, Fiiolás, Juhász, Sonifay) " p. 45 mp. (Egyedül futva.) 
11/ csoportban: 1. MTE 3 p. 4*.7  ni)). 2. Move Csillaghegyi 
FC 3 p. -19.1 mp. XI. 4X100 méteres főiskolai stafétafutás:
1. MAFC (Kalnlczky, Szlávik, Pallagliy 1. és II.) 47 mp.
2. BEAC 47.8 mp. ____

A KAOE-atléták fényes győzelmet araitok Mécsben a 
WAC versenyén, mert a legtöbb számban diadalmaskod
tak. Főbb eredmények: ixioo méteres staféta: 1. KAOE
42.7 mp. 2. Eintracht Frankfurt. 3. Svájc. 4. WAC. 
200 méteres síkfutás: 1. Imbach (Svájc) 22.3 mn. 2. 
Schedl (WAC). 3. Knrunczy (KAOE). 100 yardot síkfutás:
1. Imbrch (Svájc) 10 mn. Góró bont ragadt. Versenyen 
kívül 9.9 mp. alatt győzött Imbcch ellen. ion méteres 
síkfutás: 1. Kurunczy (KAOE) 49.8 mp.

lenfelét. A 11. percben egy szabadrúgásból Fogl állal 
előreadott labdával Jeszmás a harmadik gólt éri el. A 
20. percben Csontos lövését a kapus rávetéssel menti és 
a mezőnybe kerülő labdát Jeszmás belövi, -t : 0! Egy 
Vasas-támadásnál Szent inik’óssy kapufára rúg. A 30. 
percben a Vasasok előnyomulnak, de. nincs szerencséjük.

UTSE—VÁC 3:0 (2:0). Az UTSE ötletes és hasznos já
tékával szemben a VÁC egy letört együttes képét mu
tatta. A 8. percben Leitner—Gally összjátékából Kojsza 
öt lépésről védhctctleii gólt. lő. A most meginduló VAC- 
támadások remiszeri elének és ncui vezetnek eredményre. 
Csak Boros II. és az ifjúsági Guttmann játszanak első 
osztályú futballt. A 30. percben Gally Loitmr révén 12 
méterről a jobb sarokba rúgja a labdát. A i 1. félidőben 
már a 8. pereben Lciincr 11 méterről várat Ion gólt lő, 
amit azonban a kapus védhetett volna. Az I THE meg
érdemelte a győzelmét, amelyet főleg kitilnö födör.ct- 
sorának köszönhet.

FTC—Törekvés 4:1 (2:1). A zöld-fehérek komplett csa
pattal — l’ntakyvnl a centerben — vették föl a küzdel
met az 5 ifjúsági játékossal spókelt vasutasok ellen. Így 
az FTC könnyű győzelme biztosítottnak látszott, azonban 
az első negyedóra, nagy meglepetésre, n Törekvés tá
madásaival telik el, sőt a 14 percben Erik az ingadozó 
Takáfs mellett 10 méterről védhelntlcn gólt lő! Ezután az 
FTC veszi át a támadó szerepét. Lövés lövést ér, de egy 
sem talál ka)>uba. Végre a 38. percben l’ntaky finom 
trükkel n jobb sarokba vágja a labdát (1 : 1), majd 6 
perc múlva Kelemen ugyanilyen gólt lő. — A mérkőzés 
második felében is a Ferencvárosiak támadnak, a Tö
rekvés csak a magúra hagyott Úrik révén tör néha-néha 
előre. A sorozatos FTC-támndasok a vasutasok védelmét 
erősek foglalkoztatják, akik között Pruha durvaságra 
hajlik és ezért a bíró, Kiss Tivadar, meg is inti. A 2(1. 
percben Iléger kereszt iillör, a kornervoualról beadóit 
labdáját l’ntaky befejeli. A 30. pereben Eisenhoffer véd- 
lietetleu lövéssel négyro szaporítja az FTC góljainak a 
számút.

MTK—Zuglói AC 1:0 (l:0>. A eokcaer főnyi közön
ség nagy várakozással tekintett a bajnokcsapat, uj és 
jogosan félelmetesnek hitt csatársorára (Braun, Molnár. 
Ortli, Siklóssy, Jenny). amelytől gólzáport várt. Ez azon
ban elmaradt, mert Orth a 20. percben Zvolcnszky vei 
szemben megsérült. Kivitték a pályáról ós amikor b 
perc múlva újra beállt — a halszélre, attól fogva már 
csak statisztált. Siklóssy lett a center, Jenny pedig bal
összekötő. Az ekképen felforgatott csatársor csak a fél
idő 42. percében árt cl eredményt Jenny által, aki 
Braun és Siklóssy révén közvetlen közelből biztos gólt 
lőtt. A második félidőben az MTK felforgatott csatár
sora fölmondta a szolgálatot a kitűnő Ztigló-védelem 
(Bindl -Hoffinnnn—Zvo'.cnszky) ellen és kis hijja, hogy a 
kiegyenlités meg nem történt.

BTC—KAC 1:1 (1:1). Az, cl-ső félidő inkább durvasá
gokkal, mint izgalmas akciókkal tnrkitottan folyik le és 
ebben láthatóan a BTC vezet. Hol BTC-, hol meg KAC- 
föléuy mutatkozik ós az első félidőben egy egy gól; ér
nek el az egyenlő játékerőt képviselő csapatok Horváth, 
illetve Csida révén. (Félidő 1:1.) A második félidő már, 
mintha kicserélték volna a csapatokat, bővelkedik szép
ségekben; a KAC játékosai nagyszerűen mennek lab
dára, a BTC csatárai ellenben szebb ösazjálékot produ
kálnak, de éppen mert az erők egyenlőnk voltak és 
mind a két. csapat, védelme lelkesen töltötte be hivatását, 
a második félidő gól nélkül telt el.

,.33" FC-ITT. kér. TVK 1:1 (1:1). Az első 10 percben 
a 33-nsok beszorulnak a saját térfelükre, sőt egy szi
gort! bírói Ítélkezés révén 11-est is kapnak, amit Szabó 
a védést meg sem kisérlő Zsák mellett belő. Ettől fogva 
a 38-sok nagy lelkesedéssel fnküsznek bele a játékba és 
rövidesen visszaszorítják a Ili. kerületieket, sőt a 41. 
percben Pipa védhctoílcn góllal ki is egyenlít. A máso
dik félidőben a 33-sok döntő fölénybo kerülnek, de lövé
seikkel nincs szerencséjük és így, bár jobbak voltak 
ellenfelüknél, mégis csak eldöntetlent tudtak elérni.

Egyéb eredmények. II. osztályú bajnokság: BAK— 
MAFC 0:0. TestvcrBég—EMTK 1:0 (1:0). MAC BEAC 
1:0 (1:0). KAOE-Ékszerészek <3:1 (2:0). TTC Főv.
T. Kör 2:2 (0:1). NSC-ET8 2:1 (1:0).

A III. kér. TVK uszóversenyén ti 4X70 méteres vegyes 
stafétát az A’.S't' nyerte (Gáborffy. Barthn, Kárpiithy. 
Se.hlenker). 2. BKAC. 3. V.V. A győztes MAC ot. diszkvali- 
fik.áltúk. A Szent Istvdn-dijat, amely a 10X70 méteres sta
fétára volt kiírva, a MAFC nyerte. Idő: 7 p. 38 mp. 2. III. 
kér. TVE. 3. NSt'.

A bajnoki vizipólóbtut a III- kerületiek 5:0 (2:0) arány
ban győztek az NSC fölött. - MAI'C XSC 1:0 (1:0). MIJE- 
MTK 6:1 (1:1). A III. kér. TVK ETC kupadöntő elmaradt.

Erős párharcoK Európa bajnokságáért 
JPeftvovics, Scíawartz világbajnokot: és 

Molubtln az. élen
A Nemzetközi Birkózó Szövetség égisze, alatt r. Fővárosi 

Cirkuszban eldöntésre kerülő „Európain:jnokt,úg“-ért már 
ti nagy krekkek is sorompóba állottak, akiknek a pár
harca a cirkuszt zsúfolásig megtöltő közönség osztatlan 
tetszésével találkozik. Különösen Petrovies és Sehwartz. 
világbajnokok, továbbá Holubán, a magyar mesterbir- 
kózó, küzdelmei érdekelik a sportrajongókat, akik a nagy 
shnmpióiiokat győzelmeik után lelkesen iinnenlik.

Szombati eredmények: 1. Sehwartz győz KHnl.e ellen 
48 perc alatt. 2. Holubán—Schaeliseh neider eldöutetleu-
3. Sámson g.vőz Bicrholz ellen 7 perc alatt. 4. Petrovits 
győz Heide. ellen 5 perc alatt, — Vasárnapi eredmények:
1. Jagow győz l\'olt:.e ellen 42 perc alatt. 2. Sdatson. 
g.vőz Pelries ellen 9 perc a lati. 3. Slrk győz Schaehschnei ■ 
dér ellen 22 perc alatt. 4. Holubán győz Csontos ellen. 
5 perc alatt.

Hétfőn este pont 9 órakor a kővetkező párok birkóz
nak: 1. Sehwartz—Schachschneider. 2. Petrovits—Steivke.
3. Sírt:—Rierholz. 4. Hartkoviak—Holubán.

A „Wiener Messe Wandcrprolss“ért lapzártnkpr még 
olynnk a döntő küzdelmek, amelyben a n.iigyn- birkó

zók fölén j'csen vezetnek.

Mótorvezetéses Derby
Részletes eredmények: I. Tandcm-rekordkisérlct: 1. 

Pirit.v—Eigner (FTC) 34.6 mp. 2. Muzák—Vet várt (MTK) 
ós Iliivel—Szilágyi (Világosság) 35 mp. holtversenyben. 
Uhcreczky Grimm tavalyi 32.4 mp.-es rekordjának meg
javítása lóhát nem sikerült. //. Móforvezc'éses Derbyr
1. futam, 25 knb 1. Barlos Gyula (VII. kér. SC). lilft 
26 p. 18.4 mp. Könnyen, 750 méterrel nyerve. Szép küz
delem a. második bolyért, amely végül is Búniezky mi
nimális győzelmével végződött. — 0. futam, 25 km. 1. 
Bartos Gyula (VII. kér. SC))). Idő 26 p. 17.4 mp. 2. 
Bániczky József (KKK). 3. Tóth István (Világosság). 
Végeredmény: I. Bartos Gyula (VII. kér. SC) 50.01)0 m.
2. Bániczky József 48.9(10 in. 3. Tóth István 48.825 ni. 
Itt. Eorbáth .fózsef-emlékvcrseny (20 km.-es párosver
seny): Erős iramú verseny szökési kisórleíekkel. 1.. 
Grimm Sehwartz (EKE—VII. kér. SC). 2. Mazák-Vel- 
várt. (MTK). 3. Pirity-Eigner (FTC). 4. Szilágyi-Iliivé) 
(Világosság). IV. Térelőny lóverseny. íoou w. 1. Muzák 
Nándor (MTK) 1 p. 18 mp. 2. Grimm (EKE). 3. Rörich 
(TTC). 4. Széchényi (Világosság). — A Szmvecsány'-ván
dordíj győztese a VII. kér. SC esapot.a 11 ponttal (Burg- 
hardt, Sehwartz. Baross, Jankovics és Szöcs). 2. Világos
ság KI< 8 ponttal. 3. FTC 5 ponttal.

Magyarország tcnnlszbajnokságaiért a kilzdcMmde ceas 
a térti párosban nyertek befejezést. Az uj hajnokpár: 
Ke’irllug—Keli inén, aki!; a döntőben a 1 ittler—Göncz- 
ptír fölött G:‘J, (íi.'J-ra győztek. A bajnokság többi számá
nak. döntő küzdelmei hétfőn leszuei., mégpedig <l>lolólt- 
itt órakor dó) o! a női egyes Kranoscy—Janot-i (Prága) 
között, továbbá a So.ikn—Rohror-meccs, amelynek n. 
győztese délután i> férfi egyesben Kehrlingnek lesz pz 
cllenfelo.. t gyanesak délután dől cl a vegyospáros baj
nokság is Krencsoy—Kelemen — Janota—Göncz között.

Lavendel H. nyerte meg 
az Erzsébet Királyné-dijat 
(Szombat.) I. futam: 1. Keszkenő (2’.j) Gutái, 2. 

Mclqumdcs (8) Szabó L. II.. 2. Spiduezi (6) Opacslti. 
Fm: Merengő 11. (25). ('sajkás (2). Uopatatsch (IX). 
Ü’.b, Jioltv. Tol.: 1000:4100, tsiiO, 1700 (Melquiades), 2700 
(Sp'duc’z.)). //, futam: 1. Szcivény (8) Lapos, 2. Btis-
leány (6) Escli Gy„ 3. Anyukám (10i Miillor. I'm: Fer
rarin Gt'.J), El no felejts (3), i’etrarka (6), Sándor (6), 
Szélrózsa (6). Lóránt (8). A;>r-s (10). Derek (12). Rába 
(12). lh, Ih. Tót.: 1000:10.800. 3600. 330(1. 4100. Hl. futam:
1. Répovse (6:l(tr) Eseti G.v., 2. Vica (4) Nagy G„ 3. Mikolt 
(6) Szokolai. Fm: Lorrnine (3). Noli mo tar.gero (10), 
Falus/épe (12.). I!;h, lh. Tót.: 1000:1800, 1500, 2100. IV. fu
tam: 1. I.íilier Kéri (2) Sóhajba!, 2. J’arodie (*,írt  Pretzner,
3. Sanudo (8) Takács. Fm: Csanúd (8), l'arisienim (8), 
Xerxes (8). Arrim (12). Infámis (12), Murmaim (1B). 
L’Alsnee (14), Adut (25). .V/jh. 3h. Tót.: 1000:3000, 1209, 
1300. 2500. F. futam: 1. Madame Mére (4) Müllcr. 2. 
Korax (6) Esdi, 3. Kedvesem (6) Szabó L. Jl. Fm: Ibis
(2) , Pomona (4), Ciilwortii (6), Vőfély (10), Feledékeny 
(12), Merő (Ifi), Mmsoliui (2>), I.avlne (33). Lanka (50), 
Vízi (50), Saiitolina (50) ;«,h, ’jh Tót.: 10110:5300, 2190. 8200. 
2700. F/. futom: 1. Kilceriki (2’-I líofbunor, 2. Bele vele
(3) Biornáczky, 3. Mátyásföld (4) Vondrn. Fin: Fehér 
holló (•(). t\donm Jí. (8t, Digappointment (16), Relacho 
(25), Tovirózsa (33). lh, 2h. Tót.: 1000:2900, 1100, 1100, 1100.

(Vasárnap.) /. futam: I. 'Timid (2’i) Szabó L. II., 2. 
Coronu (4) Prctznor, 3. Nebich !<•) Selmjbal. Fin: Fonóka 
(8), Permission (A), Szemfüles (3), 'J’urán (12), Áfonya (7), 
Bergfriedc (5), Cigányleány (16). 'ih, 2!6h. Tót.: 118)0:5100. 
1900, 1700, 1900. //. futam: 1. Rossclino (2Íirj Janek, 2. 
Osear Autón (4) Bach, 3. Barna baba (6) Horváth. Fm: 
Talán (6). l'.-h, 3h. Tót.: 1900:1200. II!. futam: 1. Eaven- 
del II. (21.-) Esdi, 2. F. Béla bácsi (4) ScheJbal, 3. íiand- 
fi:l (2) Janek. Fm: l’iesny (3'/3), Pásztonlal (1), Lord 
Newton (6), Argos (6). :l,li, t'ih. Tót.: 1009:3800, 1409, 
bion, 1300. /F. futam: L Mendc-Monda (31 Gutái. 2. Mahn 
ri'.dscha (8) Szabó L. II., 3. Bihar (3'í) Szokolai. Fm: 
<üui (hl. Borgin ti'?). Utolsó (12), Finálé (8), Planéta 
(le;. Sukk-matt (6). Barfu (ló), Quodlibet (6). 3h, !óh. ToL: 
1000:3800. IliOO, 3600, 26t)(i. I . fut óm: 1. Rozsnyó (l'/i) Esdi.
2. Talisnmn (4) Kehejbal, 3. Ment is (8) Milller. Fm: Miki 
(14), My Pét (10), Hamilton (16). Toledo (8), Simonctta 
(10), Remnzitri (8), Makra (16), Criquet (5), Veszprém (12), 
Cbii'ligo 119), Dongó (i>), Pörgettyű (25), Peloas (33), Kö- 
ezennti (III), í'ber Alles (33), Borona (33). *íh,  2h. Tót.: 
11100:2700, 1400, 1700. 1900. VI. futam: 1. Ara II (|>) Nagy G.
2. Kéncső (1) llofbnuer, 8. Babticzi (5) Schejbal.

(Vasárnapi iigdőverseny.) Vasárnap délelőtt zajlott la 
a szeptemberi ilgelőme< iiug hiirmadiK napja. A verse
nyek a szokásos keretek között mozogtak. Eredmény:
1. futam: 1. ! éra. 2. Discors). Fm: 5 ló. — II. futam: 1. 
Kr>z lánya, 2. Róla. Fin; 6 ló. — 111, futam: 1. Lady 
Diana 2. Banknr. Fm: 5 ló. — IV. futam: 1. Lánczos,
2. Jiidiis. Fin: 5 ló. — 1’. futam: 1. Sasi. 2. Aspasle. Fm: 
5 ló. — Cl. futam: 1. Csiga—Duna, 2. l’illus—Visszhang,

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós, 
Kiadja a iiiefigel Lapkiadó Ili.

„Világosság" kuiivvnyomdii rt. Budapest. Vili, Coutl-n. 4. 
Miiszaki igazgató: Deutsch D.
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XYLOS-BUTOROK különleges hálószobák, leányszo
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