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Kállay pénzügyminiszter 
a tőzsdeadóróL nyilatkozik 

A Reggel-nek
Még nem döntött 

Ma délelőtt tanácskozik
(J Reggel tudósilójától.) Pénzügyi körökben 

különösen nagy érdeklődéssel várják Kállay 
Tibor pénzügyminiszter döntését a tőzsdeadó 
fölemelésére vonatkozóan. A Reggel munka
társa vasárnap délelőtt fölkereste dr. Kállay 
Tibor pénzügyminisztert, akihez kérdést inté
zett elsősorban a tőzsdeadó tervezett föleme
lését illetően, továbbá azokról a szükséges 
pénzügyi rendelkezésekről, amelyek előmunká
latai a pénzügyminisztériumban folynak. A 
miniszter munkatársunk előtt a következő nyi
latkozatot tette:

- Nem felel meg a valóságnak az a hír, 
hogy a tőzsdeadó fölemelésére vonatko
zóan már véglegesen döntöttem. A legerő- 
sebb cáfolata ennek a hírnek »k, hogy hol
nap, hétfőn, a délelőtt folyamán meg
beszélést fogok tartani a tőzsde vezető fer- 
íiaival, akiknek a véleményét ki fogom 
kérni a tőzsdeadó fölemelésének kérdésé

ről.
Ennek a megbeszélésnek eredménye alapja n 
fogok azután a tőzsdeadó fölemelésére vonat
kozóan intézkedni. Meg kell azonban jegyez
nem, hogy a lőzsdendo fölemelését a magam 
részéről megokol Inak és szükségesnek tartom, 
már csak az árfolyamok utólagos emelkedésé
nek ellenőrzése érdekében is. Mégis hangoz
tatnom kell, hogy

——"■ * »■

& spanyol fOTracoams
eskSdftSt a Kirágnak

Madrid, szeptember 16.
Eiimo di Rivcra, a kormány elnöke, letelte 

m'i az esküt. A kormányelnökkel baráti vi
szonyban álló katonai személyiség kijelentette 
ogy újságíró előtt, hogy Primo di Kivora a 
tR‘P kívánsága esetén

kész Marokkót föladni, de csak oly föl-

Káliay pénjrSJnyifiatétoxik a 
nemzetgyűlés einf»poüősácCTi

01 lh<ni,i lutltixilójábil.) A nenizotirviilós <*lu.'ipoliis:'ivnl 
politikai körökben mind n mai napig er<>- 

terjesztették azt a Iliit, hogy az elnapolna ténye 
■i’/.i'ii következett el <>1} hh váratlanul, mert g' ói I’cthlen 

■''l'.'iu miniszterelnök Géniből olyan ii cixiet küldött. 
l,lz:i' hogy a parlament tajiác-skozá. ainnk elfajiilíon kiil- 
'",'b tárgyalásainak ártalmára vn. A hir v l ód Rúgnunk 
' ''‘óórzése céljából /í Heggel munkatársa Kállay Tibié 
)’^nziiKyiniI|iSZ(1,r|H,z ifordnlt, aki n következőket mon
dotta;

az adóemelésről 
a tőzs'de vezetőségével

a tőzsdeadó fölemelésére vonatkozó döntés 
előtt minden körülmények között meg
beszélést fogok folytatni az érdekeltekkel.

Ezután a pénzügyminiszter tárcájának leg
sürgősebb kérdéseiről a következőket, mon
dotta A Reggel munkatársának:

— Ki akarom adni a legrövidebb időn belül 
az adókezelési utasításokat és a társulati adó 
végrehajtási utasítást, amelyeknek megjele
nése még szeptember hónap folyama alatt vár
ható. Ezután elő akarom készíteni mindazo
kat a, törvényjavaslatokat, amelyek a Ház leg
közelebbi ülésezése folyamán lesznek I ©tárgya
landók. Nevezetesen elsősorban a jövedelmi 
adóra és a községi háztartások rendezésére 
nézve. Elő kell készítenem továbbá a szám
viteli törvény reformjáról szóló javaslatot, 
amelynek munkálatai különben az állami 
számvevőségen folynak és gondoskodnunk keli 
majd

a pénzügyi közigazgatási szervezetnek egy 
bizonyos mértékű csökkentéséről is.

\ pénzügyminiszter megjegyezte végül, hogy 
a parlamenti szünet alatt aí előkészítés alatt 
álló javaslatokkal teljesen el fognak készülni, 
úgy hogy azok a decemberi ülések folyamán 
napirendre kerülhetnek.

(étellel, ha Spanyolország visszakapja 
Gibraltárt.

A kormányelnök elrendelte Álba volt kiiliigy- 
m iniszter letartóztatását.

Romanones gróf kijelentette n madridi la
pok tudóbitóinak, hogy senki sem adhat ma
gának számot arról, mennyire veszedelmes a 
mostani helyzet.

— Én a magam részéről csak a legutóbbi na
pokban, a vasúton értesültem arról, hogy a 
nemze tg y ii 1 é st elnapolták.

A leghal arozoítuhtan kijek-nthetem, hogy 
a nemzetgyűlés elnapolásának bekövetkezé

séről Géniben szó sem veit.
Foss miniszter ur az itteni helyzetnek és körül
ményeknek mérlegelése és megítélése — még
pedig helyes mérlegelése és helyes megítélése — 
alapján cselekedett.

— A külföld szem pontjából — folytatta a 
pénzügy niriszter — kétségkívül se mm lese iro 
sem épületes dolog, hogy a ina,,,yar páriám ml 
tárgy.'.l/sai zcmélycskcdésckkel és mindenütt- 
vtdó panamákul.dósokkal k inek cl. de azt hi
szem, hogy a parlament, ilyen vagy olyan intéz
kedés alapján megszüntette üléseit, mindenki 
által várt és kívánt, qolog volt, hiszen régóta 
készülünk nár <’gy hosszabb szabadságra, mi
előtt az őszi ülések újra megkezdődnek.

Madonna
Akinek lenni a költő szavai szerint nagy 

és szép gondolat, a magyar asszonyt régen 
elveszítettük már a szemünk elől. Az utcán 
nem ő jár, ott kis, nyiszlett démonok cikáz
nak és a hitvest valamely hallban találod 
a tangó inilonga ájult vonaglásában. De a 
silány kávéház is tömve anyákkal s a bob 
tokban a koravén, a keserűségtől aszott férj 
fizeti a számlát, amely a hitves otthoni, ádáz 
győzelmeinek oklevele. Láthatsz mindenütt 
nőket, férjek és szeretők éleiének egy célját, 
a szexuális cicoma ösztönös kinálkozásában 
s karikás szemükben az éjszakáktól ham
vadé szenvedély fakó mécse világit cégérül 

fáradt gyönyörök piacán. A magyar asz- 
a surranó autókon és 

férfiakat pórázon cipelve. A 
asszony a hősök hőseinek posztján 
és rejtek kis szobákban megbújt 
ápol önmagáról meg feledkezetten*  
éven át egy városmajorutcai kis 

szent, magyar asszonyt.

a 
szonyt hiába keresed 
y ra bszolga 
magyar 
őrködik 
életeket 
Tizenöt
szoba rejtett egy
Rákosi Viktor betegszobájából 15 éve nem 
látott ki a hitves a külső világba és a nagy, 
a jóságos magyar szellem lassú kialvása volt 
15 év egész történelme az ő lelke előtt. A 
magyar írót müveiben késő nemzedékek 
fogják tisztelni és az. ő dicsősége vígasztalban 
világit a katasztrófa éjszakáján, de most, 
amidőn az embereket megrontotta a háború 
és 
és 
a 
a
gyár 
hivatottság 
költő betegágya 
betett volna 
méltó, megértő 
elragadtatásainak

a. szeretet kisorvadt a gyötrött szivekből 
a szörnyű üzletben' Folytatják az emberek 
háború és a forradalom öldöklését, moát 
költő dicsőségénél is dicsőbb példa, a ma

asszony, az áldozat, a hűség, a szent 
Nagyasszonya. Tizenöt évig a 

mellett őrködött, pedig le- 
társaságok ünnepeltje, hiszen 

társa tudott lenni a költő 
is. Tizenöt évig a beteg 

költő föllélegzése volt neki ünnep és a ma
gyar irás egy uj, szép fejezetében mindig 
föl tudta ismerni hivatásos szép életének 
érteimét. Rá nézve nem volt glofcnis szoknya, 
rövid szoknya és nem ismerte a prémek 
szenzációit, nem látott elcsukló táncokat és 
füléhez nem ért el a jazzband üvöltése. Sze
méi nem fordította eJ a beteg költőtől és 
nem tört meg nehéz posztján akkor , sem, 
amidőn szép liát meggyilkolta a háború, ott 
állt nyugodtan, szénién, heroikusán a tiszta 
erkölcs, az asszonyi. dicsőség magasságán, 
a szeretet, a kötelesség, az önfeláldozás és 
a tisztesség égi szépségében, a jótett szolid 
örömeivel táplálván véges erőit és a. szeretet 
boldog szenvedésével, ami a Krisztus igazi/ 
kenyere. A költő halálakor dicsőségesen bei 
teli, a magyar asszony ' küldetése. Rákosi 
Viktort néma tisztelettel kiséri a magyari 
súg utolsó utján, de ez a komor párádé nem
csak neki szól, oz a diszmenet nemcsak az 
ő szelleme előtt deíiliroz s a levett kalapok 
nemcsak őt köszöntik áhítattal, hanem azt 
a magyar asszonyt is, aki 15 év nemes 
próbáját állta nemesen s akinek láthatat
lan alakját Íme, idézzük a bároktól és ár
folyamoktól zengő magyar éjszakában vi
gasztalásul.
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Végh Károly, a tőzsde elnöke,
FreyKálmán, a tőzsde alelnöke nyilatkoznak

a tőzsdeadó fölemelésének gazdasági 
és pénzügyi veszedelmeiről

Végh Károly tárgyal Kállay miniszterrel 
Egy táborban a tőzsde elnöksége, tanácsa, közönsége

(A Heggel tudósítójától.) Bizonyos körök 
még mindig annak az oötoba ideológiának 
vesszőparipáján lovagolnak, hogy a tőzsde az 
oka a drágaságnak, a pénz leromlásának, a 
munkaalkalmak hiányának. Ebben a hangu
latban születhetett meg a pénzügyminiszté
riumnak az a terve, amely a tőzsdeadót a két
szeresére szándékozik fölemelni. Mi még min
dig reméljük, hogy Kállay Tibor pénzügymi
niszter, dacára A Reggel első oldalán olvas
ható nyilatkozatának, j

a tőzsde vezetőségével folytatott tárgyalá
sok után jobb belátásra jut 

ts az ország lázbeteg pénzügyi helyzetét nem 
a hőmérő összetörésével óhajtja meggyógyí
tani. Ma az ország gazdasági életének egyet
len egészséges, életképes, nemzetközi viszony
latokban is működő szerve az értéktőzsde. Hó
napokkal ezelőtt egyik vezetőcikkünkben a 
magyar középosztály nagy vagyonmentő vá
sárjának neveztük el a tőzsdét, amelynek vál
tozatos életébe belekapcsolódott az ország na
gyobb része, vallás-, társadalom-, faj- és fog
lalkozáskülönbség nélkül Ma tehát, kevés ki
vétellel, mindenki érdekelve van a tőzsdén és 
ha a kormány az értékpapirkereskedelmet, az 
iparvállalatok egyetlen tőkerezervoárját tönk

ül tőzsde elnöke válaszol
A pénzügyminiszter nyilatkozatának elhang

zása után (amelyet első oldalunkon közlünk) 
A Reggel munkatársa dr. Végh Károlyt, a 
tőzsde elnökét kereste föl, aki a következőkben 
válaszolt Kállay Tibor kijelentésére:

— Az én meggyőződésem, hogy
a tőzsdeadót ne in csak hogy nem szabad fölemelni, 
hanem még a jelenlegi 5%o-ea adót Is le kell szállítani, 
hogy ha a közgazdasági életnek ezt a rendkívüli fon
tos tényezőjét súlyosabb megrázkódtatásoktól meg 

akarjuk óvni.
Tgy történik ez Becsben és Berlinben is, ahol ugyancsak 
5%o-es az adókulcs, azonban nz adófizetés kötelezettsége 
alól annyi kivétel van, hogy valójában lényegesen ki
sebb teher sújtja a tőzsdei üzletkötéseket. Véleményem 
szerint a pénzügyminiszter urnák nincs igaza abban, 
hogy a tőzsdeadó fölemelése indokolt és szükséges az

Frey alelnök: „A dupla tőzsdeadó gazdasági anarchiát teremt!"
A Reggel munkatársa ezután Frey Kálmán 

kormány főtanácsost kereste föl, aki kérdé
seinkre a következő, az ügy minden részletét 
megvilágító választ adott:

— A pénzügyi kormány téves fölfogásból indul ki, 
amikor azt gondolja, hogy ha nz értékpapirforghbni adót 
a duplájára emeli, egyszersmind dupla beváltéit fog el
érni. Szó sincs róla. Sőt: sokkal, de sokkal kevesebb lesz 
az államkincstár bevétele. Tűrhetetlen és tart hatatlan, 
hogy mindenki a tőzsdére veti rá magát. Minden jóté
konysági akció, a kormányzat minden ágú a tőzsdét 
vámolja el elsőnek. A tőzsde vezetősége, a tanács és a 
tőzsdclátogató közönség át van hatva attól a tudattól, 
hogy ha megvalósul az a szándék, amely az adót meg 
akarja duplázni,

tönkremegy n budapesti tőzsde.
Remélni és hinni akarjuk, hogy n pénzügyminiszter ur 
az utolsó órában eláll ennek a szörnyű tervnek a meg
valósításától. Végh Károly, a tőzsde, elnöke, kihallga
tásra jelentkezett Kállay Tibornál, aki hétfőn fogadja őt. 
Ezen a megbeszélésen talán sikerül megértetni a pénz
ügyminiszter úrral, hogy tökéletest n liibdx az a számí
tás, mintha a duplájára fölemelt tőzsdeadóval több be
vételhez jutna az állam. Mi semmiesetre sem vállaljuk 
a felelősségei ezért az intézkedésért. Ha Kállay Tibor 
ragaszkodik eredeti szándékához,

ml valamennyien lemondunk, mert nem engedbotj&k 
meg. hogy a ml nevünkhöz fűződjék ez a szörnyűség. 

Hogy mi lesz azután? Bizonyos ideig gazdasági anarchia 
lesz, nem fognak üzleteket kötni a budapesti tőzsdén. 
A pénzügyi kormánynak az a legfőbb argumentuma 
ellenünk, hogy mi akkor is jajgattunk, amikor 2 ezrelék
ről 3-rn, majd amikor 3-ról 5-re emelték az értékpapir- 
forgalimi adót. 8 h°l?y őzért nem hisznek nekünk. Hát 
kérem, ez nevetséges bürokratikus gondolkodásmódra 
vall. Mert ha időközben a korona nem zuhan le és ennek 

reteszi, úgy ebben a krachban nemcsak a hi
vatásos spekuláció pusztul el, hanem az a ma
gyar középosztály is, amelynek megmentéséről 
folyton fecsegnek ugyan, de emberséges meg
élhetését a tőzsdei konjunktúrára bízták. Nem
zetközi viszonylatban pedig egy vidéki kis
város alkalmi börzéjének nívójára degradálják 
a pesti tőzsdét és

a tőkeerős külföldi vásárlót óh vállalkozási 
kedvet újból Becsbe irányítják.

Egyetlen számottevő tényezője sincsen a ma
gyar pénzügyi és gazdasági életnek, amely a 
pénzügyi kormány tőzsde- és közönségellenes 
odómerényletét a legélesebben el ne Ítélné és 
az ország józanul fölfogott érdekében — éppen 
a mai kritikus viszonyok között — katasztró
fának ne tartaná. Még a politikai front leg
szélső szárnyain sem jelentkezett hang, 
amelyre Kállay Tibor pénzügyminiszter eset
leg mint valamelyes biztatásra hivatkozhat
nék. Éppen ezért A Reggel kétségtelennek 
tartja, hogy

a legrosszabb esetben is kompromisszum
mal intéződik el az adófölemelési terv, a 
kétszeresére való emelés azonban nem tör

ténik meg.

a pénzügyminiszternek
árfolyamok utólagos emelkedésének ellensúlyozása érde
kében is. A tőzsdei árfolyamok ugyanis nem az adóhoz 
vagy egyéb rendelkezésekhez igazodnak, hanem egyedül 
a korona zürichi árfolyamjegyzéséhez. Ha a korona 
nemzetközi árfolyama hanyatlik, akkor a tőzsdei értékek 
föltétlenül emelkednek.

Meggyőződésem szerint az értékpapírok jelenleg még 
egyáltalában nem állanak azon az árfolyam magasla

ton, amely a valorizált értékeknek megfelel.
Éppen ezért az átértékelési folyamatot még korántsem, 
látom befejezettnek. Azonban, ha az a nagymennyiségű 
pénz, amelyet a tőzsdeadó elvon az értékpapírüzlettől, 
hiányozni fog,

a tőzsde életképessége teljesen megbénul.
Én tehát minden körülmények között ellenzem a tőzsde
adó fölemelését és ezt az álláspontomat fogom kifeje
zésre juttatni a pénzügy miniszter ur előtt holnap, ha 
alkalmam lesz vele a kérdésben tanácskozni.

megfelelően az értékpapírok árfolyamai nem emelkedtok 
volna olyan rohamos tempóban, akkor nekünk lett volna 
igazunk. Józan ésszel nem lehet elhinni, hogy mindenki 
Budapesten bonyolítja le az üzleteit. Berlinben és Bécs
ben is 5 ezrelék a tőzsdeadó, csakhogy ott egész érték
kategóriák vannak kivéve az adózás alól, úgy hogy nz 
adó jóval kisebb. Ila nálunk 10 ezreléket követelnek, 
akkor egy kötés Magyar Hitel után — 900.000 koronájával 
számítva — végeredményében 7%-ra, vagyis 1,575.000 ko
ronára rúgnának az összes költségek. Az ilyen terhel el 
lehet bírni, amikor átértékelés folyik és egyik napról a 
másikra 200.000—300.000 korona árkülönbözet van, de már 
n legkisebb slngnációnál a költségekbe belebukik az 
ember. Tiszta lehetetlenség, hogy ezt észszerűen keresz
tül lehessen vinni.

— A legvérmesebb képzeletet is fölülmúlja az a jövede
lem. amihez az állam az 5 ezrelékes tőzsdeadó után jutott. 
A költségvetés összeállításakor 24 milliárdra számítottak 
egy évre, holott egyedül augusztusban 8 milliárd volt 
a bevétel, szeptemberben pedig — ha nem zavarja meg 
az üzlet menetét a pénzügyi kormány — 12 milliárd lőtt 
volna. Amikor ennyi pénzt tudnak kiszedni a tőzsdéből, 
ez még mindig nem elégi És ha a dupláját kérik, azt 
hiszik, hogy meg is kapják? Jól jegyezzék meg: ha 
egyszer megálli a forgalom, a rendelet megváltoztatásával 
nem lehet majd egyszerre visszacsinálni és nz üzletnek 
lendületet adni. Ehhez hosszú időre lesz szükség.

A helyzet ma nagyon tospz, meri Kállayt nem könnyű 
kapncltálni.

— Majd ha a tények a mi álláspontunkat igazolják, 
akkor már késő lesz. Sem rajtunk, sem az országon nem 
segíthet senki és a pénzügyminiszter ur csalt, azzal vi
gasztalód hátik, hogy megint okult az ország kárán. Ha 
életbelép a rendelet, nemcsak a tőzsde, hanem

az egész ország szenvedni fogja végzetes következ
ményeit,

mert ma mindenkinek eminens érdekei fűződnek a tőzsdé

hez s átoknak leginkább, akik most a tőzsde ellen olya*  
nagy hangon kiabálnak.

Ezt. a mindenképen nevezetes nyilatkozatot 
azzal egészítette ki Frey Kálmán, hogy a 
tőzsdetanács kedden, szeptember 18-án ii’é>L 
tart, amely Végh Károly elnök meghallja- 
fása után véglegesen állást foglal a tőzsdeadó 
és ezzel együtt a tőzsdeválság kérdésében is.

„A bankok agyonütéséve! ne 
csapják agyon a magyar államot11 
Schandl államtitkár beszámoló beszéde

Csongrád, szeptember Ki.
Vasárnap délelőtt volt. Csongrúdon a hősök 

emlékszobrának leleplezési ünnepsége, majd az 
ünnepség után a városháza udvarán tartotta 
meg beszámoló beszédét Schandl Károly állam
titkár.

— Az a politikus, aki ma. jolszavnkk.il dolgozik, bár
milyen jóhiszemű legyen is, nem szolgálja az. ország ér- 
dekót. Ebben uz országiam minden politika olöföltetéle i 
pénzügyi konszolidáció « epéikül itt nőm lesz sem keresz
tény, sem liberális politika, hanem olyan őss^comlcs 
amelynek mindenki csak a kúrát \allja. Minden embernek 
öss^e kell tartani, u fegyelmet és a rendet föulartani 
azért, hogy a pénzügyi helyzet megjavuljon. Erre mez js 
van a kilátás. A külföldi kölcsön elleni agitáció téves 
utakon jár. Állami önállóságunk föláldozását szokták föl 
hozni. Be a külföldi kölcsön pénzügyi szerződés és nem 
jelenti állami önrendelkezésünk föláldozsút. Mimién teória 
haszontalan, amikor a példa beszél: Ausztria példája. I<> 
fogásoljúk, hogy a külföldi kölcsönt pénzintézet ut.ián 
hajtják végre. A bankokrácia ellen sok kifogás emelhet ;, 
de a bankok aoi/oniU étével. ne csapjuk agyon a magy.ir 
államot' is.
Ha nem jutunk köcsönliöz, Németország sorsára jutunk,

(író/ Bethlen István miniszterelnök nófl millió arany
korona kölcsön iráni tárgyal és a legjobb utón vagyunk, 
hogy ezt elérjük. Megnehezíteni vagy elgáncsolni a nti- 
niszterelnök munkáját, bűn a nemzet ellen, amelyet 
tudatosan egy magyar politikus som követhet el1.

NAGY ÉS VÉRTES RT.
AMERIKAI 
IRODABÚTOROK
BUDAPEST V, ARANY JÁNOS- 
UTCA 20. SZÁM. TELEFON 125-84

Sok fát és szenet 
takarít mega szabadalmazott

Telefon 88-89

előfiitő- 
kálybáva), 

mely minden 
kályhára felsze
relhető. Megren
delhető a
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Paplan"OSím
a paplankirályhoz legyen VII, Kertész-utca 35

„Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat
az Országos Földblrtokrendcző Bíróság engedélyével 

Budapest VI, Teréz-körut 21. 274 Telefon: 7—36.
Nagyszámú blrtokvételi és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák és telkek közvetítése. <Jól 
bevált lakásközvetités, llnancirozás stb. Mindennemű ingat- 
auügybon szolid, gyors és kívánatra diszkrét lobonyolitás.

Engiebert Cord. kilóméter garanciával 
Michaüin cablé pneuimaSiSc 

Auftóf&itezereiéwZc
NAGY JÓZSEF

VI. GyAr-utce 17 Telefon: 21-97
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’ MAGYAR AGRÁR- ÉS JÁRADÉK3ANK RT. |
l VETÖMAGOSZTÁLYA
5 Budapest V, Nádor-utca 16 — Telefon: 72—01 8
5 Sürgönyeim: Agrár Budapest 8
3 Vés* a legmagusubb napi áron lóhere- és lucerna í 

magot és egyéb yozdasfegi mn.píuhat 8
Mintázott ajánlatokat kér’ 8
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Mfi? is adunk
kötésre ciszternában, hordóban vagy kannában 

díjmentesen tárolva, házhoz szállítva vagy 
kocsiba töltve 

autől&enz&nt, autóo!afatt 
autózsivt 

legolcsóbb napi áron,
valamint petróleumot, gánolajal, hengerolajol, 

motorhajtó- és kenőolajokat, Törölte gépzsirt, 
kocslkenőc.söl 

nPH&i&lf.S**  otajhgreahadelmi irt 
Budapest V, Balalon-ulca 10 — Telefon: lűl—Jj ( 
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Kristóf-téri áruházának átépítésével kapcsolatban férfiszövetosztályát tetemesen kibővítette. Férfiöltöny-, felöltő- és télikabát- 
kelméi — a G. H. Porter világcég különlegességei — minőség tekintetében a legértékesebb gyapjuanyagból szőttek, a belőlük 
készült öltönydarab ennélfogva fazontartó és vonalhatásban előkelő.

Az átrak sehol másutt nem öleséi*  
bak, — ezt a cég évstózad@s tes

tes hírével garantálja.
E ténynek elbírálása céljából fölkéretik a hozzáértő t. 
uriközönség a tartalmas, gazdag kelmeválaszték szives 
megtekintésére, mely kelmék, vásárlásra való késztetés 
nélkül, a cégnél szokott udvarias készséggel mutattatnak be.

jolszavnkk.il
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Lehner (Lendvai) képviselő pogromra 
buzdított a fajvédők szegedi gyűlésén 

Eckhardt és Friedrlch beszédei
Szeged, szeptember IC.

(A Heggel kiküldött tudósítójának telefonje- 
lentésc.) A. I’riedrich-frakcióval megerősödött 
tájvédelmi politika vasárnap délután Szegeden 
népgyüle.-;! rendezett, hogy az Alföld metropoli
sában kibontsa a fa j védelmi politika zászlaját. 
A Corzó-mozi nyári helyiségében vasárnap dél
utánra hívták össze a népgyiilést, amelyen alig 
2006 polgár jelent meg. A helyiség emelvényén a 
Pestről érkezett vendégek, Eriedrich István, 
Eckhardt Tibor, Lehner (Lendvai), Kiss Meny
hért helyezkedtek el. A rend föntartására egy 
szakasz gyalogos rendőrt vezényeltek ki. A gyű
lésit rém ben a rend főn tartásáról Petkóczy 
rendőrtanácsos gondoskodik. Eckhardt Tibor 
beszéde nyitotta meg a gyűlést:
_ Gazdasági politikát, kell folytatni ás a kereskedelmi 

mérleg passzivitását megszüntetni. Divattú kell lenni az 
cfl,i/xzc,iis<'uct ('a minden luxust megszűntei ni! A nagy
tőkének érdeke a koronanunlás, mert, valorizákitlanul 
kapja a hitelt a .JcgyiniózídtíSI. A kormány politikáin a 
magyar gazdasági ólét katasztrófájára vezet. Külföldi 
kölcsön helyett, mely önrendelkezési jogunkat idegen kézbo 
teszi le, belföldi kölcsönhöz kell folyamodni. .7 korm>iiiy 
a liilfölrli kölcsönnel csupán a rőtliadiist akarja állantlfi- 
silón. A. zsidókérdést léha tüntetéssel és pofozkodással 
nem oldjuk meg. Elitrii, aki ilyen politikát propagál. 
„■íz ekrtui Ionok és boiulxirctök teszik a legrosszabb szolgá
latot, ezek azoknak a politikusoknak hasznainak, akik 
abból élnek, hogy minden három hónapban kakaóbombát 
kannak. Hitvány rágalmakkal szemben kell a fajvédők
nek szeplőtlen becsületüket megvédeni.

Ezután Friedrieh István szólalt föl:
— Bár pesszimista, nem tikár túlsóiét jövőt 

festeni, Magyarországban kalandornak neve-
•—---------------------------------------------■<»

zik, aki Törökországba utazik. Mit is keres ott 
egy rendes ember? Itt csak a hajlongok jutnak 
előre, ő pedig az önérzet, s az elszántság embere. 
Ezután a zsidókérdésről beszélt. Nem akarjuk 
— úgymond —. hogy az ország zsidókézen 
hy/.’/o//. Bennünket állandóan terrorral vádol
nak. Hát az nem terror, amit a liberális sajtó 
véghezvisz azzal, hogy már napok óta állan
dóan félre veri a harangokat, hogy a fajvédők 
összefogtak a mágnások és a főpapok ellen! 
Mi azonban nem vagyunk félénk természetűek, 
állunk a harc elébe. Aki nincs velünk, az elle
nünk van. Nem fogjuk tűrni, hogy az ezeréves 
M ágyaror szagból Középeurópa szemé! lerakat a 
legyen. A magyaroknak a törököktől kell pél
dát, venni, akik minden idegen uralmat leráz
tak magukról.

Lehner-Lcndvai a. zsidókérdésnek a törvény 
keretein belül való sürgős megoldását követeli. 
Szeretné, ha erről a kérdésről már beszélni sein 
kellene, úgyis azt piondják, hogy a fajvédők
nek a zsidóüldözés a kenyerük. De a legjobban 
szeretné, ha egy zsidót sem látna Magyar
országon, akkor nem volna zsidókérdés sem. 
Ö nem gyűlöli a zsidókat, mert az anyja arra 
tani lói la. hogy a poloskáit ne gyűlölje, hanem 
undorodjék tőle és tapossa el. Ha a zsidóság és 
a véle, szövetkezett héberokrácía megakadá
lyozza a zsidókérd'' nek a törvény keretén 
belül való megoldását,

akkor, ha a lelkek nem bírják tovább a 
feszültséget, el fog következni a kérdés 
legtermészetesebb és legegyszerűbb meg

oldása: a pogrom.

Uj szigorú büntetések lázadásra, hitfe'ekezetek kigúnyolására, 
éieimiszerhamisitásra, jogtalan igazoltatásra, ingyenrészvény el

fogadására. ekrazit gyűjtésére

(„4 Heggel tudósitójától.) Hónapokkal ezelőtt 
hivatalos kommüniké jelent meg arról, hogy 
az igazságügy miniszter a büntetőtörvény
könyv és a bűnvádi eljárás módosításáról uj 
törvényjavaslatot készít, és mutatóba közöltek 
néhány paragrafust arról, hogy a törvény
tervezet milyen újításokat tartalmaz, .d Heggel 
megszerezte ennek az uj büntető*  örvény
javaslat nak teljes '-zövegét és arra való tekin
tettel. hogy e törvénytervezettel most minden 
igazságügyi szervezet, de legkülönösebben a 
budapesti ügyvédi Kamara behatóan foglal
kozik, aktuálisnak tartjuk az eddig még nem 
ismertetett újítások közléséi. Az uj törvény
javaslat 4. paragrafusa úgy szól, hogy

akit foglalkozása vagy hivatása körében 
elkövetett íiiinli <1 miatt ítéltek el, n.d a fog
lalkozásától hat hónaptól öl év’g 

időre el lehet tiltani.
az ilyen foglalkozásától eltiltott egyén el
veszti ipurigazolváuyát, iparengedélyét, ható
sági engedélyét és bi -?'álból törölni fogják a 
kereskedelmi cégét.

Lázadás, ellenállás, izgatás.
I’.iiíás a 6. paragrafus a bűntettére

vonal koznan, mert lázadásnak minősíti azt a 
csoportosulást, untéin a nemzetgyűlést vagy 
bizottságát, a magyar kormányt, vagy annak 
tagját erőszakkal vagy veszedelmes fenyegetés
sé! helyéről eltávolítani akarja, vagy hivatá
sának szabad gyakoriul óba ti akadályozza,. Vei
nek büntetése 5 évtől 10 évig terjedhető állam
iig I az. Aki nyilvános népgyiiléseu vagy cso
portosulás, illetve*  zavargás alkalmával a haló
sági közeg olyan fölhívásának vagy intézke
désének, amely a gyűlés vagy csoportosulás 
/ öloszlul ásóra, ragu a rend föntartására, 
hely reá! i dósára irányul, nem engedelmeske
dik, vagy unnak" bármi módon, ellenéül, az bűn- 
tellet köret el, 5 évig terjedhető börtönnel és 
■>,0f)0,00i) korona pénzbüntetéssel büntetendő. 

izgatás bűncselekményére vonatkozóan 
"bán iijiiást tartalmaz a törvényjavaslat, hogy 
aki valamely gyülekezeten nyilvánosan bün
teti vagy vétség elkövetésére egyenes föl- 
h ■ >í.;! intéz és h.t a bűncselekményt ennek 
folytál) elkövették, az mint felbujtó biiii- 
t ütendő.

Külön paragrafus szól a vallás szabad gya- 
l'orbila elleni bűncselekményekről. ( Vétséget 
követ el és 5 évig terjedhető fogház lesz a 
hűidet Ac annak, aki

az istent, a vallásos hitet vagy az állam 
■ '.ital bevett vagv elismert hit felekezet val- 
hisos tiszteletének tárgyát kigúnyolással, 
káromkodással vagy a vallásos érzületet 
egyéb sértő módon nyilvánosan gyalázza.

rendSri
Nagyon súlyos büntetés vár azokra, akik 

; valamely élclmicikket az egészségre ártalmas 
anyag fölhasználásával megham isitanak, vagy 
megromlott, az egészségre ártalmas élclmicik
ket tudva közfogyasztás céljára forgalomba 
hoznak. Ezt a bűncselekményt, ha valaki el
követi, /p évig terjedhető fegyház a büntetése. 
Ha valaki ilyen ártalmas élelmicikk fogyasz
tása folytán meghftegszik, akkor a büntetés 
Z.í évig terjedhet, és. hogyha, valaki a romlott 
éte'íől meghalna, akkor a büntetés életfogytig 
tarló fegyház is lehet.

A jogtalan igazoltatók ellen.
A törvényjavaslat 21. szakasza az utóbbi esz

tendő'.- divatos bűncselekményét, a jogtalan iga- 
zoda'ós kát akarja megtorolni. Ez a szakasz 
ii'iy szól, hogy vétségét követ el és három évig 
terjedhető fogházzal büntetendő az, aki mást 
anélkül, hogy erre jogosultsága volna, fenyege
téssel, erőszakkal vagy lettlegesség alkalmazá
sával igazoltat, kilétének, meiiűll'" ' ? >•/<-■ 
föl tart ózta! vagy mozgás! szabadságában akár 

'mi más módon korlátoz. iíöi'iont kap a jogtalan 
igazoltató akkor, ha csoportosan vagy fegyve
resen követi el e cselekményt.

Bűncselekmény — az ingyenrészvéuy 
elfogadása is.

A megvesztegetés bűncselekményére vonatko
zóan, n> ilvá’i a közelmúltnak az ingyenrészvény- 
ügy kapcsán aktuálissá váll esetéből kifolyóan 
uj szakaszt illesztenek a. büntetőtörvény
könyvbe.

A törvényjavaslat szerint, a megvesztegetés 
tekintetében a nemzetgyűlési képviselőt úgy 
kell tekinteni, mintha közhivatalnok volna.

Megveszteget ásnék minősül az a cselekmény, ha 
valaki nemzetgyűlési képviselőnek o minőségé
ben kifejtett működésére vagy magatartására 
tekintettel vagy e működése következtében tel
jesítendő cselekményéért vagy mulasztásáért 
ajándékot, jutalmat ad vagy ígér.

Emu k büntetése 3 évig (erjedhető börtön és 
5,1)001)0 korona pénz,büntetés.

Ez a büntetés 5 esztendőre és 10,(100.000 koronára 
fölemelhető, ha az aiándék adásának vagy ígé
retének az a célja, hogy a képviselő kötelességét 
megszegje.

Dologházi őrizet, i
Ugylátszik, az Internálás! táborok helyett ; 

akarják törvénybe iktatni az úgynevezett do- • 
Ingházi őrizetet. A törvényjavaslat 45. szakasza ■ 
szerint olyan egyént, aki már bünteti miatt í 
legalább két Ízben volt büntet re és u.iabb bűn
cselekményt követ el, azt a biró‘-ag az Ítéletben 
a rá kiszabott büntetésen fölül

szigorított dologházra utalhatja, 
ha megállapítható a vádlottról, hogy a bűncse
lekményeket üzletszerűen vagy szokcsszcrüen 
követi el. Ezek a megrögzött biintevők öt esz
tendeig is ilyen szigorított dologházba zita'.ha- 
tóit.

Az ekrazitos merénylő büntette.
Az 56. szakasza a törvényjavaslatnak robban

tószerrel és lőfegyver jogosulatlan tartásával, 
elkövetett bűncselekményekre vonatkozik. Azt 
az egyént, aki veszélyes robbantószert olyan 
óéiból állít elő, szerez be vagy tart rendelkezése 
alatt, hogy azt valamelyes bűncselekmény elkö
vetésének eszközéül használja, á évig terdhetö 
f egyházzal büntetik. Ma a. bűncselekmény elő
készületeit az illető egyén már megtette, akkor 
a büntetés V) évig terjedhető fugyház. Aki pe
dig már a bűneset ?k métiy véghezvitelét a rob
bantószer fölhasználásával megkezdette, de be 
nem végezte, annak a büntetése íj évi fegyház, 
de lehet életfogytig tarló fegyház is.

Rendőri íolügyelet bírósági határozat 
alapján.

Ugyancsak az internálás pótlására akarják 
törvénybe iktatni a bírói határozat alapján tör
ténő rendőri fölügyelet alá helyezést. Ezt az in
tézkedést olyan egyénekkel szemben lehet alkal
mazni, akikről magatartásuk, cselekményük és 
nyilatkozataik alapján a bíróság megállapítja, 
hogy az állam és társadalom törvényes rendjére 
veszélyesek. De rendőri fölügyelet alá kell he
lyezni azokat is, akik felségsértés, hűtlenség, lá
zadás miatt, vagy a kommunizmus idején elkö
vetett valamely bűncselekmény miatt jogerősen, 
el voltai: Ítélve. Rendőri Íolügyelet alá kerül
nek azok, akik internálva voltak. A. rendőri föl
ügyelet alá helyezett egyén lakóhelyét a rend
őrség tudta, nélkül meg nem változtathatja, po
litikai pártnak vagy szervezetnek nem lehet 
tagja, nem vehet részt titkos összejöveteleken, 
politikai gyűlésen nem lehet lapszerkesztő, ki
adó vagy valamely lap állandó munkatársa es 
neve alatt politikái tartalmú cikket nem irhát. 
Levelezését, táviratait és telefonjait a rendőr
ség ellenőrzés aiatt tarthatja, sőt el is tilthatja 
a levélírást, a távíró és a te'ofon használatától. 
Útlevelet nem kaolint. Egyébként rendes foglal- 
k ozását f ol y tatba íja.

bőven carnaubás, torpenlindus, a békebeli
nél is jobb niinöségbou készülő kiváló tisz
tító és konzerváló hatással bíró cipőkrém

7*.é . K.Tiffása, Uőzhí'K por,
sz::b. Ralsins-, Turu!-, Vermoroi-rendszcrü 
s ? 3 ® » e y m e8 e z ® k,
Püíi—k?-és vörös-
rrzbőJ. szénkónegezők. háti- és eiry- 
kezos kénporozó gépek legolcsóbb gyári 
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— A betegsége tizenöt évvel ezelőtt lepte meg. 
Elsőbb a lábáról vette le, hogy csak támogatva 
tudott járni; nyolc év óta nem mozdult ki szo
bájából; a valamikor mindig kész nagy utazó
nak minden utazása odazsugorodott össze, hogy 
egyik székből a másikba, a székből az ágyába 
segítették. Keze elgyöngült, már néhány év óla 
éppen csak a neve aláírására volt ereje. Szeme- 
világa enyészett. Esti lámpafénynél már jobban 
látott, mint a nappali világításban. Periodikus 
rohamokban ostromolta a betegsége és ilyenkor 
napokig emésztő kínokat szenvedett. Amint 

■azonban izmaiból, beleiből, csontjaiból kiállt a 
gyötrelmen szakgalás: elfogyott arca kiderült s 
ő vidáman diktálta jókedvű tárcáit és fantáziá
jának káprázatos képeit. Hihetetlen dolognak 
látszik, hogy valaki tizenötévi ily rettenetes 
küzdelemben, amely testét szinte fölemésztette, 
hogy csak a váza, maradt meg, szellemét eredeti 
termőképességében, frissességében és erejében 
tudja megőrizni. Hogy a világtól igy cisza
kasztva is, érdeklődését, megfigyelését be tudja 
kapcsolni az éledbe és termékenységéi, fogé
konyságát meg tudja őrizni.

— De agóniája mutatja, hogy agyonroncsolt 
teste is ugyanazzal a szii^sággal birt, mint szel
lemi énje. A mostani, utolsó rohama igen erős 
volt és komfilikációk is pwhiltak hozzá. Az or
vosa eltiltotta attól, hogy bármi folyadékot ve
gyen magához. De végül már oly szomjúság 
gyötörte, hogy e szóra fakadt: adjatok egy po
hár citromvizet és haljak meg azután. Az orvos 
erre vörösbort engedélyezett neki, amiből mohó 
örömmel ivott pár kortyot és csöndesen, boldo
gan elaludt. És aludt és nem akart fölébredni. 
És igy aludt péntek esti 6 órától pihegve 
egész szombat déli 1 óráig. És a roncsolt test 
nem engedett. Lelke már túl járhatott földünk 
határain, mert se érintésre, se szólongatásra az 
egész idő alatt nem rcagádt. Csak a teste élt 
még és mint egy magára hagyott gép dolgozott 
tovább. Mind lassabban, végre 1 órakor elállt 
n: Indö vökre.

— Akik mindezt olvassák és némi sejtésük tá
mad egy szegény embernek lizenötéves vergő
dése és küzdelme egy gyilkos betegséggel: azok 
sejtik, hogy ebben a tragédiában keit még egy 
néma szereplőnek lenni, aki nélkül egy félisten 
se bírta volna végigverekedni, az ádáz tusát a 
halállal, amely e tragédia hőséi ennyi időn ké
résziül hurcolta föl és alá. amíg valahára vé
gezni tudott testével és leikével.

igen, volt valaki, egy néma szenvedő.
A Bákosiakat sokszor és sokai emlegették, 

gúnnyal is, szeretettel is. Szerepeltették csúfon- 
dáro- au, mint „szent családot ", emlegették, mint 
tehetséges embereket. Szerencsés családnak is 
mondották, de sohasem sejtettél:, miben, állott 
a szerencséje. Én azt most megmondhatom.

Az a-. zonyaiban.
— Ahányon voltak fér fit est vérek, egyik se 

csinált ..jó parik let". De mindeniknek 'idolt a 
gondviselés igazi feleséget, igazi asszonyt. És 
Rákosi Viktor asszonya az a néma hős, aki be
teg embere mellett krisztusi türelemmel, (l már
tírok mosolygó önfölátdozásávat, az ideális hit
vesi szeretet hűségével állott, 'magának semmit 
nem kérve, semmit nem keresve, semmire „e 
vágyva, tizenöt érig állandóan betege ágya 
mellett tanyázva, kíntól vcrejlékes homlokát 
törülve, neki enyhítő ital! nyújtva és néni élve 
csak benne és érte. Csodálni lehet a beteget, aki 
hősi lélekkel hosszú éveken keresztül hősiesen 
küzd a testében bujkáló ellenséggel; de mi 
mindez és ml minden az asszony, a hitves ön- 
fölátdOfKlsához képest, aki viruló éveinek javát 
szinte évtizedeken ál a beti gszobában hull ttja 
le 'magáról és a betegszoba börtönébe köveil ép 
testtel azt, aki mellé a gondviselés rendelte.

— Vess miniszter :t vallási és Lili különb*  
Bégekről. Vasárnap leplezték le Pomnzc t a há
borúban öleseit hősök emlékoszlopát, amelyet 
a község lakosságú emelt a hősi halált Imit 
polgárai emlékére. Az ünnepi beszédet a hon
védelmi miniszkr képviseletében megjelent 
Almássy László mondotta.

— Ez nz emlékoszlop — mondotta — értékei ideális 
kincs, n hnzaszerolet legliszliilib gyémántja, l'o.náz kö
zönsége volt nz első a hazuílds érzésben, amikor u háborít 
megkezdődött s l:iit''!esi;é>/ét a hazával szcml.cn a loi- 
rérUibb konzekvenciával teljesítette. Nem < lég csak ál
doznunk u hősök emlékének, du lauulnunk kell belőle.
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Mn Köti én Steinhardt föl lépté vei „Vígén Mikii" és „Seln 
Compugnou". Kezdoto ö órakor

Az egyházi áldások illán dr. Foss József 
helyettes miniszterelnök beszélt:

— X mai iinnpség a magyar lélek, a mrikyar katona é
a lm/- .-.iinucpltam Büszkp Ottómmal nézem < 
katonoalakot, lelkem örömexe! és fájdalmas büszkeségé 
vei nézem ezt nz oszlopot, a magyar katona, a • ainay.'r 
erő omlókét. bírni <i fegyver, tr. állam biztonsága • ■ 
ereje nyugszik a kardon. Szent a katona li'vatásn é,< jaj 
annak a nemzetn< k. amel)/ m ,n 
<!s i/jjőilenen (jondolni katonaira._  _ ......   .
gyem u mi menumtónk: tanuljunk belőle, tanuljunk ebből 
a kőoszlopból, amely természeténél fogva 
sél/es. Miként a k'í szemcsékből ól’, ngy : nemzetben 
vannak fnjok, vallások és 
amiként egységes ez a kő, 
eo)inét<etHek én KUlárdnak 
darabokra 
(illtladk cflg>nds»al.

................ . ■- iKikyar
Bi't-zko .szcm.iud ne 

ős fá idul inas 
magyar kálóim, 
'. az állton blitoutdan <■■■•■

tud billiókén, iiröimnd 
Ez az emlókoszlop le- 
........ ...... ' 1 

..........   Ktllái'd és e<iy-
Mikó.nt. n kő szemcsékből ál', ngy :

liirMndnlml oHZ.Iúlyok. Dn 
«/7V kell solklukfi ntódjá.'i 

lennie a nvimet nelt s faji, 
vallási' osztályok, s egyéb killönhstgek vein szabad, luam 

..L.i téiijék a ncniz' fet és ax embereket sz ínbe 
állítsák foymdssul.

háború alatt 
a lélekbúvár 
behálózza az 
napjaiban is

londoni professzorral 
a villámgyors röpülőffúpcl is’ lelőtték 

gondolatot nem értő el az ágyúgolyó, 
ez a derék magyar tudós, mert ünnepi 
ő tudományos ínéliatásánuk a lólek- 

, amely három városban: 
jelenik meg egyidöhen. A 

, pesti lélekbtnár- 
A posta már eza- 

lió’kiil sz.álklos a bar- 
fölött. <Ar. (-!!.) 

vag3‘ szakaszrondszer a viíiamosvas-

— Prcitay Fái és báró Láng Mihály újabb 
áttörje. A Bethlen—Prónay-ügyből kifolyóan 
tudvalévőén lovagias ügy keletkezett Prónay 
Pál és báró Láng Mihály között. Ezt az ügyet 
békésen intézték cl. Most, összeszójalkozásoól 
újabb affér támadt közöttük, amelyben ma tár
gyalnak a megbízottak: Prónay részéről dr. 
ílácz Vilmos és báró Col lux Tibor és Láng ré
széről báró Szentkcreszty Béla és Ottrubay ez
redes.

— Ferenc?! Sándor doktor. Sokan ismerik őt Pesten a 
szemüvegével, amely alól mindig olyan jókedvű, megértő 
tekinteteket vet az emberekre, mintha mindenkinek tudná 
valamely cslnytevését, de azt nyomban meg is bocsát ami. 
Lélekclcmzft doktor, freudista, mint Pesten mondjál: és 
már az volt akkor is, amikor a béi«i profcsszor»iránt a 
pesti kávéházakban csak néhány liosszuhaju iiataieiuber 
és rövidhuju kisasszony érdeklődött A 
szcgestalpu ezredorvoei csizmát hordott, de 
tudósok, akiknek tudományos szövetsége 
egész föklgömböt: a háború legvéresebb

! módját ejtettél:, hogy tudományos nézeteiket kicseréljék.
A bostoni egyetem kAckbuvára el tudta juttatni levelét 
a pesti Ferenezihez akkor is, amikor hajóhadak szúlltAk 
meg a tengereket. A londoni freudisták minden esztendő
ben értesítették a pesti lélekbúvárt újabb fölfedezéseik
ről. Kötelességük volt ez, mert az ötödik lélekelemző kon
gresszuson, amelyet 1918 szeptemberében tartottal: Buda
pesten, a gyűlés elnökévé egyhangúlag Feronczi Sándort 
választották. Es folyt a tudományos búvárkodás, az ana
lízis, a lélekkutatás, a levelezés akkor is, amidőn az egész 
világ harcban állott. Hogy jutottak el ezek a csodálatos 
levelek a harcoló hadseregen át n tudósok Íróasztal írat 
A tudomúnyszomjuság találékonyabbá teszi az embereket 
a szerelemnél is. A levelek itt voltak és Feronczi Sándor, 
a esizriiús ezredorvos esti óráiban a 
vitatkozott, amikor 
a magasból, do a 
Most azért aktuális

. számot szentel az
búvárok nemzetközi folyóirata, 
Becsben, Lipcsében, Zürichben , 
legnevezetesebb európai tudósok Írnak a 
kollég.-iról elismerő sorokat a füzeiben. . 
had és a tudományos gondolat titok > 
cokbau eiv.ervucoútlcnedcit országuk !

— Zóna*  ........ ..........
utón. A villamosvasúti jegyek árúnak kétheten- 
kint való emelése nem hozta meg azt az ered
ményt, amelyet a villainosvasutak igazgatósága 
az áremeléstől várt. A villamosjegy ára elérte 
az aranyparitást, de a deficit ennek ellenére 
sem tűnt cl a villamosvasutak mérlegéből. Mint
hogy pedig < gy újabb tarifaemelés még jobban 
lecsökkentené a személyforgalmat, a villamos- 
v.isutak vezeíósjge egy olyan reform mogyaló- 
■•.itá.' ji tervezi, amely tarifaemelés nélkül is fo
kozná a vállalat bevételeit. A vezetőség szerint 
ugyanis a mai egységes jegyrendszer nem igaz
ságos, mert egyforma viteldijat követel min
denkitől, akár egy, akár öt kilométer távolság
ban veszi igénybe a villamost. Ezt az igazság
talanságot akarja a vezetőség kiküszöbölni a 
xónarendt zor bem tetősével vagy a szakaszjegy- 
rendszer visszaátlilásával. A vezetőség most ta
nácskozik arról, hogy a két rendszer közül me
lyiket vezesse be. E héten megtörténik a döntés 
és a iövő héten már a közlekedésügyi bizottság 
foglalkozik a reformtervezettel. Az uj rendszert 
október elsején már életbe is léptetik.

— Wíiil IJunnc-ster nem tűnt el Japánban. J Béggel 
! i tud< itója telefonálj : >-«y hamburgi távirat nyo
mán a» cgóaz európai sajtót bejária az a hír, hogy U’iUi 
ll:o ,n< a világhírű hejjodiiinüvész. aki egy Japán,
ortztlgl fura; i roll, eltűnt. .Must, arról tTlestilők. hogy 
Wllü Bitriiir ...T még « fáldi i ngés elölt elhagyta Jupdul 
< mtir meg is érkezeit Hollandiába, ahonnét egyenesen 
Bécrbo utazik, hogy Amerikába való elutazása előtt még 
egy buc«uh:uigver>i,uyt túri.mi.

- Kihirdették a jogerős ítéleíef a Landsu-pör 
vádlottjai előtt. A Landuu-bünpör vádlottjai — 
Sípos h'amilló, fitries Ferenc dr.. Dóbe Aándor, 
Bcckcr l 'D'ár, Tóth Andor és A’iss (f\ lein) Ig- 
,iá(- előtt v .' hirdették ki a büntelőtörvény- 
szeken a Ivarja jogerő.*  Ítéletét. A Ivnria a tábla 
Ítéletét megváltoztatva, • • ■■' Kanillló dr. 
tetősét 5 évi, Ruzics ;• > rent A • ó'-i. Dóbé .'o'?/- 
dorct 2A éri fegyházban, fícckcr Istvánét 3 hó
napi fogházban ódlapltotla meg, a másik két 
vádlottat pedig I’öliuen1',lte. A fölolvawás befe
jezése után iöláUott 'Török Sándor dr., Dohé 
Nándor védője és kérto a fairóságot, hogy vé
dencének biiníoii'..ét függessze föl, meri, niiiesi n 
megállapítva, hogy Dóbé /.ándovui kiszabott 
hünnüvslit-l az i'litéltnek a vizsgálni bún eltöltött 
fogségí.l'ói mennyit számítottak be. A bíróság 
úgy híitnrozott, hogy az iteh Ilii n már beszámí
tott egy hóminot további ti hónappal Hídja meg, 
mert, njr tulnljn, hogy Dóbé legutóbbi lelartóz- 
tatám a Landiiii-iigyliől kilelyó’in lörtént.
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minden ziubcn és divatos formában
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a{'wa®4irw3.''iBNa3 délelőtti órákban Fg'zn clífnycs 
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— Egy cseh lap romlátásai. A 
Listy“ pozsonyi jelentése szerint magva 
lítikusoK „gyógyulás’* iirügyo alatt főik

„Narodny
— ar po- 

AAvmuoAZAv ...w.w * v., „érési k
a Felvidéket, és ott zavartalanul tanácskoznak 

lap 
fel- 
po
fiin 
po-

a magyar ellenzéki politikusokkal. Á cseh 
szerint Magyarország azon van, hogy a 
vidéki ellenzéki pártok eljárása a magyar 
litika szerint igazodjék. A lap szigorúbb 
ügyeletét ajánl a Felvidékre járó magyar 
Jitikusokkal szemben.

— Est! Kurír. Szombaton eate uj napjlap jelent 
az Esti Kurír, föflzorkositőjo fíassay' Károly, 
magyar )] borai izmusnak 
idusa, llassay lapja színes, friss, rokonszenves és bizonyára 
megtalálja az. utat a magyar közönség szivéhez. Az Érti 
Kurír felelős szerkesztője dr. Borát László, n. Untai uj9ág- 
írógárda egyik Jegrokonazenveaebh fa legtehetségesebb 
tagja.

meg, 
a ti.ztult 

népszerű parlamenti reprezen-

Pénteken jön 
az amerikai filmgyártás 

büszkesége
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a sszo nyak
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Zongorát, píarsíRölr
ne vogyon, míg MMÉNVl MIHÁLY smn- 
gorntolopót meg nőm látogattn. Dudapont 
VJ, Király-utca ,öf. szitu - P.égi zongorát 
vosz, csóró), javít, hangol. — TELEFON

„PYRAMIS"
MAGVAR FOF-BBlRTttKOSQK ÉS FOLDBÉRLÖK 

KERESKEDELMI rtÉSKVÉNVTAFzSASAGA 
HUöAPKBT, VI, TEtlEZ-KÖRUT 28. SZ.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, erőtakarmány*  es miitráyyaosztály.
42S Telefon: G5 19, 05—50, 17- .39. 1.53-03. VI,

szcml.cn


1923. szopf ember 17.

— A puccsok korát éljük, ami Azt i,
hogy a világháború még mindig nem ért véget, 
csupán az ellenségek változtak az elmúlt évek 
folyamán. A háborúban nemzetek küzdőitek 
(-dirmás ellen, ma a nemzetek küzdenek egymás 
között. A háborút puccsnak hívják. GóróÁyor- 
szágban bárom puocsot éltünk meg. liulgáriá- 
bán kettőt, Olaszországban és Spanyolország- 
bán egyet, hogy a sikertelen kisebb-nagyobb 
ju'Wet puccsokról no is beszéljünk. Ha a puccs 
sikerül, úgy győzött az eszme és a fáradt, testi
leg, idegileg rokkant népek leborulnak a fölül- 
kerekedett puccsisták lábai elé, hu a puncsot le
verik, szétszórják, úgy a puccsisták lázadók, 
törvénysértők és le,bunkózni való gazfickók. 
Egészen bizonyos, hogy a puccsoknak kisugárzó 
süggestiója tovább fertőzi a becsvágyó, kar
rierre mohó, napóleoni pos*  okban tetszelgő tár
sadalmakat, amelyek az államhatalom teljessé
gére vágynak. Amíg egy puccs sikerül, újabb 
ptíccsok támadnak. Amig egy puccsista vezér ha
talomhoz juthat egyetlen vakmerő rajtaütéssel, 
addig el nem múlik Európa fölött a megrázkód
tatások veszedelme. Isten óvja ilyen veszedel
mektől M agy arors,zágot!
_ Női holttestet fogtak k! a Dunából. Vasárnap délelőtt 

JlndafoknAl egu 20 évesnek látszó tirinő hulláj U fogták 
ki a Dunából. A rendőri blz/ttság RKCiuélyazonosságál 
n ígiiüapitnnl nem tudta, mert üernnri ir<b vein >:>'t w'tla. 
S bizottság megállapítása szerint 4—5 napja lehetett a 
vixben. A holttestet a törvénysuóki orvostani intézetbe 
Fzúiniotlák.

— Apponyi Albert az amerikai—magyar 
kapcsolatokról. A Magyar-Amerikai Társaság 
vasárnap délelőtt tartotta a parlament dele
gációd termében gróf Apponyi Albert elnök
lésével díszközgyűlését abból az alkalomból, 
hogy gróf Apponyi Albert több amerikai egye
tem meghívására Amerikába utazik és ez al
kalommal Amerika elnökének fölajánlja 
Washington budapesti és Kossuth amerikai 
szobrának kicsinyilell mását a magyar nem
zet hálájának kifejezése jeléül. A díszközgyű
lésen Apponyi Albert elnöki megnyitójában 
többek között ezeket mondotta:

— Az Amerikában levő KoHSuth-szobor és a magyar 
Waohingtou-szobor kisebbített képmásának alnd ‘‘.óval 
flg amerikai-magyar kapcsolatot óhaj'juh mep'T'is'f'rni. 
Ezek a kapcsolatok sok tekintetben dr- zák értél;, ■ ek.
Nem csupán arra a nnsfyarányti k>; it«>‘‘;re mondotok, 
amolyet szűkölködő magyar gyermekei ok nyeltek, i .-m is 
az amerikai nagytőkére, gon iolok, liánon, c.víp'bi az 
erkölcsi „m/;eu;)tro. hogy az i'-gut süli - Állal.: >1; cuu 
7'rlaiio»-nic»fcs békét tudlak eelH.ii; kötni és a nagy 
köziéi sttság vám azonosítja magát Trianonnal.

— Letartóztatott sikkasztó. Vizlicsck Pál 
25 éves kereskedő egy hónappal < z ‘lőlt szén
termékek földolgozására telepet lé|<- ítélt. A te
lep üzembe ntartúsúhoz s/.ük.ségt s gépeke', báró 
Csávossytól bérelte. A /.épekéi. azonbnn 
ahelyett, hogy a telepen hozta volna műkö
désbe, eladta. Ezután társat keresett. Vágó 
ilezsö postatiszt társult is vele és 51F O’IO koro
nával járult hozzá az üzlethez. Amikor azon
ban. Vágó látta, hogy a telepen nincs gép, 
visszakövetelte pénzét. Vizitelek luíjírndóimk 
mutatkozott erre, csak haladékot leért. Másnap 
hirdetést helyezett el az újságokban, hogy tár
sat keres vállalatához. Molnár ():ön keresk <Iő 
800,000 koronával társult. Ebből o pénzből 
Vizlicsck kifizette Vágót. Amikor azután Mol
nár Ödön Iái la, hogy mego/íitúk, följelentette 
Vizlioseket. Az ügyészség V'-.bcsek ellen 
csalás, sikkasztás és hűtlen kezelés minit adott 
ki körözblevelci. A rendőrség vasúi nap este 
elfogta Vizlicsoket.

— Fehér Tűire pAplrkcrcakcdőt clIiorr.úl'.iUák n •„J.api-
táiiysfii-ról. Amint i•..moreii-i, n -lióriy nap nlii a főkapl- 
1 ;:iy.s. -'<iu < <'y n::;;vszabású lé'.rl -z«--i <- - ,l:i.s ü'-tyébci fo
lyik ii nyomott!*.  Fehér d*  Kdlmtíit Rózsi utca 75. maiin 
alatti i>ui• í-,i.c,b> cég ollcn először »<■?.>/
följelentés <’rh i’t különböző hécvi < é^-<>!;'<>l. akik hiti ■ 
lexfíi cttaldt miatt kérték a biliiutldl c/Jrfrd*  •M.’/f/itidi/'í
A lel n i i .• . k szerint a Fel r 1 • Káin i'.i cég több millió 
osztrák korona orlÁki! árut vdaároltnk i ■ :-íb«. iigyannkleii' 
i i:ir bzcuhan tudták, hogy a misdii.ll <iitil<’l t./ ia
tudják. \ nyomozás sorún a c."x < ir.vik tulajdoné-.il, J-’e 
hér Imréi oritelbo vette fl ronufírséfí, aki azzal védeke

lt. houy nz ingadozó caluhiiis vis'onyok kört tk-:li,lh-ii 
jutott flzuiéskáptilaiii'épi zavarok közé. \ a<irnap d -iointt 
I chór Imrét Kfirtis Artvr dr. rtndőrtnnó.imos óiból l ihnli 
tf itti és a iij/ottiowií során igazolást n>i rl l'rhér jóhisze
műsége, továbbá nz, hogy a károsult wj;< kk<-l orcdményeH 
tárgyalások indultak iiumt. Délben 1 ;l ómkor n nyomozás 
vezető readörtanácsm szabadlábra helyezését rendilfn el,

— Halálozás, önvogy Klrschbaum Fflwosné, eziil. Adler 
llótn hixszus ozmiwdé.s után Budapesten meghall. ri'-ifi 
áélután 4’4 ómkor temetik tu uj izraelita temotűben.

IJOliLittiUH ti
—n s: irr-*-.**-*-- ~ —------------- ’mrvm i

Bármely t, ü z o 1 Ő - £ 
anyagra alkalmas’^

F. kitűnő folytoné/’ő kály
hákul gyártja kizárólag

JFEMíl1 
kályhagyára
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VSsszautasitJa a
(■! Uepu<l hulósiíóy.itúl.) Klebelsbera gróf kidluszminisz- 

lor a limit, héten tudvalévőén kinevezte a Ferenci Józucl- 
iuh'.el ioa.:i i'ó'ióvd a sógcri'l, dr. Kovdts Gyula mhiisz- 
téri l'lkiír!. A kiri.-vi z.-.sr 1 kapcsolatban a fajvédők orgá- 
nuinniban rendkívül éles támadások jelentek tneg a kul- 
tuszmin;.zíht ellen, valóságés személyi hajsza indult meg 
s a támadó Icözk menyek már azt u legvégső konzekvenciát 
is levonták az esetből, hogy a kultuszminiszter áildsa a 
l.lncvczds küi’i tb< zlébcu meprcndült. .1 llepgel munka
társa vasárnap délután fölkereste svábhegyi villájában 
Khh Isiicia Kitiió grófot és megkérdezte őt, hogy mit szól 
nz cllir.c uidilott koncentrált támadáshoz. El bcisbrra gróf 
a következő nyilatkozatot tette előttünk:

— A ..Magyarság'*  két év óta oly következete
ken és toiideuciózusan támad, hogy minden ob
jektív és elfogulatlanul gondolkodó embernek

keli, hogy /// tgy személyi hajszáról van 
sző, amelyhez a legkülönbözőbb ürügyeket kere
sik, cz,;rt megjelenésül<re rendszerint nem is 
szoktam válaszolni.

— A tanárság — folytatta a kultuszminiszter 
— sokkal jobban ismeri bec.:ületcs intencióimat 
semhogy

c politikai hajszához faltörő kosnak oda
adná magát.

— Lundaucr Eáuűrd négy esztendeje. E hó
nap 2ö-án tárgyalja a királyi tábla Landciuer 
Kduárd ügyéi, akit. a. törvényszék négy évi 
állam fogházra Hált párbaj vétség miatt. Az 
iigy előzményei ismeretesek: a. fiatal Landauer 
kardpúrbajban halálosan megsebesítette ellen
felét, Kirehncr Sándor fregatthadnagyot. 
Laiidaucrt akkor nyomban letartóztatták, a 
törvényszék pedig, bár a tanúvallomások iga
zolták. hogy a párviadal a szokásos forrnák 
és szabályok szerint folyt le, négy évre, eddig 
ily ügyekben a legnagyobb szabadság vesztési 
bünlelérre ilélte. \ íintp lem bért Szegedre szál- 
Utoíták, oíi tölti büntetéséi a. többi közönséges- 
bűnözőkkel, mánián Magyarországon eziclÖ 
szerint -nincs'n állam fogház'. A párbaj intéz-, 
ményévcl szemben A Heggel ismételten kifej
ti, te állásomiíját. A léha krakéícreskedést, a 
lova Jaskodúsnak azt a hisztériáját, amely 
évek óla dühöng a fővárosbanés a vidéken, 
mi s elitéi,iük, komolytalannak és haszontalan
nak tartjuk. Ezzel szemben koncedáljuk, bog?/ 
széutos esetben a iovagias elintézésnek ma is 
főm:álló módjai nélkülözhetetlenek; bizonyos 
.'igyekben pedig, ha nem volnának kódexekben 
lefektetett alapelvek, úgy újból ki kellene 
ezeket találni. A Landauer fiúnak, szerencsét
len vélt íkuiek összetalálkozása folytán, egész 
sor különítményes tisztiéi kellett megverc- 
kednl a holsevizmust követő zűrzavaros idők
ben és éppen ezért, mint notórius párbajozó 
állittatott a bíróság elé. Innen ez a precedens 
nélkül való zord itélel, amelyet bizonyára eny
híteni fog a királyi tábla tisztult, bölcs be
látása. Egy virágzó, fiatal élet kioltása nagy 
bűn, de az. enyhítő körülmények figyelembe
vételével mégsem kezelhető Landauer Eduárd 
közönséges gv-(kosokkal egysorban. Amíg poli
tikusok, közéleti és társadalmi előkelőségek 
minden héten párbajoznak, eddig a párbajok 
közül nem lehet kiragadni círyet. és ennek az
i gynok szere leséi len hősét, hogy benne és rajta 
l.űt hssük nz egész intézményt. Emlékezetes 
még a Kegicvieh—Hentz-párbnj. amely hasonló 

;• •■■•il.-tis fordulattal végződéit. Hentz Károlyt 
hed heti (dlamfogházra Ítélték.

IIa:nl>itrghtin clfostak c?y magyar szélhúmost. A 
szobi CHemlőrörs vasárnap kísérte át. a ftőkapitúnysúgra 
nózsa Jenő 26 óvna pécsi kereskedői, akit hiixokirat- 
hamixiláx miall illdihiitt a niagi/ar igazsdgsiolgáltatás. 
Rózsa .1 >nőt Ihunlitirgban fogta el a német rendőrség és 
eseh-szlovák közvetItésseL juttatta a szobi csendőrörshöz. 
Rózsa lopás miatt egylzben már büntetve volt.

— Választási mozgalom a Komorjai kerület
ben. Németh Vince apátplébános elhalálozásá
val megüresedett komorjai kerületben báró 
Collos Tibor lépett föl pártonkivüli program
mal. Collos báró az általános választásokon a 
szomszéd zurányl kerületben maradt kevés sun- 
vazaital kisebsegben.

-|-„,A szeszélyes asszonyok‘‘-at csak fölnőttek 
nézhetik meg.

— Előkelő uri.'ualiósAg nyílt meg legutóbb. Eseiuéuy- 
sz.átnha megy rz. v.< nem mula^z.tlmf íulc cl. hogy külön 
föl ne hiviuk olvasóink Ügyeimét lapunk mai számúban 
megjelent Rothberger Jakab ,.(1V. Váci utca 6) hirdeté
sére. Az. előnyösen Ismert cég folytat la a kiárusítást. Is, 
amelynek v mai viszonyok között oly óriási jeíentösógo 
v:;’!, hogy sci:ki nem miiln.sz.thatja el szükségleténél; ha- 
-Zi‘r>ó.st! előtt a cég raktárát megtckintonl.

János
(ermészotes keseriiviz az egyedüli magyar 
termék, ír.elvet a világ minden részében 

Ismernek és használnak

Vezetői, akikkel alkalmam volt érintkezni, a 
leglojálisabb és legkorrektebb álláspontot fog
lalták el.

— A Ferenc József-intézet reorganizáció előtt 
áll és ezt jogomban van azzal végeztél ni, akit 
erre alkalmasnak tartok. Természeti en felelős 
vagyok az eredményért. Hevest Sándor kineve
zésére is ugyanerről a rés/.rő!, ugyanilyen táma
dást intéztek ellenem. Áfa inindenki elismeri, 
hogy választásom szerencsés volt. Meg vagyok 
róla győződve, hogy a mostani kinevezés is u 
Ferenc. József-intézet újabb föllendüléséhez fog 
vezetni. Kovács Gyula alattam, mint államtit
kár és mint miniszter alatt (i évig működöt! 
anélkül, hogy egyáltalán előléptettem volna. Es 
amint a köztünk fönnálló rokoni viszony nem 
volt ok arra, hogy kinevezzem, éppúgy nem 
lehet ok arra, hogy igénybe ne vegyem egy 
olyan föladatra, amelyre képességénél fogva 
különösen alkalmasnak tartom. Az egész ügyet 
nyílt sisakkal intéztem, mert meg vagyok róla 
győződve, hogy választásom helyes volt.

A negyei niuukntársának órteuttlóse szerint nem födik 
az i/razsáffot a hírek, amelyek a tanárság mozgalmáról 
szólunk a miniszter ellen.

A tanáregyesület elnökei nem mondottak le és semmi
féle dcino’nstráelóra nem készülnek.

— A rcntlőrök és kommunisták harca Szófia 
utcáin. Szófiából jelentik: A kommunisták teg
nap gyűlést akartak tartani a piactéren. A 
rendőrség intézkedéseket léptetett életbe ennek 
meggátlásáru és a csoportokat oszlásra szólí
totta föl. A kommunisták egyik csoportja ez al
kalommal lövésekkel fogadta a rendörosztag 
parancsnokát, akit egy revolverlövés megölt. N 
rendőrség végül szétszórta a tömeget, anélkül, 
hogy fegyverét használta volna. Körülbelül 30 
személyt letartóztattak. A városban egyébként 
semmi más rendzavarás nem történt.

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

ansgoBofrancáa divaftSíalm&Sc 
és selymeik

IV, VAci-utca ^z.
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Ezúton értesiti nb. vevőközönségét, 
hogy a nagy keresletre való tekin

tettel női divatkelmékben
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rendez.

Esen áewsitős keretében eladás
ra kerUinek 1O%—1S0/o—20n/o-os 
tényleges árengedménnyel ex 
íísxá-'téli angol és francia eréé-* 
cl<Sk legújabb termékei te&ueny, 
ccsst^meP alj és rucáikra. Egyben 
fölhívjuk t. vevőink figyelmét a*már 
nagy tömegben beérkezett őszi külön

legességeinkre:

Női szövetekben i 
velourok (gabardln, coteleln, faquard)

Férfiszövetekben i 
téJi kabétkelmék (boy. posxió, 
ratiné), különleges férflruha- 
kelmék estélyi és sportruhákra

Selymekben i 
volour slffon, marosain, creppo 

romáin és creppe szatln

Áraink kikalkuBátftnftl ax a cél ve
zetett. hogy a Segjobbat a lehetti 

legoBctőbban nyújtsuk
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— Harminc millióval károsították meg az ÁL 
taláuos Takarékot. A Magyar Általános Taka
rékpénztár József-téri központjában szombaton 
délelőtt megjelent egy fiatalember, aki fölmu
tatott egy 225 db részvényről szóló letéti jegyet, 
amely után a joggyakorlás alkalmával 113 uj 
részvény jár. Mivel a bankban nagyon sokan 
voltak, a felek sorszámokat kaptak és ez a fiatal 
ember a kapott sorszám alapján több uj rész
vényt vett föl, mint amennyi neki az áltáléi föl
mutatott letéti, jegy alapján járt volna. Az Ál
talános Takarék ezáltal körülbelül 30 milliós 
veszteséget szenvedett. A hiány a délutáni reví
zióm'. I tűnt ki és a bank azonnal följelentést tett 
a főkapitányságon az ismeretlen fiatal ember el
len, aki a nem neki járó részvényeket fölvette. 
A rendőrség a uyomozást megindította, de ed
dig a tettest fölkutatni nem sikerült.

— A börkere«kcdök uj t»zUrc(s<*gvt  alakítottak. A Nem
tett Demokrata Ptirt központi helyiségében vasárnap 
délelőtt mintegy 100 bőrkereskedő gyűlt egybe, akik meg- 
alakitól iák a Magyav Börltisltereskedök Orstúgot Szövet- 
sé/K't. Glasnev Jenő nyitotta meg az alakuló közgyűlést, 
majd r«rga Mihdljj és IVclsz Lajos ismertették azokat 
az okokat, amelyek a szövetség megalakítására vezettek. 
Hangsúlyozták, hogy a bőrkereskedők eddig nőm rendel
keztek olyan képviselettel', amely megfelelő módon 
delmezte volna az érdekeiket. Az u.i szövetségnek i 
csak Budapesten sikerült felette nagy 
toborozni, de vidékről is sokan jelentették 
sukat. A szövetség elnökévé Fábián llfila 
képviselőt választották meg, aki megnyitó 
mutatott azokra a nehézségekre, amelyek 
delem és a kisipar létérdekeit veszélyeztetik, 
lésre és összetartásra hívta föl a polgárságot és kijelen
tette, Hogy a szövetség munkáját minden eszközzel tá
mogatni fogja. Ezután megválasztották a tisztikart és a 
választmányt.

— Orvossza kürtői vélemény a hipnózissal 
védekező rablógyilkosokról. A Reggel megírta 
annak idején, hogy Wittenberger László és 
Wittenberger Ernő testvérek a vizsgálóbíró 
előtt azzal a szokatlan védekezéssel állottak elő, 
hogy Balkányi Farkas Vilmos Váci-körúti 
öreg trafikost hipnotikus álomban öllek meg 
és ugyanígy rabolták ki. Ezt a védekezést 
tulajdonképen Wittenberger László mondotta 
jegyzőkönyvbe, azt hangoztatva, hogy ő sem
miről sem tud semmit, mert a 20 esztendős 
Ernő öccse hipnotikus álomba merítette és ha 
csinált is valamit, azt transban követte el. A 
Wittenberger testvéreket kiszállították a 
gyüjtőfogház mellett levő törvényszéki meg
figyelő intézetbe, ahol dr. Németh Ödön és dr. 
Minnich Károly orvosprofesszorok hónapokon 
út foglalkoztak velük. Most fejezték be a vizs
gálatot. A professzorok megállapították, hogy 
a két fin anyai részről való nagyapja elme
gyógyintézetben halt meg. egyik nagybátyju
kat pedig éveken át gyógykezelték a gyöngyösi 
elmegyógyintézetben. Anyjuknak egyik nővé
rét pedig most is a pécsi elmegyógyintézetben 
ápolják. Wiítenbergor László a háború máso
dik esztendejében súlyos idegrázkódtatáson 
ment keresztül. A hajón, amelyen katonai 
szolgálatot teljesített, aknarobbanás történi és 
a hajó legénységének fele elveszett. Ezt köve
tően két napra László is súlyosan megsebesült 
és szívbajt is kapót*.  Volt ennek a Wittenlmr- 
ger Lászlónak a háború folyamán még egy 
nagyon keserves élménye. 'Szerbül területén a 
komitácsil; elfogták, rövid utón halálra ítél
ték, azaz ítélet nélkül fölakasztották és csak az 
utolsó pillanatban, amikor már alig volt benne 
élet, kegyelmeztek meg neki és vágták le a 
kötélről. Az elmeorvosi szakvizsgálat folya
mán kiderült erről a Wittenberger Lászlóról 
egyébként az is, hogy korábban betöréses 
lopásért 7’Zí esztendei börtönre Ítélték. A pro
fesszorok megállapították, hogy a Wiitenber- 
ger testvéreknek a hipnózisra vonatkozó elő
adása meseszerül kitalálás, egyszerű kohol
mány, amelyet csak azért, eszeltek ki, hogy a 
büntetés alól szabaduljanak vagy annak mér
tékét csökkentsék. A szakvélemény egyébként 
azt mondja Lászlóról, hogy erkölcsileg fogya
tékos egyén ugyan, de sem a bűncselekmény 
elkövetésének idejében, sem pedig most nem 
szenved olyan elmebajban, amely akaratbeli 
szabad elhatározási képességét kizárná, korlá
tozná vagy csökkentené. Ugyanez áll Ernőre 
vonatkozóan is. A bünpör iratai most az 
ügyészségen vannak, ahol elkészítik a két 
testvér ellen a vádiratot, úgy hogy a büntető
törvényszéken o rablógyilkossági bűnügyben a 
főtárgyadat még az ősszel megtarthatják.

— Budapesten letartóztattak kél bécsi vám- 
csalót. Megírtuk, hogy a mull hét vasárnapján 
a rendőrség letartóztatta Blammer Frigyes és 
Basser Jenő becsi kereskedőket, meri hamis 
vérre szóló útleveleket akartak szerezni a saját, 
arcképükkel. A rendőrség letartóztatta őket. 
Időközben az ügyészség a két bécsi kereskedőt 
szabadlábra helyezte, mert a bűncselekményt 
csak megkísérelték. Szombaton n főkapitányság 
távirati értesítést kapóit a bécsi rendőrfőnök- 
> égtől. hogy ott vámcsalási ügyben gyanúsít
ják Basser Jenőt és Blammer Frigyest, Kérik 
azonnali letartóztatásukat. A rendőrség a két 
szabadlábra helyezett kereskedőt újra megta
lálta és őket, vasárnap délelőtt őrizetbe vették.

A hivatalos vitag nem vett fisdom&st & lial&Mról 
Sipuiusz halottas&gyáital

(A Béggel tudósitójától.) Az ágy, amelyben 
fekszik, betegágya. Tizenöt év óta állandóan 
mellette virrasztó feleségén lcivül ez a fehér 
vaságy volt legnagyobb jótevője. Ha a gerinc
sorvadás kínjai meglelték, ebbe az ágyba fe
küdt és néha napokig álmodott, félszemével a 
mennyezetet csodálva. Olvasni nem tudott. 
Egyik szeme évek óta gyönge volt, a má
siknak pedig már régen kihűlt a fénye. Most 
itt fekszik a vaságyon, már mind a két szeme 
vak. Elfakult, őszes lmja csapzott, az arca lágy, 
sárga, mint a japán selyem, sovány és inond- 
hatatlanul bánatos. Fehér törülköző, furcsa, ha
lotti nyakkendő öleli körül fejéi, tart ja fölkötve 
az állát. A szobában rokonok. Feketeruhás fér
fiak, fekete asszonyok, a fehér bútorok a fe
hérre sápadt halott körül. Két keze egymásba 
olvad, mintha, a bal a jobbat akarná becézni, 
azt a.jobb kezet, amely régebben papírra vetette 
üde, életteljes Írásait. A takarón, a párnákon 
október virága: őszi rózsa. A takaró alatt hiába 
keresed a halott testét. A. tizenöt éves betegség 
kínja kisgyermekké sorvasztotta a költő meg
kínzott testét.

Vasárnap déli 1 óra. van. Pontosan 24 órával 
ezelőtt aludt el örökre Rákosi Viktor. Huszon
négy óra múlott el és

a hivatalos világ huszonnégy órával később 
sem tudott róla, hogy a „Korhadt fakeresz
tek", az „Elnémx’lf harangok" írója lecsukta 

szemét.
Vasárnap délig csak Szász Károly kereste, föl a 
családot és pár újságíró. A 
pitotta, hogy kedd estig el kell temetni. A Kis
faludy Társaság, a Petőfi Társaság azonban 
még most sem döntött arról, hogy honnan te
messék a magyar írók egyik íegnagyobbját. 
Rákosi Púi. a fia. nyugodtan, szemreháii) ág
tól mentes bánattal meséli;

— 'A családon kiviil eddig csak Szász Károly 
látogatott meg bennünket. Pékár Gyulának sür- 
?fönyőztíink Leányfalura, de ő még nem vál
aszolt. Ma Mihály fi Károllyal, a színésszel,

tiszti orvos megái la-

(A Reggel tudósítójától.) Az elmúlt héten 
csepeli H'etss Manfréd gyárban az egyik 1 
zalmiférfít megszólítottál: a kepnban és 
fék tőle az ellenőrző blokot. Emiatt és 
különböző dolgokért összekülönbözött a 
zalmiféríi a munkavezetővel, aminek következ
tében értesítettek a bizalmiférfit. hogy állásá- 
bál azonnal el van bocsátva. 
után szombaton a gyár inkatos- 
lyozóüzemében 
értekezletet 
határozták, 
szaktársuk 
munkát. A 
kezdték. A 
kások megbizottaiva I 
dett s van remény

a
li

kőr- 
más 

bi-

Az elbocsátás 
és eszterga

dolgozó munkások rögtönzött 
tartottak, amelyen egyhangúan ol- 
hogy az indokolatlanul elbocsátott 
érdekében azonnal abbahagyják a 
sztrájkot a bejelentés után meg is 
gyár vezetősége a kivonult mun- 

I vasárnap tárgyalni kez- 
a békés megegyezésre.

Jugoszlávia csapatokat 
vont össze a bolgár-szerb 

határon'
Szófia, .szeptember Ki.

A bolgár kormánynak tudomására jutott, 
hogy a bolgár-szerb határon erős jugoszláv 
csapat osztagokat vontak össze. Jugoszláv rész
ről ennek azt a magyarázatát adják, hogy 
meg akarják akadályozni komit ácsi bandák 
átkelését a. határon. A bolgár kormány a leg
határozottabban ki jeleni i, hogy bolgár terü
leten nem tűri bandák megalakítását és hogy 
a rendelkezésére álló kis katonai erőkhöz mór
ién. minden, intézkedést megtesz arra, hogy a 
bolgár-szerb határon megakadályozza a banda- 
a/akidatok minden áljutási kísérletét. Tart 
azonban attól, hogy azok a bandák, amelyeket 
az agrár kommunisták szerveztek és amelyek 
jugoszláv területre menekültek, mosf betörési 
terveznek. Bulgáriába abból a célból, hogy 
határral szomszédos vidékeken sajnálatos 
vargásokat provokáljanak.

FOTÓCIKKEK
Budapoer-, IV. Ki ej yó-ucca A, 
FőüzipHi VII.KiróIy-uccaÖ9.

különleges hálószob ák, ’cányszo-
!?í!í’.l,RyCrn\Iil{SZOb«k’' Kizárólag u gyúrl h-rakatbant
agyak, rugalmas iaagybetetek. Tisza Káimáu-tér » lelefou; József M-«i

u.

újra kiüzentünk, hogy meghalt az apánk.
Nem tudjuk még, hogy’ ki fog gondoskodni

a temetésről.
A Kisfaludy Társaság-e, 
volt tagja az apám, vagy 
amelynek vezetői tagjai 
Azt hiszem, a „Budapesti 
eltemettetni. Olyan furcsa, 
zetünk. A „Budapesti Hirlap“-ot 
tűk, hogy milyen legyen a temetése, 
szólták, olyan, amilyet Rákosi Viktor megérde
mel. Nem tudjuk, mit csináljunk? A fivérem 
éppen most ment el a temetésrendező vállalat
hoz. Egy már biztos: kedden délután í órakor 
fonjuk eltemetni itt Budán, ahol utolsó éveit 
élte, a farkasréti temetőbe. Azt hiszem, még ma 
délután kivisszük halottunkat a temető halot- 
tasházába. Ha azután valakinek eszébe jut. ta
lán a Petőfi Társaságnak vagy a. Kisfaludymik, 
akkor meg átvihetik a Tudományos Akadémia 
kupolacsarnokába és ott föl ravatal ózhatják.

Csöngetnek. Nyílik az aj tó. Egy evikkeres, 
szórós szemű idősebb ur: Szász Károly jön. 

most urja eljött.

amelynek 27 éven át 
Petőfi Társaság, 
közé tartozott. 

Hírlap" fogja 
nehez a he'y- 

megkérdez- 
Azt vála-

szúrós szemű
Már egyszer itt járt tegnap, 
megállapodni a végső részletekben. A temeiért 
a „Budapesti Hírlap" rendezi. A gyászszertartá
son a Magyarországi Újságírók Egyesülete tes
tületileg képviselteti magát s koszorút helyez a 
ravatalra. Az újságírók nevében Hoitsy Pál bú
csúztatja az elhunytat, Szász Károly pedig a 
Kisfaludy Társaság nevében mond beszédei. 
Rákosi Pál bevezeti Szász Károlyt a másik 
szobába, visszajön hozzám és csodálkozás nél
kül mondja:

— Huszonötéves jubilevmát is elfelejtette, 
megünnepelni a Kisfaludy és a Petőfi Társaság. 
Általában, a jubileum ma. már, ugylátszik. csak 
ugródeszka, akkor jubilálnak, akkor szorítják 
csak meg fi. jubiláns kezét, ha viszontszolgála- 
tol várnak vagy remélhetnek tőle. Az én apám 
csöndes ember volt, évek óta visszavonultan élt 
és így elfelejtették... Korda Tibor.

Elfogott masnii zsebtolvaj. A lapuk jelentették, begy 
fíórtiay G.yuin Kőről}/ tartalékos századost letartóztatta 
a rendőrség, mert azzal gyanúsítja, hogy a miskolci 
vasúti vonalon tubbizben zsebtolvajlást követett el. A 
főkapitányság kéri azokat, akiket legutóbb megloptuk a 
miskolci vasúti vonalon, hogy jelPntkozzcnek <lr. Karolni 
Géza rendőrfogalmazónál. (Főkapitányság, 11, cm. 171.)

Mozífefe'z/eífiéffasreft
-r „A szeszélyes asszonyok‘‘-at a legiuteliigeu- 

sebb művész: Érich von Stroheim irta, rendezte 
és játsza.

4- „Nauouk, az eszkimó" — az Urániában 
még néhány napig műsoron marad. A híres esz
kimó-filmet, amelyről egész Budapest beszél, 
már csak néhány napig tartja, műsoron az Urá
nia. Ezen film oly rendkívüli látnivalót nyújt, 
amelyhez hasonló még nem jutott, el hozunk. Az 
eszkimó-film mellett „Aki kétszer él" címmel 
még egy amerikai íílmatirakcíó szerepel a 
műsoron. Az előadások 5, (8Zi7, ’/a’J és 10 órakor 
kezdődnek.

4- „A szeszélyes asszonyok" premierje pénte
ken lesz a Corvin-Színházban és az Urániában.

4- Nem látta „Biinbulá“-t? Lehetetlen. A Ka
marában már a befejező része megy a filmnek. 
— Siessen! — 4, 6, 8 és 10 órakor.

4- „A szeszélyes asszonyok." — Super Jcwel- 
film!

4- Mozgóképotthon. A szenzációs vígjáték; 
műsor telt, házak előtt pereg le. Taps és nevető 
viharok kisérik az előadásokat. Zoro és Huru: 
„Hamlet a hálószobában" 5 fölvqnásos, igazan 
fölülmulhatatlan, nagyszerű a „Kis szeleburdi" 
5 fölvonásos, brilliáns a „Pálinkás vizkura", 
változatos az Angol Híradó. (5, 7, 9).

4- „A szeszélyes asszonyok" című film elkészí
tése egy és fél millió dollárba került!

Hazai Fatermelő rt. gyártmányai
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Megegyezést várunk a 
tőzsdeadó kérdésében
Tartott tőzsdék — kisebb forgalommal

—, szeptember 16.
(A Reggel munkatársától.) Az elmúlt hét 

első tőzsdenapján az volt n. helyzet, hogy a 
magas kosztpénzek kicsalván a tőkéket a pa
pírból, a pénzpiac hatalmasan megduzzadt és 
a. spekuláció elérkezettnek látta, az időt, hogy 
ismét papírokba vonuljon. Az a körforgás, 
amelyet hónapok óta megfigyelhettünk, hogy 
tudniillik

két-háromhefenként a tőkék hol koszt
pénzbe, hol meg értékpapírokba vándo

rolnak,
szinte klasszikus tisztasággal mutatkozott, úgy 
hogy nem volt valami ördöngösség kitalálni, 
hogy a hétfői tőzsde fölfelé tendáló irányt fog 
mutatni. Azt is könnyű volt egy kis logika 
segélyével megállapítani, hogy a pénteki na
pon folytatódni fog a hausse és hogy még a 
rendezés sem fogja a fölfeléhaladást'megaka
dályozni. E logikus megállapítás természete
sen arra az esetre szólt, ha — ami. a tőzsdén 
soha nincs kizárva. —• nem jön közbe valami. 
De közbe jött, aminthogy az utóbbi hónapok
ban mindig közbe jön. Közbe jött pedig az a 
hír, hogy u. pénzügyi kormány az értékpapír
forgalmi adót a kétszeresére akarja emelni. A 
.szituáció egy szempillantás alatt megváltozott. 
A börze jól számoló közönsége, rögtön meg
állapította, hogy ez az adóteher szinte illu- 
zóriussá fogja tenni az üzletet és hogy a papí
roknak a korona mai állásához képest való ér
tékelése mellett lehetetlen olyan magas árakat 
elérni, hogy ilyen adóteher mellett, haszonnal 
lehessen spekulálni. Hozzájárult ebhez a föl
fogáshoz az is, hogy összevetve ezt az adó
terhet a bécsi tőzsdeadóval, jogos volt az a 
föltevés, hogy

az üzlet hirtelen a bécsi és egyéb külföldi 
tőzsdékre terelődik át,

végül pedig az a meggondolás, hogy a tőke
emelések előtt álló pénzintézetek és vállalatok 
értékéit ilven adóteher mellett sem fogja egy
könnyen fölvenni a közönség. — ilyenképen a 
tőzsde elinduló hausse-mozgalma nemcsak 
hogy hirtelen megszakadt, de valóságos sötét 
aggodalom lepte meg a piacot és ez az aggo
dalom most már nemesük a pillanatnyi üzlet 
kárai miatt, de a tőzsde és az egész gazdasági 
szituáció miatt is föl támadt. az emberekben. 
Ennek az aggodalomnak a jegyében folyt le a 
pénteki tőzsdenap és ennek hatása alatt áll a 
piac e pillanatban is.

A szituációban nem éppen könnyű dolog e 
bél. tőzsdéjét elképzelni. Egyelőre a tőzsde kö
zönsége nem annyira a hétfői üzletre, mint 
inkább a. hétfő délutáni tiltakozó gyűlésre 
készül. Hogy ennek a tiltakozásnak mi lesz az 
eredménye, senki sem tudja, de annyi bizonyos, 
hogy nagyon komolynak látják a helyzetet, 
ha a budapesti tőzsde népe olyan rettenetes 
dologra készül, hogy „tiltakozik**.  Aki ismeri 
e közönség lélektanát, az írni ja. hogy az üzleti 
napon lármázó, gesztikuláló tőzsde-;, alapjá
ban véve a világ legmegfontoltabb és leg
józanabb embere és hogy, magyarán mondva, 
szijjat hasittat, a hátából, mielőtt följa.idulna. 
Példa rá az a sok zaklatás, amelynek hónapok 
óta tanúi voltunk. De ma tiltakozik ez az alap
jában jéghideg és óvatos piac s akkor igazán 
bajnak kell leírni.

Mi pedig azt hisszük, hogy nincs baj. Illeté
kes helyen befogják látni, hogy ez a. kísérlet, 
amely a tőzsde közönsége ellen irányul, nem
esük ezt, de elsősorban az egész gazdasági 
életet sújtja s a közgazdasági tudatlanság, 
amely a tőzsdeellenes heccekben tobzódik, na
gyobb kár az országra, mint, amilyen elég
tétel volna bizonyos körök számára. Azt kell 
tehát remélnünk, hogy

az adó kérdésében méltányos megegyezés 
fog létrejönni s hogy ennélfogva a mai 

feszült helyzetet enyhülés váltja föl.
Ebben az esetben sincs azonban ok túlságos 
reményekre, mert a tőzsde bizalma meglehető
sen _ megrendült. és egy kis időre van szükség, 
amig a nyugalom beáll és a biztonság érzete 
visszatér. Gazdasági szempontból sincs ma 
különösebb ok a nagy bizakodásra s mind
össze annyit, remélhetünk, hogy

bizonyos papírokban, amelyekben tranz
akciók vannak kilátásban vagy a pnlroui- 
zájó intézet akar magasabb árfolyamokat 
elérni, emelkedések lesznek, de eg.v általá
nos hausKc-mozgalmat e hétre nem vár

hatunk.
---------- —W<XS»»—-—

X Mn uj értéktőzsdei periódus indul meg. amelynek 
pénteken lesz n második és utolsó (ellátási) napja. Ezek
nek nz üzleteknek október 4-ike (csütörtök) a fizetési 
•’npjn. Az ügyletek után kötésenként 500 K a llquidáció.

X A Salgó és a Rima alaptőkeemelése. A 
Kereskedelmi Bank e két elite iparvállalatá
nak, a Salgótarjáninak és Rimamurányinak 
alaptőkeemelése már régóta esedékes. Amint 
A Reggel értesül, a Kereskedelmi Bank veze
tősége most már határozott az alaptőkeemelés 
ügyében. A Salgónál már a részletekben is 
megállapodták. Három régi részvényre egy 
újat adnak 50.000 koronáért. K Rima alaptőke
fölemelésének föltételeiről még folynak a ta
nácskozások. Mindkét alapi őkeem elést azonba n 
csak szeptember 23-ika után fogják, nyilvános
ságra hozni, amikor Weisz Fülöp visszatér 
füri birtokáról.

X Ml van a Vulkánnal? A pesti tőzsde közönsége ismét 
lázban ég. Mindenki n Kuí/cdn-részvények bevezetéséről 
beszél. A Vulkán-gépgyár egyike a legrégibb magyar 
vasgyáraknak: 1894-ben alapították és azóta egyszer sem 
vizezte föl alaptőkéjét. Budapesti gyártelepén kívül 
Pécsben ugyaucsnk nagy fiókteleppel rendelkezik. J vál
lalat 1:9 arányban fog alaptőkét emelni és igy a tőzsdei 
bevezetésre szánt, a szindikátustól svájci frankokért, meg
vásárolt 4090 darab részvény már 40.000 darab uj rész
vényt jelent. A Vulkán részvényeiből most csak a leg- 
protekciósabbak vehetnek darabonkat 150 és 180.000 korona 
körüli árfolyamon.

X Bősei é.s a Hitelbank harca a Magnesit 
abszolút majoritásáért. Az elmúlt héten nagy 
meglepetést keltett, a Magnesit többmilliós ár
emelkedése. A Reggel munkatársa utánajárt, 
hogy mi az oka nz árugrásnak és a következő 
érdekes fölvilágositást kapta.: A magyar Mág
nesűnek 48.000 részvénye van. A majoritás 
nagyobb része a Veitscher-magnesité, a kisebb 
rész pedig a Hitelbanké. Amikor Bősei meg
szerezte nz Union-bankot, akkor egyben a 
Veitschcr-magnesit főrészvényese és több mint 
18.000 magyar Magnesit tulajdonosa lett.. A 
Veitser vezérigazgatója, Pavliczky azonban, 
aki Minkus unokaöccse, barátságtalan maga
tartást tanúsított az ifjú galíciai mullimilliár- 
flossal szemben, úgy hogy Bősei elhalasztotta 
majorizáló terveit. X.? elmúlt hetekben azon
ban Bősei és Pavliczky megegyeztek és az 
utóbbi 500.000 svájci frank közvetítési díjért, 
az Union-bank kezére juttatta mindazokat a 
magyar Magnesit-paketteket, amelyek a 
Veitscher-magnesithez közelálló kezek birto
kában voltak. Ezek után Bősei hozzáfogott régi 
terve megvalósításához, hogy a magyar Mag- 
nesilban a Hitelbank fölött is döntő többsé
get szerezzen meg. A harc utolsó etappeja 
zajlott le a pesti bánj aéi’tékek piacán és ko
moly belső értékén kívül ez a majnrizálúsi moz
galom az igazi oka a Magnesit milliós árugrá
sának.

> Újból alaptőkét emel az Általános Takarék. Nincs még 
húrom hete, hogy a Magyar Általános Takarék fölemelte 
alaptőkéjét és érdekeltséget létesített az európai pénz
piac egyik legelőkelőbb intézetével, a fíangue d’Otmére- 
rol. Alig fejeződtek be azonban a brüsszeli pénzintézettel 
a tárgyalások, a Takarék vezérigazgatója, dr. Horváth 
Lipóf, egy másik hasonlóan nagy külföldi tőkecsoporttal 
kezdett tárgyalni. A megbeszélések még folyamatban 
vannak, de úgy látszik, hogy sikerül megállapodást lé
tesíteni. Az uj külföldi csoport nagyobb érdekeltséget 
akar vállalni a MAT-ndl és ezért a Takarék ismét föl 
fogja emelni alaptőkéjét.

X A nagy Ganz és a kis Ganz. E héten a 
vaspiac szenzációja a két Ganz szinte rekord
előretörése volt. A G'anz-Danubiusból tudva
lévőén 27.00(» részvényt adtak ki és ennek a 
kis részvénymennyiségnek is túlnyomó része 
a majoritásos érdekeitek: Ullmannék, Kiéin 
Gyula, slb. birtokában van. Így történhetett, 
hotry az elmúlt hét tőzsdéin 40, 42, sőt 4i mil
liós pénzajánlatná! alig jelentkezett áriig pesti 
tőzsde legnehezebb nehczpapirjából. Érdeke
sebb azonban a Ganz-villamossági pályafutása. 
Ez 2’A millióról közel 4'ó millióig emelkedett 
a legutóbbi tőzsdenapon, aztán az általános 
kedvetlenség okán néhány százezer koronával 
ellanyliuit. A Ganz-villamos békekoronában, 
háborús tőzsdéken, sőt még egy éve ír mindig 
a hetedrészét reprezentálta a nagy Ganz ár
folyamának. Az utóbbi hetekben a vaspiac lég
ül dér lék eltebb papirosa volt, utána az elha
nyagolt és most szintén fölébredt Fegyver kö
vetkezett. A kis Ganzot mignon megfontolt ke
zek vásárolják és ha a tőzsde cl nem lanyhul, 
úgy föltétlenül 5—fi millióig ugrott volna ki. 
Így is kevés áru jelentkezett a szombati és 
vasárnapi magánforgalomban, ahol 4.450-nel 
kínálták és 4.150 pénz volt rá. A két Ganznak 
külföldi vásárlói is vannak, főleg Hollandiá
ból, akik most, ugv látszik, nem ok nélkül na- 
gyobbitják pozícióikat...

I3®.©®0 korona p$.rja I 
különleges In nyclves női súrcipőnck, férfi- 

nagyságban............................................................... 45COO K

Hócipők különlegoá minőségben és fazónokban, 
gyap.iubélésscl.......................................................... SDOOO K

Gyernieksárcipők....................................... 22000- 30000 K-ig
Tornacipők valódi blvnlybőrtalppnl, fehér és

egyéb színekben....................... 111000 koronától följebb
Guinmitrtlpu tornacipők (ItcithofTer-gyórtinány) ISOi’O K 
Gyermek és bnby bőrcipők gyönyörű választékban. 
Harisnyc.nemiiek és házicipők mérsékelt úrban.

Kereskedőknek külön engedmény! 
Arak aciáv.il értünilokl

X A Hitelbank tőkeemelése. A Reggel'mu\t 
számában jelentette már, hogy a Hitelbank 
alaptőkeemelése még hetekig húzódik. Amint 
most értesülünk, a Hitelbank okióber hónap
ban, de lehetséges, hogy szeptember végén már 
nyilvánosságra hozz^ a tókeszaporitás föltéte
leit. A bank igazgatósága ma is 2:1 arányban 
kívánja az alaptőkét szaporítani és az uj rész
vényeket — amint azt A Reggel már jelen
telte — 50.000 koronás árfolyam körül fogja 
kibocsátani.

X A herendi porccilán reneszánsza. A most részvény- 
társasúggá ala k tilt herendi poreellángyár — kevesen tud
ják — Kossuth Lajos és gróf Széchenyi István alapítása. 
A herendi gyár csakhamar beváltotta n hozzá fűzött re
ményeket és a párisi, londoni, philadelphiai, bécsi világ
kiállításokon a múlt század közepén csodájára jártak a 
miiértők. Egyenrangú lett a sévresi, meisseni, régi bécsi, 
régi kínai gyártmányokkal. A magánvállalkozás szerény 
keretei nem engedték meg, hogy a herendi gyár annyit 
produkálhasson, mint amennyi a folyton szaporodó mii
értő közönség szükségleteinek megfelelt volna és már a 
háború elölt, do még inkább azóta, a herendi porcellán 
mind ritkábbá és liozzáférhetetlenebbé lett. A fizető
képesebb francia, angol és amerikai közönség a terme
lést teljesen igénybe vette, magyar földön herendi por- 
ccllánt. szerezni alig lehetett. Ezek a körülmények bírták rá 
a gyár jelenlegi tulajdonosát. Farkasházy Jenőt, hogy a 
vállalatot részvénytársasággá alakítsa. Ár. uj társaság 
alapszabályai megállapítják, hogy a herendi gyúrnak 
szigorúan a régi tradíciók szerint kell működnie és a 
tömeggyártás ki van zárva.

X Szilárd a bécsi — üzletfélen a pesti ma
gánforgalom. A vasárnap folyamán a buda
pesti magánforgalom üzlettelen volt. Vaspapi- 
rokra magasabb pénzkínálat is jelentkezett, 
kötés azonban alig történt. A kosztpénz ol
csóbb: már ö'/Afo-ért is nagy tételek kapha
tók. — Becsben a magánforgalom szilárd, volt, 
a hangulat, bizakodó. Nagy az érdeklődés az 
Allamvasut iránt, amelyet ismét azok a kezek 
vásárolnak, akik nemrég a nagy Államvasut- 
hausset előidézték. Az Államvasúiért már 
1,000.000 osztrák koronát is fizettek. A bécsi 
piac ismét érdeklődni kezd a bankpapírok 
iránt. A mai magánforgalomban erősen keres
ték az Osztrák Hitelt, a Bodenkreditbankot és 
főleg a Verkehrsbankot.

etub Spéclalité
cigarettapapír minden egyes lapján és 

hüvelyén a gyáros viznyomással nyomott

aláírása olvasható.

Kkű’W'MIM' bútorok, órák, dísztárgyak nagy válasz- 
E Kfila tékbun. JÁMBOR. Muzoum-körut 31. sz. 

Veszek, eladok és cserélek. — Antik órák 
szakszerű javítása — Telefon: József 99—79.

Ezen közismert és 

fölülmúl Halat San 
minőségben készült gyártmányok min

den dohánytőzsdében kaphatók.

MÍtBUTOR

RÓKA ÉS TSA RT
TEHERAUTÓTELEI*

CsanAdy-utca 8. szám. Telelőn 46-01

Teherautók é8
Pótkocsik 

újak és használtak nagy választékban. 

Fuvarozást vállalunk!

ALAP. 1885

tRODRBERENDEZÉS

Veszünk brilliánst,
ezüstöt, pénzeket, külön fazont fizetünk. Hamfsfogaf 3M0 K-lg
Országos Ekszerhág, ItáUóczi-ut 17. az, (Uránta-bank.)
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X A Tőzsdetagok Gazdasági Szövetsége u tervezőit 
tfizsdeiidú fölemelése tárgyában szombaton elnökségi 
ülést tartott, amelyen uzt a határozatot hozta, hogy 
o tözsdeadó mindennemű fölemelése ellen a legerősebb 
akciót indítja mén. Tudatában van ugyanis a szövetség 
annak, hogy a tötsdeadó fölemelése nemcsak mayát a 
tőzsde inh'tménjjál érintené legsiilyosabban, de a magyar 
közgazdasági életben is oly helyrehozhatatlan károkat 
és pusztításokat okozna, amelyeket mlndcnképen el kell 
kerülni. A Tőzsdetagok Gazdasági Szövetsége egyidejűén 
a tőzsde tanácsához, is fordul, biztosítva fit arról, hogy 
teljes erejéről mellette áll és fölkéri arra, hogy a kor
mánynál leghatározottabban tiltakozzék minden adó
emelési szándék ellen.

X Közgazdasági hírek. Szombaton tartotta 
igazgatósági ülését az Olasz-Magyar Bankban 
a Schlick. Az ülésen véglegesen döntöttek 
a Schlick alaptőkeemeléséről: 1:1 részvényt átír
nák 10.000 koronáért. — A Hitelbank nagyipari 
vállalatai közül hosszú időn keresztül a titkos 
tipp a Brassói Cellulózé részvénye volt. Amint 
A Reggel értesül, a Brassói most nagy tranz
akció előtt áll, amelynek során alaptőkét emel. 
-Elsőnek jelentette A Reggel,hogy a Georgiá

ban nagy tranzakciókat terveznek. Az általunk 
jelzett számos uj vállalkozásból már több be
fejezést is nyert. így elsősorban a hollandi 
Pierson-cégnek való részvényeladás, a kapos
vári gyártelep teljes modernizálása. A tranz
akciók következő fázisa az alaptökeemelés. A 
Georgia 1:1 arányban emel alaptőkét és végre 
valóban kiadja a Pannónia Kender- és Len
részvényeket. — A Miltrágya- alaptőkeemelés 
igazgatósági ülése e héten lesz: 1:1 arányban, 
hir szerint. 15.000 korona körül szándékoznak 
a tőkeemelést végrehajtani. — A Mótor fuzio
nál egy hasonló szombathelyi iparvállalattal. 
— A Hofherr tőkeemeléséről folyó tárgyalások 
is befejeződtek. — A Spődiumgyár és a Hun
gária műtrágya érdekközösségerői A Reggel 
már nyolc hót előtt adott hirt. A Csontgyár 
mai kommünikéje első etappéja. ennek a nagy
jelentőségű vegyi koncentrációnak. Értesülé
sünk szerint a közeljövőben ujubb tranzakciók 
érnek meg. Mind a két vegyi gyárnak az 
ország határain túl terjedő üzletköre van és 
csak természetes, hogy a rokonüzemek kon
centrálása nagy termelési előnnyel fog járni 
mind a két vállalkozásra. — Sonnenfcld igaz
gató az Ofa ügyében l’árisban folytat tárgya
lásokat. Az értékes fapapiros bécsi bevezeté
séért, amely október 10 és 20-ika között törté
nik meg, genfi, kottirozásával egyidejűén, a 
Depositonbank és Unionbank vetekszik. —Az 
Athenaewmot a vállalathoz közelálló kezek 
vásárolják. A. legnagyobb nyomdapapi rban uj 
tranzakció készül. A. piacon úszó darabok je
lentékeny részét már fölvették és igy minden 
valószínűség szerint az Athenaeum e héten 
tartósan megszilárdul. — \ Kender és len
(Olasz-Magyar Bank) tőkefölemelése ügyében 
befejeződtek a tárgyalások. — A legutóbbi 
lanyha tőzsdenapon fölttínést kelteit a Vegy
ipari ugrása. A Vegyipari emelkedésének 
magyarázata, hogy Jugoszláviában és Romá
niában nagyobb üzletet sikerült létrehoznia a 
vállalatnak és hogy a részvények vásárlására 
a budapesti tőzsde több előkelő cégéből szindi
kátus alakult. — A Reggel beszámolt már 
arról, hogy a Leszámilolóbank érdekkörébe 
tartozó G-úe7fr>r»w.Zo)/i alaptőkét emel. Az alap
tőkeemelést a jövő héten publikálják, zí Reg
gel értesülése szerint. 1 régi részvényre 1 újat 
adnak, — ‘
vezetendő 
100 milliós 
emeli. —

Poincaré nem járul hozzá a j&tététeN

Páris, szeptember 16.
Poincaré miniszterelnök Diui-sur-Meuse- 

ben beszédet mondott, amelyben kijelentette, 
hogy a Németország által kifejezetten el
ismert versaillesi szerződés kizárólag a jóvá
tételt bizottság föladatává teszi, hogy Német
ország tartozását megállapítsa s unnak fizeté

vásárlóként lépett föl a piacon. Az Osztrák 
Hofherr. úgy látszik, a Magyar Hofherr tranz
akcióiból jelentős részt fog kapni. — A 
Málomsoky áremelkedése összefüggésben áll a 
Leszámítolóbank e favállalatának szép téri bei 
26-án tartandó tőkecmelö rendkívüli közgyűlé
sével. — Síéin Emil, a Kereskedelmi Bán.: 
ügyvezető igazgatója Zágrábba, utazott, hogy 
a Danton és a Ilorvái'-Sziavon Jelzálogbank 
alapi.őkeemelésének részleteit letárgyalja. — 
A Magyar-Cseh Iparbank már jelentett alap^ 
tőkeemelés 
nyer. — 
esős, a 
Velencéből

belül befejezést 
kormány főt.'iná- 
v ezé r i ga z ga tó j a, 

• 17-én érkezik
J7-én foglalja 
Földhitelbank

i nva- 
_..... __ ........  . . ; kottiroztatni
kívánja a részvényeit, Itt említjük ‘meg, hogy 
egy másik bécsi nagybank is jegyezteti 
akarja részvényeit. — A „Phönix Müvek" 
Grátz Mihály és Fia gép-, szivattyú- és kazán
gyár rt„ a vállalatnál folyamatban levő tranz
akciók lebonyolítása után részvényeinek koti- 

A darabokat erős kezek 
a tranzakcióval össze fii g-

két héten 
Kónyi II tigó 

Hazai Bank 
szeptember 

vissza. Ugyancsak szeptember 
el hivatalát Polipéra Ferenc, a 
vezérigazgatója, aki poroszkai birtokán 
mit. — A Wiener Bankverein \s,

h. 
hó

■

rozását. fogjaz kérni, 
vásá r ol j á k, é ppen 
gésben.

sét szabályozza. A jóvátételi bizottság kikap 
csolása ellentmondana a Frunefaiországga 
szemben vállalt kötelezettségeiinek.

Ehhez nem járulunk hozzá. Zálogukat tar
tunk kezeink között, am'dvekrt megín.r- 
ttnik mindaddig, amíg ki setvo nem 

leszünk.

X A Kőrösbányaf í*a  a Titán. A fi;piac. lc.gkisebb papírjai 
közé tartozik u Körösbtinyai. Az ehniilt héten végre ez 
u kicsiny ós sokáig elhanyagolt részvény megi- dúlt föl. 
felé. 15.000 koronáról cgé;-z 2G.(i'O koronáig szökött fii!. 
Amint .4 ficygel értesül, a Körösbdnyai árfclyjinninel- 
kedésének két. okh vau. Először, hogy a vállalat n 
faipari vdllalattal. amelynek igazgatóságában dr.
Mór is helyet foglal, fúziót ketzit < ’r>, másodszor pedi y 
(do)dókét emel .1:1 arányban tlOlü) koronás kibocsáfáxi 
árfolyamon.

í‘. Kiéin és Fia Finom Pipereszappan- és Illaiszergyár 
Rt. i iaptőkéjét 200 millióra entoli, A régi részvényesek az 
elővételi jogot 2:1 aranyban -1000 K-ért o hú 22-ig a Magyar 
Jelzálog-Hitelbank pénztárnál gyakorolhatják.

Az Angol-Osztrák Bank által be- 
Hungária kalaptompgyár eddigi 

alaptőkéjét ISO millió koronára 
A Guttmann-fa részvényeket Becs 

vásárolja. A pesti piacon már teljes áruhiány 
mutatkozik. — A legutóbbi tőzsdenapon nagy 
áremelkedést ért el a Starfilm részvénye. 
Amint A Reggel értesül, a részvényt egy szin
dikátus vásárolja és igy egy további ár
folyamfejlődés lehetősége forog fönn. — A 
Liptákot, amely az utóbbi hetek legszeszélye
sebb papírja, az Angol-Magyar Bank kezdi 
újra vásárolni. — A Béggel jelentette már, 
hogy angolok érdeklődnek a Csáky iránt. 
Amint most értesülünk, ez az uj tranzakció 
arra készteti a Csúky vezetőségét, hogy alap
tőkét emeljen. — A Back-malom 200 millióra 
emelt alaptőkéiét: 2 régi részvényre ad 1 újat. 
— Többizben beszámoltunk már az őstermelő 
alaptőkeemeléséről. A szeptember 22-iki köz
gyűlésen az őstermelő 350 millióra emeli alap
tőkéjét, 2:1 arányban 60.000 koronáért. — Az 
Általános Takarék, amint, ismeretes, az Általá
nos Bank részvényeit bevezeti a pesti tőzs
dére. Ezzel cgyiaoben a bécsi tőzsdén is be
vezetik a részvényt. — Pécsből jelenti A Bég
gel tudósitója: Föltűnő a tisztán osztrák ipari 
értékek iránt beállott érdeklődés. A Nieder- 
österreichische Escomptgeseliscbaft úgy a 
Knappban, mint Osztrák Hofherrbcn erős

X Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank közgyűlésén 
alaptőkéjének <500 millióról 800 millió K-ra való fölemelését 
határozta. Minden három régi részvény nlnnián cgv m 
vehető át 25.000 K befizetése ellenében. Elővételi jog e lm 
22-óig bezárólag a bank központi papirosztályáuál a dél
után ’/í5—167-ig működő pénztárnál.

X Magyar Kereskedelmi Hitelbank Rchreyer Endre dr. 
vezérigazgató élői erjesztésére (dhattirozía fiz alaptőkének 
100 millióról 200 millióra való emelé'éi. Elővételi jog 1:1 
arányban, részvényenként 10.000 koronáért gynkorollinto 
szeptember 17—21-éig az intézet pénztáránál. A tőkemv.lcs 
lebonyolítása után az intézet kimutatott tartalékai 200 mil
lió alapoké mellett a 0 milliárdot meghaladják.

X Budapesti Bank Rt. az alaptőkének 50 millióról 150 
millió K-ra való fölonielérét határozta. Minden regi rósz 
vónvre két ni vehető út 3000 K-ért, Elővételi jog e hó 18-ig 
gyakorolható délután 4-G óra közölt :i társaság főpénztá
ránál (Vörösmnrty-tér 3). Ezután részvénytőkéje 150 millió 
és nyilvános tartalékai 1500 ni Hiúra fognak rúgni.

X Magyar Épltfi Iparbank ina megtartott rendkívüli köz 
pry ülése elhatározta /íz ulaptőluuvk 50,000.000 K-ra való 
emeléséi, Az uj részvényekből minden régi után 2 uj a 
részvényeseké ÍO’IO K-ért, Elővételi jog e hú 17-től ok'úbe- 
1-ig a társaság pénztáránál (Greslmm-palotn). Az igazga
tóságba be választatnak: gróf Pálffy Daun József nagybir
tokos és Beme Gyula jószágigazgató.

X A Spődiumgyár és a Hungária Műtrágyagyár között 
létrejött megíil la pótlásokból folyóing a Spútliumgy.-ir a Mé
szárosok és Ilorttesek Csontföldolgo-zú és Műtrágyagyára 
részvénytársasági részvényállományából egy tótelt a Hun
gária ‘Műtrágyagyárnak áUngcdott csereképou ,.l£un- 

’ gária" réw.vénvi'kórt. Ezzel kapcsolatban a Csont
gyár alaptőkéjét. 10 millióról 100 millióra fölemelt olymó
don. hogy az összes uj részvények a régi részvényeseknek 
ajánltatuak föl.

X Fővárosi Sörfőzfi Rt. elhatározta az alaptőkének 180.000 
db u| 2000 K névértékű részvény kibocsátása utján 
fi'WI.OOfl.OOO K-ra való fölemelését. A régi részvények névér
tékűt is 20 K-rúl 2000 K-ra emelik. Minden régi részvény 
alapján cgv vehető át 10.000 K ás tol quel árfolyamon szep
tember 18-áig a Hazai Bank Rt. értékpapirpénztáránál.

X Latin-Magyar Kereskedelmi Rt- Strausz István elnök
lete alatt, tartott rendkívüli közgyűlése a vállalat áruosz
tályának kiterjedt .irinizloloire való tekintet tói. Hívóbbá a 
társaság újonnan létesileíl ha n koszt ól yá nak a szűk égés 
tőkékkel való ellátása céljából, az alaptőkének 300,000.000 
K-ra való fölemelését határozta. Az uj részvényeket teljes 
egészükben n Bánon Hosenberg Colorni milánói bankház 
vezetésű alatt álló szindikátus veszi at.

X Püspöki tirádáim! tiórplnco rt. Vác u r. ,'zvénytökénel; 
•0i«,0 iíi.0'10 K-ra való emelését i.a'uro/.v.ni el, minden 2 régi 
részvény után az < ivóteli Jog 3 i:!ra (inná K ér! e bú 22-:y 
a Magyar Városi Banknál es a Magyar Jelzálog Hit'-! 
bn nk né I gy l orolhalú.

X „Pannónia" SörPiző R‘. Pécseit elhatáirozta az nlnptö- 
kének 1511.000 db tij 2000 K névértékű rét.vény kibocsát;: i 
inján 500,000.000 K-ra való fölemelését olykópen, hogy a be
folyó fftlpónzből a régi részvények n< vért< ke is 200 rúl •000 
K-ra emeltetik. Minden régi .•'itipjiin egy ni vein to áf (?hj 
K te) quel árfolyamon e hú 22-ig a Hazai Bank Rt. ériéi 
pa pi r pénzt á ráná I.

X OlnJuiUvek Rt. Kölni Adolf és Társa rész vény tökéji'í 
t-1,000.000 K ra címűi, 3 régi részvényre 1 uj vehető al 10.e ) 
K ért. Elővételi jog szeptember l'J-éig.

X Zagyvapáilalva! Üveggyár Rt. l.í ..-,y.'lése az alaptöká 
30 rúi 100.000.000-i'u emelte, r.lő. teii .ing 1:2 nranybun szép 
tember 22-éig gyakorlandú nj rúszvényenkt ot .5000 K ér! 
a Morcur Váltóiizlcti Rt. főpénztáránál.

X BMhni Kálmán hordógyár rt. alaptőkéjét 12 millió:' 
50 millióra emelte, i j részvények 2:3 ar.'iuyúan letiO K-t 
bosálfatnnk ki. Joggyakorlás; e hú 17—22 ig déli 12 őrá ■ 
a vállalat pénztáránál.
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LEITZRSUORFGR, Vilmos cső •.záT-iit 4(5 szám. Telefon 14000"

versenye

Mi norva, 
’ , On-

Az összes vezető márkát, mint mm, 
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

nincs marjának valami baja az utóbbi időben, 
nem beteg maga?

— Mi bajom volna nekem, könyörgöm,?,
— Hát fiam, maga lemarad a legérdekesebb 

dolgokkal.
— Például?,
— Például a Németh Juliska esetével, a pat

kánnyal.
— A patkánnyal?
— Az Andrássy-uti Színház premierjén Né

meth Juliska éppen egy gyönyörű, sanzont 
énekelt, egy megható kis szerelmi történetet. 
A publikum félekzetvisszafojtva hallgatta a 
művésznőt, amikor hirtelen a színpadra besza
ladt a kulisszák mögül egy jól megtermelt 
patkány, keresztülsurrant a művésznő lábai 
között, onnan villámgyorsasággal leszaladt a 
nézőtérre. Egy pillanat alatt pánik tört ki a 
nézőtéren. Kétszáz hölgy visította el magát 
egyszerre s szoknyáikat összefogva, a székekre 
állva, eltorzult arccal, tágranyitott szemekkel 
keresték a szörnyetegei, isten tudja, mi tör
tént volna, ha egy jószivii, kopasz (úriember 
el nem kiáltja magát., hogy „bement már a 
lyukba!**  Amire a hölgyek nagynehezen meg
nyugodtak és újból elfoglalták helyüket. Né
meth Juliska nagyon hősiesen viselkedett, mert 
— miután Pallós a zenét nem is hagyta abba — 
tremolózva bár, de végigénekelte sanzonját...

— óriási!
— Na látja! Most azután, hogy föl se ocsúd

hasson a meglepetésből, ezennel a fejéhez vá
gom a másik petárdát: Szirmay Imre, akiről 
a mull héten megírtam, hogy pályát változtál 
és akiről A Heggel után tévesen írták meg azt 
a többi lapok, hogy bank- és tőzsdebizomá
nyos lesz, bevallotta nekem, hogy A Heggel 
információja helyes, bár tulajdonképen nem is 
vállozlal pályái. Mindössze ezután bankdlrck- 
tor leszek, mondta az örökifjú Szirmay; nem 
nagy dolog, hiszen eddig is direktor voltam. 
Mást mint eddig úgy sem teszek: játszani fo
gok, csakhogy nem a színpadon, hanem a tőzs
dén. Remélem, ott is lesz sikerem. A színpad
tól azért nem válók meg, egy-két vendégszerep
lést vállalni fogok, mert, hisz ki tudná elhagyni 
a kulisszák világát a — kulisszák világáért?...

— Órriási!
— Lezajlott közben „A három grácia'*  szá

las jubileuma is. Az ünnepi előadást csali jó
kora késéssel leheteti megkezdeni kél okból: 
Először azért, mert az előadás élőit érkezett 
meg Lehár Ferenc ajándéka a darab szerep
lőinek: egy paksaméta fénykép. Mindenkinek 
külön dedikációt irt a fényképe alá Lehár. 
Pillér Irénnek például ezt irta: „Az operett- 
színház nagyjövőjii uj csillagának, ,A három 
grácia*  századik előadása alkalmából, hálás 
köszöneté és őszinte ragaszkodása jeléül — 
Lehár, Ischl," A fényképeket ott a színpadon 
osztották ki az előadás kezdete előtt; ez is el
tartóit 10 percig, azután pedig meg akarták 
kezdeni az előadási; de — nem ment föl a füg
göny. Akármit csináltak, akárhogy rdncigál- 
Iák a köteleket, a függöny meg se mozdult 
s miután lelépni mégsem akarták, szépen meg 
kellőit várni, amíg a munkások nagynehezen 
rendbehozták.

— Óriássi!
— Másik érdekes dolog: „A vörös malom" 

szombat délelőtti próbáját végignézte — Be
regi Oszkár, alti a próba után egyenesen a 
Király-Színházba hajtatott, ahol Beöthy 
Lászlóval csukott ajtók mögött fe'.órahosszat 
tárgyalt. Este végignézte „Az orleansi szűz" 
előadását és hát mit magyarázzuk magának' 
annyit, édes egyetlen tcisöesém, Bendegúz, — 
Beregi le fog szerződni, az Unióhoz és ha a 
flollaverscngés tovább folyik, akkor most már 
Bárdosnak legalább is Bassermannt kell le
szerződtél nie kit!földről...

— óriási!
— Van a maga számúra egy másik külföldi 

hírem is; Herczegh Géza, aki mint egyik napi
lap bécsi szerkesztője színes és érdekes levele
ket szokat irni minden vasárnap, a hírlapiról 
társadalomban szokatlanul magas fizetéssel 
leszerződött az egyik legnagyobb bécsi lap
kiadó vállalat hoz, az „Elbcmühl"-hcz, amely
nek lapjainál, az „Ex!rablóit", a „Millags- 

zeitung" és a „6 Uhr Abendblatt**  szerkesztősé
gében előkelő helyet biztosítottak a népszerű 
„kis" hercegnek. Na?

— Óriási!
— Egyéb apró hírek: Lehár befejezte IsckE 

ben a legújabb operettjét, a címe: „Dér Schrei 
nach dem Kinde". A főszerepeket Hűbéri 
Marischka és Kartusok fogják játszani. Afa
gy ar részről az operettet természetesen a Fő
városi Opcreltszinház szerezte meg. Fali Leó is 
befejezte operettjét, amelynek cime: „Dér 
süsse Kavalier*'.  A Fővárosi Operettszinház 
azonkívül leszerződtette Kondor Ibolyát is. Az 
„Elsler Fanny" premierjén, amely mialt nagy 
az izgalom a peches Uniónál, ugyancsak uj 
szubrett fog bemutatkozni, neve Kádár Böske, 
Szirmay Imre fedezte föl s egy héttel ezelőtt 
még génirókisasszony volt. Menjünk tovább. 
Fleta, a híres olasz tenorista, akit Olaszország
ban Caruso utódának tartanak, vendégszere
pelni fog az Operaházban. „A három gráciá**-t  
legközelebb uj szereposztással fogják játszani. 
{Fejes Feri, Hajdú Eta és ifj. Latabér $4rpád 
játszók maid a főszerepeket. A Budai Színkör 
szombati premierjén a „La vöt la" cimii dal
játékban rendkívüli sikert aratott Pártos 
Klári, akit úgyszólván A Reggel fedezett föl 
•néhány héttel ezelőtt a Vígszínház vizsgaelő
adásán. Bárdos Artúr és Tapolczay Dezső rög- 
l(fy szerződési, ajánlatot tettek a patai Mű
vésznőnek. Még egy budai hír. Vasárnap Mél- 
után „Sybill" repriz volt Budán, a címszerep
ben Vanay Éva lépett föl, aki igen szépen 
énekelt és csinos temperamentummal játszott, 
sok tapsban volt része. Egy szuszra egyelőre 
ennyit.

— Óriási!
— Most aztán erőltesse meg a kobakját és 

•feleljen: Mit gondol, miért volt Fedők IMün- 
chenben?

— Münchenben??
r— Nem — az északi sarkon! ’ Fedők1,hőifőn 

este a legszigorúbb inkognitóban elutazott 
Münchenbe. olt megszállott a ftegina Pálace*  
hotelben, „Frau Molnár aus Budapest" név 
'alatt és megérkezése ülőn 30 perccel Yogadta. 
egy angolul beszélő úriember látogatását, aki 
poros turaautomobilon érkezett a hotel elé. 
Amire Münchenbe megérkeztem, Fedők már 
visszautazott Budapestre, a szobalánytól 
mindössze annyit tudtam meg, hogy angolul 
beszéltek és rendkívül barátságosan búcsúztak 
el egymástól...

— Szóval, végre maga sem tud valamit!
— Hallja, Pista, maga a lég szemtelenebb em

ber a kontinensen. Traktálom itt magát egy 
esztendő óta a legzsirosabb szenzációkkal, 
pikantériák kaviárjával és amikor végre egy
szer ... ■

— ...apropos, pikantéria, ne veszekedjünk, 
inkább talán valami pikantériát!

— Azt. hiszi, hogy nincs, maga orgyilkos?
— Hát van?
— Van: az a lovqgias affér, amely két hét 

óta foglalkoztatja a budapesti pénzvilágot és 
a Lipótváros nemes társadalmát, befejezéséhez 
közeledik. A felek holnap vagy holnapután 
pisztolypárbajt fognak egymással vívni egy 
hűvös völgyben 30 lépésről, kétszeri golyóvál
tással. Itt a vége, fuss el véle.

• A Vígszínház, műsorát .% színház legfrissebb sikere, 
nz ..Eleő csöniK,<»té.‘i,‘ dominálja. Kcddon eeto a „Zrivúny"-t 
adták. A csütörtöki est lb#cn remekművének, a „John 
Gábriel Bork.mnnn“nak jut. Szeinbnton uj betanulásai 
játszók a múlt szezon nagy operett• ikerét, ti ..Csere- 
boró“-t. Vasárnap délután a „Négy f-.-akk"-ot ismétlik.

• Bajor Gizi, Kúrián fa Kiiritycy szerepelnek a Váróéi 
Színház következő heti műsorán, llétfőn n „Tükör" megy 
Bajor Gizivel és a „Baj a zzék" Buridn Károllyal. Kctldon 
a „Toacú“-t. adják Környey Bélával, szerdán a .Tra- 
vintá*  -t, cMitörtokön a ..Bohémé>let"-ct Burián Károllyal, 
pénteken „Carmen", vasárnap délután „Jancsi és Juliska" 
és a „Törpagriinálos" van műsoron.

Breilschwanr (csikói plUsch W 
u <> l le a b á t r a alkalmas h 
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Sealskin electric
30000-101
3 MÓR

női divatháza IV, Hwjó-Mlea ia-14, (BelvAros)

• „Orpheusz u pokolban1. Offenbneh remekműve szom
bat este kerül u Városi Színház közönsége elé pompás 
kiállításban, Ferenczy Frigyes rendezésében. Ábrányi 
Emillel a karmesteri székben. Nagyszerű karokkal, fé
nyes jelmezekkel és díszletekkel hozza ki a Városi Szili
ház a ragyogó z.tncjii operettet, amelynek igazi szenzá
ciója lesz Rózsahegyi Kálmán Jupiteré. Euridike, az 
ünnepelt primadonna. Lá.bn-s Juci, Orpheusz Gálion Jó
zsef lesz. Styx Jankó Sziklai József kipróbált kezében 
van. Nagy Izabella u közvélemény szerepében szaporítja 
sikereit. Diana Abonyi Máriáimé. Cupido Kőszegi Teréz, 
Juno Mihályi! Júlia, Plútó Sárosi lesz.

• „önagysága két férje" é.q ,,A trónörökös" váltakozik 
a Renai« • nnce-Szinház műsorán. Hídfőn, szerdán, pénte
ken és vasárnap a rendkívül mulatságos francia bohózat. 
„Őnagysága kél, férje", kedden, csütörtökön és c-zombatuU 
„A trónörökös" kerül szilire.

• A bárom grácia" 104 110-edszcr kerül szinro ezen a 
héten a Fővárosi Operett•rziiiházban. A .századik előadás 
után is állandóan táblás házak elölt folytatta fényes 
pályafutását Lehár reviioperettje. Vasárnap délután a 
színház másik nagy sikere, a „Marinka, a táncosnő" sze
repel a műsoron.

MoEif&ozíleTn&nyefi
Az első természetes színekben fotcgrafált 

film Budapesten
— Az Omnia. Mozgóképotthon és Helikon szen

zációs bemutatóra készül. —
A Mozgóképotthon, az Omnia és a Helikon ki

küldöttje héttőn reggel érkezett meg Londonból 
a „Lángoló szenvedélyek” című hétfölvonásos 
filmnél. Ez a külön futárral érkezett film 
ugyanis az első, amelyen egy zseniális talál
mány segítségével a természet színeit megrögzi- 
tették. Budapest három említett előkelő mozgó
színháza egész műsorát fölforgatta, hogy a 
„Lángoló szenvedélyek“-et már szeptember 21-éu, 
pénteken bemutathassa. A filmet hozó futár 
megérkezése nagy megnyugvást jelent a három 
mozgószinház igazgatóságának, mert most már 
nem kell félniök, hogy a bemutató napja hama
rabb érkezik ineg, mint a lelkesült felbuzdulá
sukban műsorra tűzött film.

'+' A„ szeszélyes asszonyok” pénteken inár be
mutatkoznak a Corvin-Szinházban és az Urá
niában.

Harsogó Kacagás és taps 
a Corvin-Szinházban

„A kis szeleburdi” nagy sikere Dorothy Gish-eL 
„A vadon gyermekei” (6 fölv.) „Ham és a hold

világ.”
Valóságos nevető orkán zug végig minden 

nap a Corvin-Szinház zsúfolt nézőterén, vala
hányszor „A kis szeleburdi”: Dorothy Gish meg
jelenik a vásznon. A negyedik és ötödik fölvo
nás mókás kisértetjelenetei pedig tapsvihart 
váltottak ki a közönségből. Külön nagy sikere 
van a 6 föJvonásos „A vadon gyermekeidnek, 
amelynél nemcsak a főszereplő színészek és a 
főszereplő medve és kutya játékát honorálja a. 
publikum, hanem bámulattal adózik a gyö
nyörű fölvételeknek és a félelmetesen szép erdő
égésnek. Sok nevetést és sikert arat a kitűnő 
amerikai burleszk: „Ham és a holdvilág” is. 
Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor.

’-r „A szeszélyes asszonyok” az amerikai film
gyártás büszkesége.

A poKoS tornáca
Dráma fi fölvonásban. Irta: Andrejev Leonid. A 

főszerepben: Goráid iné Farrar.
A nábob leánya

Bűnügyi történet 4 fölvonásban. Irta: Conan 
Doyle. A főszerepben: Várkonyi Mihály.

Két kiváló íilmujdonságot mutat be a Royal- 
Apolló. Az egyik „A pokol tornáca”, a nemrég 
elhunyt orosz iró, Andrejev Leonid drámája, a 
másik újdonság „A nábob leánya”, amelynek 
témáját Conan Doyle egyik nagyszerű novellá
jából vitték filmre.

„A pokol tornáca” egy orosz nagyherceg és 
énekesnő szerelmi regényét vetíti elénk. Az ér- 
dckfeszit.ő cselekmény középpontjában a bolse- 
vizmus áll, a maga döbbenetes rémségeivel. Eb
ben a forgatagban lángol föl Nikola.j nagyher
ceg és Szuvarin Vera szerelme, hogy dacolva a 
terrorral, végül diadalmasan megtalálják azt, 
amit llalálorszúg nagy börtöne megtagad tő
lük — a boldogságot. Különös pikantériája a 
filmnek, hogy az énekesnő szerepét Geral- 
dine Farrar, a híres amerikai színésznő 
alakítja, a nagyherceg szerepében pedig 
Lu Tellegen cxcellál. a művésznő férje, aki há
zassági botrány miatt válópert indított Geral- 
dine Farrar ellen.

„A nábob leánya” főszerepét Várkonjy. Mihály 
játsza és a magyar filmművésznek ez egyik leg
sikerültebb szerepe. Mindkét filmet kizárólagos 
joggal mutatja be a. Royal-Apolló. Az előadá
sok '/ifi, ViS és ’/alO órakor kezelődnek.

'+ „A szeszélyes asszonyok” izgalmas, elegáns, 
nagykiúlliíásu, művészi filmrcfhek.

Gyönge gyermekek
gyorsan megerősödnek Ovomaltine rend
szeres használata által.

köínUvizet használ mináen nő!
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M bainobl küzdelmekben 
a favonitok győztek

TSz egész vonalon erős, kíméletlen játék folyt, — Sivár a helyzet 
az osztrák-magyar válogatott mérkőzés előtt

(A Reggel munkatársától.) Az osztrák— 
magvar válogatott mérkőzés előtt utoljára volt 
alkalma a szövetségi kapitánynak, Kiss Gyulá- 

sereí> szem lét tartani a leendő válogatottak 
lölött. A látottak azonban csöppet sem voltak 
lelkesitőek, mert az egész vonalon durva, rosz- 
szul értelmezett „rámenős" játék (?) volt, amely
nek nem egy áldozata akadt. -Talán sohasem 
volt bizonytalanabb a leendő magyar válogatott 
csapat, mint most és aggódva gondolunk az el
következő nagy erőpróbára, amely újabb és 
nagyon fájdalmas vereséget hozhat, mert sem 
Grth, sem Jenny, sem pedig Braun — súlyos sé
rüléseik miatt — nem szállhatnak a csatársorba.

MTK—BTC 2:0 <0 :0). (Hungária-nt, 15.000 néző, bíró: 
Iváncsics Mihály.) A. MTK kezd, de rögtön a BTC lép 
föl támadólag. Perceken át hatalmas iramban folyik a 
játék és hol az egyik, hol a másik kapu van veszede
lemben. A 10. percben szép MTK-támadás Opata oldalún, 
de Siklóssy a kapu fölé lő. A 16. percben veszedelmes 
BTC-támadást Mandl finoman szerel. A következő perc
ben már Palcse.knek kell kifutással menteni. A 20. perc
ben a kék-fehérek kornert. rúgnak, amely najdnem gól
lal végződött. Ezután a BTC meg-megtijuló támadásokat 
vezet, az MTK többször „haza" küldi a labdát. A 32. 
percben Opata szép kirohanásából Siklóssy élesen lő a 
kapura. Pálosok azonban elvetéssel ment. A 33. percben 
Opata kornert rúg, Siklóssy a labdát a kapuba plaszirozza 
és Pálosok azt csak már jó belülről tudja kikaparni, a 
bíró azonban nem Ítél gólt. X következő percben újabb- 
korner a BTC terhére, majd Molnár 30 móeres éles lö
vése megy a kapu fölé. Rá egy percre a BTC kapuiát 
csak a kapufa menti, utána rögtön Zilizi lő tiszta hely
zetből a kapu mellé. A II. félidő ‘első percében az MTK 
mintaszerű lámudást vezet, amely Pálosok kezében meg
akad. A következő porc komorét újból Pálosok teszi ár
talmatlanná. Az 5. percben Siklóssy tiszta helyzetből 
kapu mellé fejel. A 18. percben az MTK kapuja for
gott nagy veszedelemben, de Kropacsekot sem hagyta el 
a szerencse. A játék rendkívül erős tempóban folyik to
vább, de sok a csapkodás mind a két részről. A 30. perc
ben Wirkler 20 méterről egy szabadrúgást iszonyú erő
vel rúg a kapura, Pálosok w labdát a. fölső kapulécről 
szedi-"le, a rárohanó Molnár kézzel labdáétól együtt a 
kapuim vágja, a biró nőm ítélt gólt. A döntő gól 
azonban mégis megszületik a következő pereben. Opata 
egy félmagas labdáját Palcxek kiüti a berohanó Winkler 
fejáré és onnan a pótba röpül a labda. (1 :0.) A játék 
innen kezdve egészen ellaposodik. A 42. percben Opata 
Offsidc gólt lő, amit a biró természetesen nem Ítél meg. 

'Az utolsóelőtti nercben Molnár szigorított szabadrúgás
ból élesen plaszirozotl gólt lő. (2:0.)

FTC—KAC 2:0 (1:0). Hungáriául. bíró: Sehailer
Gyula). A mérkőzést FTC-támadások vezetik be. Vála
szul a KAC is támad, do a biztos zöld-fehér védelem 
könnyen szerel és csatárait egymásután dobja a tűzbe, 
de eredmény még nem mutatkozik. Ezután sorozatos 
FTC-támadások következnek, amelyeket csak itt-ott tar
kit a kispestiek egy-egy veszélytelen lorohamisa. A 26. 
percben Iléger kornerc Eiscnhoffcrhez. majd Kelemenhez, 
végül a ..vörös" Szabóhoz jut. aki körülbelül 15 méter
ről a jobb fölső sarokba védhcletlen gólt lö. (1 : 0.) Ez
után további FTC-fölény következik. A 40. percben 
Amsei! egy veszedelmes labdái. kifog. Norik ráront és 
meg is sérül Anisell, aki a labdát kézben tartva a bíró

Heves Küzdelmek az Európa-bajnoKságért
Schwayí;—Sámson rovánsmérKözés

A Nemzet közi Birkózó Szövetség által a Fővárosi Cir
kuszban eldöntésre kerülő ..Európa-hajnokság" küzdelmei 
vasárnap este is telt házat vonzottak. A mérkőzések előtt 
n legyőzött Sámson (Amerika) nyilvánosan is reváns- 
mérkőzósre hívta ki Schwarzol, a négyszeres világbajno
kot, aki a kihívást ezúttal elfogadta. Részletes ered
mények:

/. Bartkowialc (92 kg.)—Sirk (82 kg.) A múltkori eldön
tetlen küzdelem ma döntésig folyt, a közönség állandó 
tetszésnyilvánítása mellett; mind a két kiváló ellenfél a 
technika nagymestere volt. Bartkowiak győzött kar- 
áthuzással a 87. percben.

II. Schwarz (128 kg.)—Petrics (114 kg.) A világbajnok 
már a 2. percben lendületi dobással megszerzi a győ
zelmet.

III. Pelrovics (115 kg.Y—Wolke (101 kg.). A két. sham- 
pion küzdelmében a szakértők nemcsak a brilliáns tech
nikát, hanem a nagy fizikai erőt is megcsodálhatták. 
Huszonöt percnyi küzdelem után eldöntetlen maradt a 
mérkőzés.

IV. Stcinke (87 kg.)—Zfcide (106 kg.). A népszerű Steinkc 
a 14 percben fölényesen győz válldobással.

Hétfőn este pont 1) órakor a kővetkező pdrolc lépnek a 
porondra: I. Sirk (82 kg.)—Hotubán (102 kg.) döntésig. 
II. II. Schwarcz (128 kg.)—IJavlicsek (12(1 kg). III. 
Steinke (87 kg.)- Jaago (102 kg.). fV. Gerlghoff (112 kg.)— 
Siegfried II. (107 kg.).

A KAOE nemzetközi atlétikai vladnlu. A kereskedő at
léták kétnapos versenye, amelyet hatalmas propaganda 
előzött meg, sajnálatos körülmények miatt mérsékelt si
kerrel végződött. Vasárnapi eredmények: I. 200 méteres 
gátfutás: 1. Pnllaghy József (MAFC) 27.8 mp. 2. Braun 
(MTK). 3. Ilelfer (KAOE). II. Magasugrás: 1. Székely L. 
(MTK) 160 cnj. 2. Gárdos (MTK) 150 cm. III. 100 méte
res síkfutás: 1. Gcrü Ferenc (KAOE) 11 mp. 2. Ebms 
(Frankfurt) 11 mp. 3. Vida (KAOE) 11.1 mp. Centiméte
rekkel nyerve. IV. 000 méteres síkfutás: 1. Scherer 
(Svájc) 1 p. 57.6 mp. 2. Steiner (MTE) 2 p. 4.5 mp. 3. 
Fonyó (MTK) 2 p. 05 mp. V. Tdvohigrds: 1. UJfnluczky 
József (FTC) 615 cm. 2. Helfer (KAOE) 602 cm. 3. Gár
dos (MTK) 589 cm. VI. Súlydobás (előnyverseny): 1. Hu
berth Lajos (FTC) 14 m. 4) cm (250 cin. el.). 2. Vágó
(KAOE) 13 ni. 09 cm. (300 em. el.). 3. Gyűrűs (OTH)
12 ni. 31 cm. (300 em. cl.) VII. 1X100 méteres staféta
futás: 1. KAOE a) csapata 44 mp. 2. KAOE b) csapata 
44.2 inp. Vili. Hármasugrás: 1. Schinkásch László (FTC) 
12 m. 77 cm. 2. László (MTK) 12 in. 69 cm. 3. Ilelfer 
(KAOE) 12 m. 15 cm. IX. Í500 méteres síkfutás (előny- 
■verseny): l. Baulovits István (Movc BSE) 4 p. 13.9 mp. 
(65 m. cl.). 2. Palotai (RÁC) 4 p. 11.4 mp. (65 m. el.). 
3. Zoltányl (MAC) 4 p. H.4 mp. (35 m. cl.). X. ion mé
teres síkfutás: 1 Knrunczy Lajos (KAOE) 49.9 mp. 2. 
GcrŐ Mór (KAOE) 52 mii. 3. Rolnié (Svájc) 52.3 mp. 
XI. 500D méteres előny verseny: 1. Csaba (ESC) 18 p. 2. 
Róth (FTC) 18 p. 03 mp. 3. Sárosdy (FTC) 18 p. 12 mp.

felé tnrt, elégtételért, a biró azonban a 16-os vonalról 
egyszerű szabadrúgást Ítél — labdahordozásért. A labda 
a szabadrúgás után azonnal a kapuba röpül, a biró ter
mészetesen nem itél gólt, bár a kispestiek erősen protes
tálnak. A II. félidőt FTC-támadás vezeti be. A 4. perc
ben Szabó megsérül és efty percre kiáll. Két perc múlva 
Biri a kiszökő Kelemen lábára veti magát, megsérül, ki
viszik a pályáról. Az FTC meg-megujuló erős ostromát 
a lelkes KAC-védelem jó] parírozza. A 15. percben Biri 
beáll, ami a KAC kedvét megnöveli és röglön kornert 
érnek el. A 29. percben Saguly a 16-os sarkán kézzel 
érinti a labdát. A megítélt 11-cst Eisenhoffer belövi. 
(2 : 0.)

UTE—..33" FC 2:0 (1:0). Margitsziget, 10.(K)0 néző, 
biró: Miiller Gyula). A mérkőzés mindjárt kellemetlen 
incidenssel kezdődött, Fogl II. és Pipa valami régebbi 
tartozásból kifolyóan kétszer is összecsapnak és mind a 
kétszer Pipa került alulra. A második cselben percekre, 
megakad a játék, mert az ügyeletes rendörtisztviselö, 
Bosnyákovits Károly, aki egyébként, a 33-asok kapitánya, 
követelte Fogl II. kiállítását, amit azonban a biró — 
nagyon helyesen — megtagadott. A játék ezután is kí
méletlenül folyt, ami Pnulusz kiállítására vezetett. A 43. 
porcben Jcszmás kitörésből védhctctlen gólt lő (1 : 0). 
A mérkőzés második része már nyugodtabb lefolyású 
volt és általában az UTE fölényét mutatta. Zsáknak 
többször volt alkalma kivételes tudását ragyogtatok A 
mérkőzés vége felé a biró Katikat is kiállítja egy csúnya 
faultért.

Vasas—UTSE 3:2 (2:2). (Margit-sziget., biró: Schi&der 
József). Az első félidő teljesen egyenrangú ellenfelek 
erős küzdelmét mutatja. Kezdés után azonnal az UTSE 
lép offenzivába. és már az első percben Kojsza gólt lő. 
(0 : 1.) Utána még rövid ideig az újpestiek támadnak; 
de csakhamar a Vasasok lendülnek előre. A 15. percben 
Szentmiklóssy hosszú, szép lövéssel kiegyenlít (1 : 1). Két 
percre rá Bajusz durva hibájából Jellinek a Vasasok 
vezető gólját rúgja, amelyet 5 perccel a félidő vége előt t 
Gaili Lcifner revén egalizál. Félidő 2:2. A TI. félidő
ben a Vasasok rendkívül hevesen támadnak, amelynek 
következményeként Jellinek a 15. percben vé.dhefetlen 
gólt lő (3 : 2). Ezután változatos és heves küzdelem fo
lyik, amelyben azonban további eredmény nem esik

Törekvés—VÁC 1:0 (1:9). (Lóverseny-tóir, biró: Kiss 
Tivadar). A mérkőzés a vasutasok erőteljes oíTenzivájá 
val kezdődik és ennek eredményeként már az 5. percben 
Úrik a mérkőzés egyetlen gólját lövi. Utána a VÁC 
rögtön ellentámadással felel, de a Törekvés teljes siker
rel óvja meg az elért eredményt. Bár a II. félidőben a 
VÁC fölénye mindjobban kidomltorodik. a kiegyenlítés 
még sem sikerül. A játék sajnálatos módon eldurvul, a 
biró Erikát és Joezkct kiállítja. Hcrmann pedig sérülése 
miatt kénytelen elhagyni a pályát.

III. kér. TVK- Zugló 0 : 0. Unalmas. nívót Lan játékban 
a Zuglóiak mutatkoztak jobbaknak, de mindössze három 
lövést tudtak leadni — az ellenfél kapuja mellé.

Egyéb eredmények. II. osztály: Fűv. T. Kör—Testvéri
ség 1:1 (1:1). MAC—Húsos 2:0 (1:0). BEAC-KAOE 
2:0 (0:0). NSC-TTC 0:0. EMTK-MAFC 9:1 (5:1). 
Postás—ETC 0 : 0. — Pécs: Rapid—Amateure 3:1 (2 : 0). 
Hakoah—AVacker 1:0 (0:0). Vicnna—Admira 3 :1 (3 : 0). 
Simmcring—Sport Club 2 : 2 (1 : 0). WAF—TIertha 2 : 2 
(0 :1). Slowan—Ostmark 4:0 (3 : 0).

A bajnokság élén az FTC áll 8 ponttal, őt követi az MTK 
ugyancsak 8 ponttal, míg a harmadik helyet az UTE fog
lalta el 6 ponttal.

A BEAC jubllárls usziiversenye a Osász/irfiirdő födött 
uszodájában folyt le és azon különösen hölgyuszóink ér
lek cl figyelemre méltó eredményeket. Részletes eredmé
nyek: /. Magyarország ion méteres hölgyuszó bajnoksága. 
Bajnok: Kraszncr Kaiéi (NSC) 1 p. 40 rfnp. 2. Keresztury 
Kamilla (FTC). Erős küzdelem után nyerve. II. 100 méte
res hölgy mellúszás: 1. Pirkler Pap Gabriella (Miskolci 
VSC) 1 p. 45.6 mp. 2. Keresztury Kamilla (FTC) 3. Font 
Franciska (NSC). Pompás küzdelem. III. 50 méteres 
gyorsuszás hölgyek részére: 1. Kuntz Jolán (Movc OTF.) 
43 mp. 2. Kraszncr Vilma (NSC). 3. Dents Irén (NSC).
IV. 100 méteres mellúszás (föverseny): 1. Siposs Márton 
(MAFC) 1 p. 19 mp. V. 100 méteres háiuszás (föverseny):
1. Bariba Károly (NSC) 1 p. 21.2 mp. VI. 100 médercs 
gyorsuszás főiskolások részére: 1. Zsótér Bertalan .(Kecs
keméti jogakadémin) 1 p. 18.2 mp. 2. Missángyi (LASE). 
VII. 100 méteres mellúszás főiskolások részére: 1. Hege
dűs István (BEAC) 1 p. 30.4 mp. 2. Várnni (MAFC). 3. 
Vágföldy (MAFC) VIII. 100 méteres háiuszás főiskolá
sok részére; 1. Virányi Béla (MAFC) 1 p. 25.8 mp. 2. 
Ililbn (Képzőnniv. főisk.). IX. ion méteres gyorsuszás 
(föverseny): 1. Gábort) Antal (NSC) 1 p. 6 mp. 2. Szabó 
(VÁC). Fölényesen nyerve kitűnő idő alatt.

A. © s p © p t
Vasárnapi alagl lóversenyek. Az •tagi szeptemberi 

mceting utolséi napjának részletes eredménye: I. futam:
1. Sakk-matt (5) Vondra. 2. Grál (3) Llofhaucr. 3. Mende
monda (3) Guta!. Fm.: Párkány (12), Manaradseha (6), 
Bayadero (3), Polyinola (3), Atout (25). Éejh, H4h. Tót.: 
1000:21.800, 3100. 1900, 1700. //. futam: 1. Rába (3) Szabó L. 
II. 2. Anyukáin (2) Lapos. 3. Szelvény (3) Vondra. Fm.: 
Potrnrkn (2'0). Fox-Trott U (10). 2h. 2«4h. Tót.: 1000:441)0, 
2000, 1600. III. futam: 1. f.ieber Kéri (2) Szabó L. 11.
2. Arad (l’/ir) Sz,okolni. 3. Merő (33) Gutlni. 21-jh, 15h. 
Tót.: 1000:1500. IV. futam: 1. Pomona (16) Paksi. 2. Pici
kém (10) Altmnnn. 3. llus (8) Biernáczky. Fm.: Bihar 
(6), Korax (3). Culworth (8), E.sküsz"gö (8). Rozsnyói (33), 
Ciiera (33), Vőfély (2), Kedvesem (6), Lanka (33), Talis- 
mán (11), Ctihossa (33), Feledékeny (10). I'.jli, l’/sh. Tol.: 
1000:54.800, 9000. 1000, 3(00. P. futam: 1. Kalypso (3) Hof- 
bauer. 2. Ara I). (6) Szálló L. 11. 3. Pannikám (Itt) Mar 
tinók. Fin.: Fcrrurio (3), VaskalapoB (2), Csicseri (4). 
2'511, 7h. Tót.: 1000:3100. 1800. 2600. VI. futam: 1. Ilalmand 
C*Z>)  Gutát. 2. Lorrniue (4) Altmnnn. 3. Coronn (2' Szabói 
L. II. Fin.: Ébredj magyar (5), Mikoll (6), Hopntaseh 
(12). Dissiipointment (10), Cigányleány (12). Nimfa (12),

Rudnpcstl tlgotővcrscnyek. A vasárnap délelőtti ügető
versenyek eredményei: /. futom: 1. lliscorsi. 2. Duna. 
H. futam: 1. I’iimcsí. 2. Arvalogény. Ifi. futam: 1. Tibor.
2. Eskimo, IV. futam: 1. F.va lánya. 2. (íiiillolin. V. fu
tam: 1. Süni. 2. Pazar. VI. futam: 1. Pilius—Visszhang. 
2. Csiga—Páva.

Ftüváirosü Cerkugg
VÁROSLIGET
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Naponta esténként nagy nemzet
közi dijbírkósások

A cirkuRzelőndások fél 8 órakor, 
a birkózások 9 órakor kezdődnek

Magyarország 100 Kilométeres 
országúti Kerékpár bajnoksága 

BajnoK: Steiner Ferenc (Csillag KM)
(A Reggel tudósítójától.) A Magyar Kerékpáros Szö

vetség a 100 kilométeres országúti kerékpárbajnokságot 
vasárnap délelőtt rendezte meg a gödöllői országúton, 
amely nz előző napi esőtől sáros és általábon rossz volt. 
Ezonföliil pedig a szeles idő is erősen hátráltatta a. 
versenyzőket.

Részletes eredmény: Bajnok: Steiner Rezső (Csillan 
KK) 3 óra 59 p. 20 mp. 2. Sághi József (Vil. KK). 3. 
Rusovszky Mihály (Vil. KK). 4. Ladányi Miklós (Máv. 
GSK). 5. Szlabor József (Szív. TC). 6 Papp Gyula (FTC),

A Magyar Evezősök Szövetsége távovezfis versenye 
vasárnap délelőtt kerüli eldöntésre a Dunának u Neptu'n- 
evozősháztól a Szentondre-szigcí, csúcsáig és vissza ter
jedő szakaszán, körülbelül 18 kilométeres vonalon. Az idő 
a Dunán csöndes volt és a tükörsima vizen elért, ered
mények — különösen dr. Leviczky többszörös bajnoké_
jóknak mondhatók. Részletes eredmények: /. Egyes ver
seny: 1. Dr. Leviczky Károly (Nemzeti HE) 1 óira 20 n. 
9 mp. 2. Jabovszky (Nemzeti HE) 1 óra 22 p. //. Kettős 
párevezős verseny (kormányos nélkül): 1. Nemzeti HE 
(dr. Kolár R. és Kertész R.) 1 óra 20 p. 17 mp. III. Ké
nyes verseny: 1. FTC (Buseliinanu, Drubóiky, Nyilassy, 
Zoltán; kormányos: Budai) 1 óra 18 p. 2 mp. IV. Old bóü 
négyes (38 éven fölliiliek): I. Nemzeti HE (Schlicker, 
dn. Leviczky, dr. Busch, Elischer: kormányos: Fabrics) 
1 óra 22 p. 51 mp. A nyolcas verseny — mivel csak a 
Hitelbank nevezett — elmaradt.

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

„Világosság“-könvvnvomda rt. Budapest. VIII. Conti-n. 4. 
Műszaki igazgató: Dcutscb I).
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