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Szófia, szeptember 23.
A Belgrádból szétküldött tudósítások to

vábbra is hamis színben tüntetni föl a bulgá
riai helyzetet. Igy azt hir.esztolik, hogy 800.000 
kommunista és paraszt föllázadt, hogy a kor
mány bukása küszöbön áll, sőí hogy a király 
lemondott. Fölöslegesnek tartjuk ezeket a 
nyilvánvaló célzattal terjesztett híreket meg
cáfolni. Bulgária túlnyomó részében a mos
tani kormány hivatalbalépése óta egy pilla
natra sem zavarták meg a rendet. Delbulgá- 
riában, különösen Staraaagora, C'sirpen és 
Novszagora környékén a kommunisták e hó 
20-áu magukhoz akarták keríteni a köz
hatalmat

és ki is kiáltották a szovjeiköztársaságot.
Még 300 főnyi kommunista reggel 3 órakor le 
akarta fegyverezni a laktanyában levő hely
őrséget, amely azonban a támadókai szét
szórta. A kómniunistáknak 5 halottjuk és 
10 sebesültjük volt. Csirpen helységet mintegy 
200 kommunista támadta meg, de u. csendőrsóg 
elől rövidesen menekülni kényszerültek ős 
30 halottat, illetve sebesültet vesztetlek.

Novszagorában 300 kommunista benyo
mult az alprefektura és a községháza épü
letébe és kikiáltották^ a szovjetköztársasá- 
got, amely 15 óra hosszáig tartott, ami kőris 
Janibolí helyőrsége a várost fölszabadí

totta.
A szétszórt kommunistáknak 34 halottjuk és 
sebesültjük volt, a többiek legnagyobbrészt 
fogságba estei;. („M. T. T.“) ,

Bécs, szeptember 23.
<4 Reggel tudósítójának telefonjclentése.) 

Belgrádból egymást érik azok a hírek, ame

RaScovszky beHIgyntfsdszteir beszédei BeBatonfüreden
( ’ Heggel tudósilójától.) Rakovszly Iván 

l\v'myyminiszter a balatonfüredi hősök emlék
táblájának leleplezési ünnepélyére vasárnap 
inggel utazott le Füredro 4lmássy László, 
Schandl Károly, Jklódi Szabó János és több

■ ; ' Díríi képviselő társaságában. Az ün
nepség után fíakovszky belügyminiszter be
szélt:

— Ma a magyart félrevezetni — mondotta 
Iholondiímii többé nem lehet. A mag,' ar nép 

végű,élte a háborút és a proletárdiktatúrát és 
tanulta, hogy jobb, hu egy kevésbé jobb 

parancsot egységesen és hec.-mlelesen teljesít, 
mintha minden sarokból, minden kupit alól

kiugrik egy-egy kis hadvezér,
egyik erre, a másik amarra rángatja a nem

zetet és lesz belőle
nemzet helyett fegyelmezetlen tömeg,

* nmiyet győzelemre vinni nem lehet. Annyi 
•■'énvédés után kell, hogy megértsük j nem az 
uz igazi próféta, alti kicsinyesen kritizál.

Minden bajt,, szenvedést meg lehet t .öntetni, 
ne nem olcsó’ jelszavak hangoztatásával, nem 

•’>zztil, hogy lckrínzálunk, legyalázunk min- 
nont, ami idáig tekintély volt és tisztdtetet pa
rancsolt. A fegyelem, a kötél esség tudás, a te

lyek Bulgária helyzetét a legválságosabbnak 
tüntetik, föl. E hírek szerint Bulgáriában 
a legvéresebb ellenforradalom dúl, sót egyik
másik jelentés már arról is beszámol, hogy a 
Sztambulijszkij vezetése alatt álló 'parasztpárt 
több városban magához is ragadta a hatalmat. 
Ezt a hirt nyomon követi egy másik távirat, 
amely arról számol be, hogy Bulgária ^éli ré
szében kommunista zendülés tört ki, amely vé
res összeütközésre vezetett a. kormány csapa
tai és a kommunisták között.

Az összeütközésnek eddig 100 halottja és 
ugyanannyi sebesültje van.

A kommunista zendüléssel függ össze a bol
gár vasutasok sztrájkja. Szófiában letartóztat
ták a kommunista szervezet, bizottságát, amely 
alkalommal Gitscíion kommunista vezért 
agyonlőtték. Ez események következményeké
ben jelentik, hogy Boris cár, aki ma vissza
érkezett Szófiába, dekrétumot irt alá a statá
rium életbeléptetéséről és a kamara feloszla
tásáról. Cankov miniszterelnök átadta a király
nak a kormány lemondási kérvényét. Hogy e 

. hírek mennyiben födik a Valóságot,, e pillanat-' 
bán megállapítani nem lehet. Szófiából nyu
galmat jelentenek s csak annyit ismernek be, 
hogy vasutassztrájk tört ki. . '

Szófia, szeptember 23.
A Bolgár Távirati Iroda jelenti: A kazunliki 

körüli néhány helységben, ahol a kommunis
ták a szovjetköztársaságot kiáltották ki. csa
pa tkiUönilményck a lakosság támogatásával 
hclyrcállilották a rendet. Egy 50 főnyi kom
munista banda, amely Rosovonál, a kazanliki 
kerület déli részén gyülekezett, a csapatok 
elől a hegyekbe menekült, majd megadta magát.

A fegyvert lerakó csapat két vezére ön
gyilkosságot követett el.

kintélyek tisztelete, a munka néni szégyen, 
amint azt sokan hirdetik, de az dicsőség, nagy
ság.

Az ünnepély után a vendegek a fürdőtelepibe 
hajtattak, ahol megtekintették a balatonfüredi 
mezőgazdasági kiállítást, majd a Grand-Hotel- 
lu’.n százteritekes bankett volt. Jlakovszky Iván 
itt a következő bestédet mondotta:

— Azokat a nagy célokat, amelyeket a ma
gyar nemzet elé kitűztünk, a magyar fajnak 
és a magyar nemzetnek igenis el kell érnie, 
azonban ezeket

nem erőszaké.; eszközökkel, igazságtalan- 
sággal, méitúáí fasRuséggal és Főkén nem 

pusztítás' a! akarjuk elérni.
Nézetem szerint
hitvány ember és nem érzi a magyar faj 
benső erejét az, aki jövendőnket pusztítás

ban keresi.
Ami itt a magyar földön él, azt meg kell tar
tani, mert minden, ami a magyar földön el
pusztul, visszahat a.z egész országra. Kell, hogy 
ez a magyar faj érvényesítse tudását, tehet
ségét, akarata erejét, nem pusztítást kell tehát 
hirdetnünk a társadalmi és gazdasági élet 
terén, hanem a munkál.

Báró és bankár
Inkább: gróf és bankár. A báró ugyanis 

annyi, mint izé. Az ur a grófnál vagy ka
marásnál kezdődik a kaszinóban. Persze, a 
Nemzeti Kaszinóban. Ismerik a Kossuth- 
utcai titokzatos palotát. Sárga klastroma 
volt a skolasztikus becsület szektájának, 
amely a szent könyveket őrizte, a lovagias 
eljárás (bocsánat e hasonlatért) talmudját, 
ezekből olvasta ki súlyos kérdések feleleteit. 
A lét vagy nemlét kérdéseit itt oldották 
meg, hidegen, nyugodtan, előkelőén. Ha. 
helytelenül viselted a monoklit vagy túlsá
gosan barátkoztál olyan plebejus zsidóval, 
aki nem volt színésznő vagy uzsorás, de az 
erkölcs más, kényesebb kérdéseiben is a 
szublimált becsület kúriája ítélt a sárga húz 
falai között. Hiszen évtizedekig ez volt az 
igazi Ház és nem ama gótstiiű remekmű 
a Duuaparton. Rejtelmes szertartásokat űz
hettek itt, a nép, az istenadta nép lélegzet
visszafojtva lesett be a nagyúri kapubejára- 
ton, ahonnan piros szőnyeg visz föl az 
exkluzivitás exkluzivitásába és e légbensöbb 
körbe csak az emberiség krémje, jelesül a gróf 
és a ballerina volt hivatalos. Voltak ugyan 
hírek arról, hogy bankár is működött a 
szertartásokon, de az a bankár nem holmi 
ügyfelekkel, hanem kékvérű poentörökkel 
dolgozott. Ma azonban megdermedve láttuk, 
hogy a csúf élet betört a hagyományok szen
télyébe is s az ember fogalmát, amely eddig 
az arisztokratát, a bukmékert, a verseny
lovat és a primadonnát elölte föl, bővíteni 
kellett egy uj kategóriával: a bankárral, az 
úgynevezett tőzsdéssel. Oh, mily esés ez, 
istenek! Egyedül gróf Sekszpir tollára méltó, 
a dárdarázó angol birkózhatik meg csupán 
e tragédia gigantikus méreteivel. A Nemzeti 
Kaszinó földszintjét egy kis banknak adták 
bérbe, ahová az utcáról nyithat be boldog 
(aki Ganz-Danubius-szal), boldogtalan (aki 
Dunaharaszti fával) gscheftelni. Ezentúl te
hát a tőzsdés is ember, miután hajlékot ka
pott a szent falak között és egyre szűkül a 
kitiltott népség köre. Az idő halad, az ősi 
fogalmakat cgyro revideáljuk és borzalom
mal vegyes váltólázzal gondolok arra az 
időre, midőn a hitvány papírpénz még in
kább testvéresiti az embereket és a kaszinó
ból e<zy pótimaliáz moraja hangzik ki. A mai 
generációnak persze ez egyremegy. De mi, 
akik a kaszinó földöntúli tiszteletében nőt
tünk föl, újból szegényebbek vagyunk egy. 
illúzióval. Nem tudom, milyen kurzuson 
jegyzik most Zürichben az illúziókat, csak 
azt tudom, hogy kevés marad számunkra eb
ből az értékből.

t
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nagy kölcsönről tárgyal 
a miniszterelnök Géniben

(A Reggel tudósítójától.) Az utóbbi napok
ban az a hir terjedt el. hogy gróf Bethlen Ist
ván miniszterelnök teljesen elejtette az úgy- 
nevezett kiskölcsön ügyét és most már csak a 
nagy külföldi kölcsön fölvételéről tárgyal. 
A Reggel munkatársa

illetékes helyen
e kérdésben a következő fölvilágositást kapta:

— Tény az. hogy a miniszterelnök most 
kizárólag egy hatszáz millió svájci frankra 
szóló, úgynevezett nagy külföldi kölcsön föl

vételéről tárgyal.
Az eredeti terv az volt, hogy a. nagykölcsönt 
megelőzően egy kisebb, 50 millió svájci frank-

nyi kölcsönt vennénk föl, a legsürgősebb 
allami hiányok födözésére.

Időközben azonban pénzügyi helyzetünk va
lamelyest megjavult; ezt bizonyítja deviza
készletünk szaporodása is, ugyannyira, 
hogy módunkban áilt az úgynevezett kis- 

kölcsönről lemondani.
— Természetesen az a „nagy4* kölcsön is, 

amelynek fölvételét most a. miniszterelnök 
Géniben szorgalmazza, külföldi, még akár né- 

i mot. szemüvegen át nézve sem nagy, mert hisz 
■ főleg a nyugati államoknál, melyek sokinil- 
I liárd frankos kői Iség'vcl őssel dolgoznak, ez a 
í 600 millió frank bizonnyal nem játszik nagy 
* szerepet.

GrassalKovich herceg örSKösei el
aKartáfó i a Nemzeti Színház

telhet az államtól
(A Heggel tudósítójától.) Ismeretes, hogy 

néhai (Arassalkorich Antal herceg 1835-ben kell 
ajándéklevéllel Pest vármegyéitek ajándékozta 
a Rákóczi-ut és Muzcum-körut sarkán levő 
nagy telkét abból a célból, hogy rajta magyar 
nemzeti színházat építsenek. Az ajándéklevél 
egyebek között azt a kikötést is tartalmazza, 
hegy (szószerinti idézzük): „ka netalán, a magyar 
thcátrum fölépítése vabnnely akadályok miatt 
vagy most nem sikerülhetne, vagy azon fun- 
dust jövendőben a bármely más célra és nem a 
mostani általam kívánt magyar színház építé
sére és föntartására akarnák fordítani, ak
korra azon fundusról további rendelkezését és 
a dologba való beszólását az alapitványozó ma
gának és succcssorainak föntartja." ismeretes 
a,z is, hogy a régi Nemzeti Színház a modern 
építkezés rendészeti és tűzbiztonsági követel
ményeinek már nem léiéit meg és azt lebontot
ták azzal, hogy majd uj Nemzeti Színházat épí
tenek a lebontott színház telkén. Az előkészü
leti munkálatok már annyira előrehaladtak, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1914 
nyarán az építkezés föl ügyeletére és vezetésére 
építési bizottságot küldött ki. De ugyanakkor 
kiütött a háború és az építkezés abbanrnaradt. 
Azóta küzd a telekért özv. Baranyai Jánosné, 
Beleznay Anna grófnő, gróf Beleznay Pálné és 
Miklovich József ügyvéd, mint néhai Grassal- 
kovich Antal herceg successoriusai, akik port 
indítottak a kincstár elten jogaik elismerése 
iránt.

Az örökösök azzal érveltek, hogy 
vonták az ajándéklcvélhen kikötőit 
sétől, egész más célokra használják és így a 
ajándéklevél értelmében visszaszól lóit

a telket el
rendeltető- 

reájuk
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mírttínttnensi: 'jyíánwiísfíit, tSIsa-
e5eo’íé«9 röxsűt, évalöirírö^nSváiayekei, 
gySlreren és sima szölő'vessElít sí.

Izcala és személyes 
megrencüellösek elintézési! helye
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a telek Wölt való rendelkezési jog. A Nemzeti 
Színház országos alapja pőrében ugyanis a 
közalapítványi ügy igazgatóság a telkei, addig 
is, amíg az u.i Nemzeti Színház építkezését az 
állam megkezdhetné, bérbe adta, azzal a ki
kötéssel, hogy a bérlőknek jogukban áll bolt
helyiséget, mozgóképszínházat és a Nemzeti 
Színház, további! az Onöraház művészei szá
múra lakásokat építeni. A Kúria most, a föl
pereseket elutasította a következő érdekes in
dokolással:

„Köztudomású, hogy a háború elvesztése és 
az ezzel kapcsolatos események az állam pénz
ügyi viszonyait ezldő szerint is fönnálló oly 
válságos helyzetbe sodorják,, hogy ebben a 
helyzetben egy, a rendeltetésének mindenben 
megfelelő Nemzett Színháznak a mai árviszo
nyok között való fölépítése czidö szerint kizárt
nak. tekintendő. Az uj Nemzeti Színház tervbe- 
vett fölépítését tehát olyan erőhatalom gá- 
lolta és gátolja, amelyet sem előrelátni, sem pe
dig elhárítani nem lehetett Amidőn pedig ily 
körülmények között az állam a Nemzeti Szín
ház lebontott épületének telkét,addig is, aarig 
az uj Nemzeti Színház fölépítésének lehetőségei 
beállónak, kihasználattanul. nem hagyták, ha
nem azt bérbeadták oly föltételek mellett, hogy 
azzal az állam bármikor a Nemzeti Színház föl
építése céljából szabadon rendelkezhetik, ez a 
bérbeadásra vonatkozó) intézkedés nem minő- 
Átkelő olyan ténynek, amely alkalmas lenne 
annak megállapítására, hogy a telket az aján
déklevélben kikötött rendeltetésétől elvonták."

Titokzatos halott a 
németvölgyi szanatóriumban 

(A Reggel tudósítójától.) Több hét előtt a né- 
metvölgyl-uti tüdőbeteggondozó intézetben egy 
fiatalember jelentkezett, fölvételre Vass József 
népjóléti miniszter levelével, akit előrehaladott 
tüdőbaja miatt föl is vettek az intézetbe. ,A 
fiatalember Popovits István nagyszalontai szü
letésű, 23 éves műegyetemi hallgatónak mon
dotta magút és ezt okmányaival is igazolta. 
Amikor pár nap előtt Popovits állapota oly 
rosszra fordult. hog;v halálát érezte közeledni, 
arra kérte ápolónőjét, hogy minden iratát ha
lála után égesse el.

A fiatalember halála után az intézet igazga
tósága távirutozott Nagyszalontára és kérte 
Popovits hozzátartozóit, hogy temetése felől 
intézkedjenek. Másnap meg is érkeztek az el
hunyt testvérei és amidőn bevezették őket a 
ravatalozó terembe, megdöbbenve mondották 
az intézet személyzetének, hogy az

a fiatalember nem az ő testvérük,
mert az szőke volt, ez pedig barna.

Ennek az állításnak senki sem akart hitelt 
adni, de 'ekkor a nagyszalontai Popovits test
vérek egy fényképet kerítettek elő, amelyről 
kétségtelenül, meg lehetett állapítani, hogy a 
rajta levő Popovits István, nem azonos az 
intézetben elhunyt beteggel. Azt is megálla
pították, hogy a halott ugyancsak szalontai 
származású és Somi Sándornak hívják. Most

azután jelentést tettek a gyanús névcseréről 
a főkapitányságnuk, amely azonnal megindí
totta a nyomozást unnak földerítésére, 
hogyan jutott Somi Sándor Popovits István 
műegyetemi hallgató iratainak birtokába cs 
miért szerepelt halála percéig ezen a néven?

A rendőrségi nyomozás eddig csupán ahhoz 
a negatív megállapításhoz jutott cl, hogy

a valódi Popovits Istvánt sehol som sikc 
rült megtalálni.

SÉ
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Fájdalomtól lesújtva tudatjuk úgy a magunk, 
mint összes rokonaink nevében, hogy felejt
hetetlen, drága jó feleségem, anyánk és nagy
anyánk,

sziéü. R.öwy JoseffSn
jámbor, jótékony és önfeláldozó életének 55 ik 
és házasságának 37-ik évében hosszas szenvedés 
után 1923 szeptember 22-én elhunyt.

Temetése 1923 szeptember Síén, liélfón (Jélután 
V’f órakor fog a rákoskeresztúri lzr. temető 
halottashúzábóí megtörténni.

Áldás lebegjen drága emléke fölött
Budapest. 1923 szeptember 24. 

VII, Király-utca 20.
AVeisz Ignác, férj. Kozma lstv.iuné, s, ,i> 

V. cisz Szén n. Bán de öélúué, szül. Weisz Fri<l;i 
leányai, Kozma István én Bándo Béla veiei. 
Kozma Klárika és Bálidé Gyuri unokái, Lendvui 
Eináunoí Ungvár. LCwy Henrik Nowyork és 
Zeifdcr Dracőué, szül. Lőwy Antónia Newyork, 
testvérei.

Aj Dr. Faragó János József én felesége, <lr. Új
ból y Gizi, ngy a maguk, mint gyermekeik: Já
nos, Gizi és Sári, valamint egész rokonságuk 
nevében tudatják, hogy büszkeségük,

É
i e® flpis m.epasm

életének negyedik évében hosszú szenvedés utár 
.szeptember 22-én este elhunyt.

Szeptember 24-én. hétfőn délután 3 órakor a 
Kerepoei-uti temető halottasházából temetjük a 
róm. kát. egyház szertartásai szerint.

Adjon az Isten neki csöndes nyugalmat és 
nekünk megnyugvást az 0 rendelésében.
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I "MAGYAR AGRÁR- ÉS JÁÍ?A!JÉ>(3Ai<K RT ’ 
VETŐMAGOSZTÁLYA

Budapest V. Nádor-utca 16 — Telefon: 72—01 K 
Sürgönyeim: Agrár Budapest $

Vesz a legmagasabb napi úron lóCtczc- és lucerna-f! 
mayoi és egyéb gazdasági magwatat 

Mintázott ajánlatokat kér
©icooooooocooeocixiooooooooocoooooooooaxxxxxaoaoooooooooooaoazüoxxjGj
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Cégfőnök: Terény Samu 
Budapest IX, Üllűbut 19. Tel.: József 22-41 j
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Beszélgetés Vass József 
helyettes miniszterelnökkel a legfontosabb 

külső és belső politikai kérdésekről
Nyilatkozik A Reggel-nek Bethlen genfi tárgyalásairól, a szomszéd álla
mokkal való gazdasági kapcsolatunkról, az Ébredők ellen folyó vizs

gálatról és a földreformnovelláról
(A Reggel tudósítójától A A miniszterelnök és a külügy

miniszter már hetek óta Genfben tartózkodnak, az ország 
életérdekeibe vágó tanácskozásokat folytatnak és a köz
vélemény mindezidcig semmiféle hivatalos vagy nem 
hivatalos tájékoztatás utján nem szerezhetett tudomást 
arról, miképen döntöttek sorsa felöl, — Genfben. A Heggel 
ni unkatárea vasárnap újabb kísérletet tett, hogy infor
málhassa a nagyközönséget a legfontosabb külső és belső 
politikai kérdésekről. Fölkereste, hivatalában

Vass Józwf dr.
helyettes miniszterelnököt, hogy tőle szerezzen tájékozta
tást. Legelőször is a külföldi kölcsönre, illetve Bethlen 
genfi tanácskozásaira vonatkozóan intéztünk kérdést Fn?s 
József dr.-hoz.

— Az információ a miniszterelnök föladata 
— felelt a népjóléti miniszter. — A miniszter
elnök a külügyminiszterrel együtt eddig né
hány nappal maradt csak tovább, mint erede
tileg tervezte és nagyon természetes, hogy

a továbbra a rudasnak egyetlen oka az, hogy 
az ország érdekében folyó tárgyalásokat a 

siker reményében folytatja.
— Tekintettel arra, hogy tulajdonkénen a 

magyar politikai életnek a legsúlyosabb kér
dése a gazdasági kérdések komplexuma, egé
szen természetes, hogy

a tárgyalások, amelyek a magyar külföldi 
kölcsön ügyében, illetve e körül a kisántánt 
államok felé is folynak, gazdasági termé

szetűek.
— Nem azt kell tehát nézetem szerint han

goztatni, hogy a miniszterelnök szakítsa meg 
a tárgyalásokat és jöjjön haza, hanem az van 
az ország érdekében, bogii mindaddig foly
tassa, a tárgyalásokat, amíg a \magyar gazda
sági helyzet szanálása és szabadabb kifejlő
dése érdekében eredményt tud elérni.

Ezután a szomszéd államokkal folyó gazdasági tárgya
lásokról intéztünk kérdést a helyettes miniszterelnökhöz.

— Az a helyzet — válaszolt Foss József —, 
amely ma fönnáll, nem tartható fönn sokáig. 
Nem maradhat meg sokáig az, hogy a magyar 
kereskedelem olyan nehezen tudjon érintkezni 
országokkal, sőt országrészekkel. Lehetetlen, 
hogy megörökittessék az a helyzet, hogy na
pokig, sőt hetekig kelljen állni egy vizűmért 
egyik országból a másikba,

ezeknek az állapotoknak föl kell oldóűuiok, 
a gazdasági és kereskedelmi elzártságnak 

meg kell szűnnie,
— Csak akkor tér vissza a teljesen normális

állapot, amikor a magyar gazdasági élet bele
kapcsolódik a világgazdaságba, a magyar ke
reskedelem belefolyik a világ kereskedelmi 
áramlatába.

Ez ma még a távol jövő képe.
— A magyar gazdasági élet, és érdekei azon

ban kétségkívül azonosak az óriási világgaz
dasági érdekkel. Alapvető tétel a gazdasági élet, 
biológiájában, hogy « gazdasági életnek a 
levegője a szabadság.

Ebben az értelemben és szellemben folynak 
a miniszterelnök ur tárgyalásai a kisántánt 

államaival.
Ezután belső politikai kérdésekre terelődött a beszél

getés. Szóvátettük a helyettes miniszterelnök előtt
Az Ébredő Magyarok Egyesülete vezetőségének teg
napi rendőri kihallgatását és azt a hírt, amely e nyo
mozást az ÉME végleges feloszlatásával hozza kap

csolatba.
l'ass József erre ezeket mondotta:
— Én magam a dolog részleteit nem ismerem 

és erről csak a belügyminiszter ur hivatott 
fölvilágositást adni, aki az ilyen ügyekről köz
vetlenül szerez tudomást.

Az a tény azonban, hogy a belügyminiszter 
ur erről a kérdésről nem tárgyalt vekni, 
azt látszik igazolni, hogy ilyen messzemenő 
következtetéseket ehhez a jelenséghez fűzni 

nem lehet.
Végül a földrcformnovelldval kapcsolatban az egységes 

póriban uralkodó idegességről kérdezi ük meg Vass József 
véleményét.

— Kívülről lan-tzirozzák ezt az állítólagos 
idegességet — feleli a helyettes miniszterelnök.

— Az egységes párt nagyon jól tudja, hogy 
a földreformiiovelk. föltétlenül letárgyalás 
alá kerül az őszi parlamenti tárgyalási

szakban.
— Tehát nemcsak l ogy nyugtalanság emiatt a 

pártban nincs, hanem nyugtalanságra, máshol 
sincs ok. Ha esetleg ti parlament nem napol
tatok volna el, akkor körülbelül most kerül
hetett volna tárgyalás alá a novella. Ebből vi
lágos, hogy az elnapolás lényéből — a föld
reformnovella törvényerőre emelkedése után 
várható hatásai .szempontjából — semmiféle 
Késedelem nem állt elő. Megemlítette még a 
lx lyettes miniszterelnök, hogy a Ház október 
15-én való összeillése után vem valószínű, hogy 
újabb elnapolás következzék el.

R fajvédők a kormányról se beszélni, se hallani 
nem akarnak

Lehner-Lendvainak elég volt a zsidókból. — Többet nem kéri őket semmire 
Ébredő-nagygyűlés Hatvanban Budavári segédletével

Hatvan, szeptember 23.
(A Heggel kiküldött tudósítójának telefon

jelentése.) Hatvanban bárom hónappal ezelőtt 
még nem voltak ébredők, de a ceglédi válasz
tás után a kormány erélytolenségét laíva, 
hozzáfogtak a szervezkedéshez és megalakul
tuk. Kevesen vannak ugyan, alig hatszazau, 
de ez a szám is figyelmeztetés a kormánynak. 
A kis városku. főterén, a városháza előtt tar
tották meg propagandttgyulésiiket a Pestről 
lerándult ébredövezérek. rriedrich most nem 
jött ol „mérsékletet" hirdetni, de helyette itt 
van Budavári mester, hogy teljessé tegye az 
együttest. Az állomáson a Ilaivan-környekbeli 
községek: Gyöngyös, Túra, Eger, flórt, Veipe- 
h‘t lakosságának ébredő fiatalsága, körülbelül 
35 főnyi lovasbandériummal várta őket. Jól 
megszervezett, fogadtatás volt, még a magyar
ruhás leányok sem hiányzottak. A menet elő
ször a Katolikus Kör helyiségébe vonult, majd 
a l'ö téren gyülekezett, ahol a. népgyiilés szín
helye volt. A gyönyörű, napsütéses idő a kör
nyék egész kiváncsi lakosságát, becsalta a gyű
lésre. Amire az elnök az üdvözlést elkezdte, 
már körülbelül 3000 ember volt a Fő-téren. A 
szónoki emelvénnyel .szemben a Grassalko- 
viehok kastélya áll. homlokzatán az ősi eimer- 
>’<’!. A gyűlést flammersberg Elemér járás
orvos nyitotta meg. aki bejelentette, hogy a 
rendőrség politikáról nem engedi beszélni a

szónokokat. Az engedély szerint minden más 
kérdésről beszélhetnck, de erről nem,

Eckltardl Tibor n gazdasági nyomorúságról beszól és 
szembeállítja ezt a spekuláció dőzsölésére!. A drágasá
got, szerinte, a tőzsdétek okozzák és azok, akik autókon 
járnak. A tőzsdei spekuláció letörését követeli. Szólt 
még a koronaromlds okairól es fejtegetései során a 
rendőrtiszt viselő figyelmeztette, hogy no beszéljen poli
tikáról, amihez azután alkalmazkodott is.

Zsír kai Jankó, Kiss Mcnyus és egy kurzusszerkesztő 
szokásukhoz híven a zsidókérdést boncolgatták és Jól 
odamondogattak az „Idegen fnj“-nak. Hárman beszéltek 
összesen vagy músfélórát. Budavári mester ez egyszer 
nem bántotta a zsidókat. Kifejtette, hogy ők nem a 
zsidók ellen szervezkednek, dohát nem tehetnek róla, 
hogy akkor, amidőn a keresztény Magyarország meg
teremtésén dolgoznak, a zsidókkal szembetalálják magu
kat. Ok csupán a „destruktív faj“ ellen vídekezuek 
— mondotta még — és gyűlölik a diszkcrcsztényeket. 
I,elmer beszédének magva itt is, épp úgy, mint Szegeden, 
a ..'.Adókérdés törvényes megoldása" volt. Mindenek
előtt igyekezett attól a kellemetlenségtől szabadulni, 
amit szöged! beszéde okozott neki és kijelentette, hogy őt 
jogtalanul vádolta meg a zsidólibcrális sajtó azzal, hogy 
pogromra lázitott.

Ezután a Hatvani-palotára tekintett és igy szólt:
A katolikus templominál szemben van a Urassal- 

kovichok ősi palotáin. A templomion a dolgozó kéz 
imádkozik és kéri Isten áldását kezemunkájára, de ami
kor kijön a templomból, akkor ezzel szemben olyan

fajnak az ivadékait kell látnia, akiket sohasem lát ebben 
a templomban és a munka egyéb terein. Amikor be
jöttem a városba — igy Lt.hner —, a legjobban a sze
membe ötlött az a kőt izmos kőféríi, aki a vállain túrija 
a palota erkélyéi. Előregörnyedt fejjel — mintha mene
külni akarnának azoktól, akik fönn az erkélyen az ő 
vúllaikon dőzsölnek. Szegeden életemben először és utol
jára kértem valamire a zsidóságot — folytatta —. arra, 
hogy ne vigye a dolgokat tűrhetetlen uralma fokozásává’ 
törvénytelen, pogromszerü megoldásig. Miután a zsidók 
igy feleltek nekem, nem kérem őket többé, hogy segítse
nek elhárítani a pogromot. Éli igenis a törvényes meg
oldást sürgetem és kijelenthetem, hogy a kérdést meg 
fogjuk oldani — törvényesen.

Lohncr-Lendvai egyébként beszéde elején a rendőr
hatósághoz is intézeti néhány kedves mondatot. Kijelen 
tette, hogy ő meg akarja könnyíteni a hatóság munká
ját. Tudja, hogy nem szabad a kormányról említést 
tennie, ehhez alkalmazkodik is, mert ők a Rcfhlcit- 
kormányról nemcsak beszélni, de hallani sem akarnak.

A gyűlés ezzel véget is ért, minden zavaró 
incidens nélkül. A rend föntartásáról Révész 
rendőrkapitány gondoskodott, aki GO—70 főnyi 
rendőrlegénységet vezényelt ki a gyűlés szín
helyére, az esetleges „kilengések" megakadá
lyozására. A gyűlés után még bankett is volt, 
amelyen jó bor és cigányzene mellett, már 
zabolátlanul fejthették ki eszméiket.

Bethlen és Daruváry 
a volt francia kliliigy miniszter né I

Genf, szeptember 23.
Bethlen István gróf miniszterelnök és Daru*  

váry Géza külügyminiszter látogatást tettek 
Hanotaux volt francia külügyminiszternél, 
Franciaország vezető delegátusánál.

A Népszövetség tisztikarába 
magyarokat is választanak

Genf, szeptember 23.
A népszövetségi tanács negyedik bizottságá

ban Tdncgos Gábor altábornagy szó vétette, 
hogy

a főtitkárság tisztviselői között egy ma
gyar sincsen.

A főtitkár .válaszában hangsúlyozta, hogy 
Magyarország uj tagja a Népszövetségnek, 
de számíthat arra, hogy a szóvátett sérelem 
orvoslást fog találni.

Az ötödik bizottságban (szellemi együtt
működés) Baranyai Zoltán magyar delegátus 
a finnekkel és észtekkel egyetértésben indít
ványozta, hogy a nemzetközi szellemi együtt
működést intéző állandó tudós-bizottságban a 
finn-ugor népek csoportja is képviseltessék. Az 
indítványt egyhangúan elfogadták.
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MmrhM és János
Nem sok megelégedett, boldog ember 

nyüzsög mostanában nálunk, de kettő két
ségtelenül az. A két költő, Menyhért és János, 
ama Kiss és Zsirkay, akiknek betelt minden 
égretörő álmuk és eljutottak a nyilvánosság 
olyan csúcsára, ahová fölkapaszkodni eddig 
csak a zseniknek, újabban pedig már csak a 
képviselőknek adatott. Mit küzdött,, mit szen
vedett, mit könyökölt ez a két költő, istenem! 
írtak vad lelkesedéssel, könyörtelen szorga
lommal, elcsüggedve és megint nekidühödve 
ódát, elégiát, zsoltárt, nemzetiszinüt, fehéret, 
‘vöröset és pápai sárgafehéret, elszántan 1 ígó 
nyelvvel lesték az alkalmakat és minden kon
junktúra háta mögött jelen voltak, hogy rést 
lelvén, arcukat a nagyok legcsiklandósabb ré
szére csókolhassák. Es mégse és nem és nem 
és nem sikerült a boldog arriválás, múltak az 
alkalmak, negyvennyolc, október, Károlyi, Kun 
Béla, majd Gömbös, Friedrich, minden mii táj 
és minden konjunktúra fenekén oda voltak 
tapadva és a fenékről föl-, illetve előrejutni 
nem tudtak soha. Egyszer aztán képviselők 
lettek és most övék a lény, a dicsőség, a nyil
vánosság. A költői nyelvezet hiányát nem 
tudta pótolni a testi nyelv készsége, az ihletet 
nem pótolta a kiskocsmák borgőze, a gondolat 
helyett nem vált be a nagyok szorgalmasan 
gyűjtött hulladéka és a formai szépség helv. -t 
nem fogadták el tőlük a rigmus kenetlen nye- 
kergését — mindenki, a cimborák is fitymál
ták a tehetségtelenséget, mely homlokukon du- 
dorodott és mint meddő, jeges izzadtság verő
dött ki a bőrükön, mignem jött a megváltó 
mandátum, mely mindent pótolt és a siket kö
zönyt megnyitotta a visszhangos nyilvánosság 
felé. Pegazus helyett hordói kaptak, amelynek 
üres öble kongva rezonál a. szintén spiritusz
tálán fejek kondulására és a magyar sajtó be
tűje, papirosa, nyomdai munkája olyan mér
tékben áll rendelkezésükre, ahogy ők torokkal 
bírják. És bírják, mennybéli jó isten, ők bír
ják és eszik és habzsolják a lehetőséget és egy 
szép, nagy irodalom megélne abból a festékből, 
nyomdai költségekből es papirosból, amit az 
ő müveik kiadása fölemészt. Ez a műfaj, a 
képviselői expektoráció, ez végre bevált. Nem 
böffenthetnek ki olyan szót, amit a magyar 
sajtó óriási apparátusa ne továbbítana rögtön 
az olvasók százezreihez és most ők fitymálják 
a tehetségeseket, akiknek századrésznyi papi
ros sem jut és most már cl nem állíthatja vé
nájuk csurgását senki, hiszen ahányszor ki
öntik bensőjüket egy ujjongva krákogó szó
noklatban, ez nekik mindig nyomdafestéket, 
megjelenést, alkotásaik publicitását jeleni i. 
Sokan vannak, akiknek a politika mindenük, 
de azok a többiek legföljebb ’ megélnek be
lőle, — Jánosnak és Menyhértnek azonban ki
adót szerzett a politika s ez a költőt inkább 
üdvözíti, mint a legszebb ingyenrészvény és a 
legmagasztosabb kiviteli engedély.

— Háromnapos í.jtatosság Szent Gellert emlékére. A 
Szent Gellért országos egyesület az idén háromnapos 
ájtatossággal ünnepli meg a nagy szent emlékét. Az 
ájtatosságok sora vasárnap kezdődőit. Regei 7 órakor a 
tabáni templomban dr. Glaitfclder Gyula Csanádi püspök 
pontiflkúlfa nagy segédlettel a „Veni Saneto‘*-s  ünnepi 
misét. Ugyanakkor a templomból körmenet indult dr. 
Prohdsika Ottokár székesfehérvári püspök vezetésével a 
Wzeít Gcllérthcgy-i Diósdi kápolnához.

— „A fajvédők a reakciót akarják kormányra
ültetni." Vasárnap délelőtt a .szociáldtmokiída 
párt a főváros hat kerületében beszámoló- 
népgyülést tartott, amelyen a párt képviselői 
tartottak beszédeket. A szocialista képviselők 
foglalkoztak a beszédeikben a drágaság < ■ u 
munkanélküliség kérdésével, a. 
csönnel és más aktuális r .....
Valamennyi gyűlésen 
jelent meg a közönség, 
delelődőssel hal 1 gittták 
hogy mit végzett a i 
nemzetgyűlésen. G yülések 
106, Váci-ut 1)0, Dob-utca 19, 
Üllől-ut 99 és Martínovich-lér 3. szóm alatti 
vendégi ők bel y i ségelben. Az A rén a-u t i gy ü I é- 
sen a Zfé7nc5w.vseprő-vendégiőben Pcyer Károly 
tartott nagy beszédet, amelyben a nemzet
gyűlés elnapolásával, a, külföldi kölcsönnel s a 
koncentrációs kabinet kombinációjával fog
lalkozott. Fölmerült az a terv — úgymond —, 
hogy koncentrációs kabinet garantálja a kül
földi kölcsönt. A szociáldemokrata párt nem 
■vehetne részt egy ilyen kabinetben, mert Ma
gyarországon hiányoznak az előfeltételek 
ahhoz, hogy a szocialisták a kormányt támo
gassák. A fajvédők kiválását természetes pro
cesszusnak tartja. Lehet, hogy a fajvédők bi
zonyos esetekben velük fognak szavazni a kor
mány ellen, csakhogy amig a szocialisták azért 
akarják megbuktatni a kormányt, hogy he
lyébe egy demokratikus kormányt ültessenek, 
addig a fajvédők a reakciót akarják kormányra 
juttatni.

— nádor Magdát eljegyezte Fiecher György László, a 
Fischcr Vacuum Hl. igazgatója.

külföldi kül
politikai kérdésekkel, 

nagyon nagy számban 
, akik figyelemmel és ér
it beszámolóbeszédekei, 

szociáldemokrata párt a 
voltak a z A ré n a- u t 

Kölcsey-utca 2, 
3. szám 

Aréna-uti

aRegcel
— Krausz Simon estélye Ottó Kulin tisztele

tére. Oltó Kahn, az ismert newyorki bankár, 
akinek itt időzésével lapunk más helyén Is 
foglalkozunk, vasárnap délelőtt a Szépművé
szeti Múzeumot nézte meg. Majd autón kirán
dult a Svábhegyre és a Jánoshegyre. Az este 
Krausz Simon Stefánia-uli villájában fényes 
vacsorát adott Kahn tiszteletére, amelyen 
résztvettek: Walkó kereskedelmi miniszter, 
Brentano amerikai kövei, Popoylcs Sándor, a 
Jegyintézet elnöke, Teleszky János, gróf Ká
rolyi Imre, báró Ullmann Adolf, Waldcr 
Gyula, IVeiss Fülöp, báró Kornfcld Pál, báró 
Madarassy-Beck Marcell, báró Madarassy-Beck 
Gyula, báró Popper Linót. Flcisslg Sándor, dr. 
Dobay Aurél, Vészi József és mások.

— Letartóztatták a Horthyakció egyik akvlzliőrjét. 
Néhány héttel ezelőtt csinos külsejű fiatalember jelent
kezett a Magyar Földhitelintézet Bálvány-utcai pénztá
ránál és fölmutatott egy utalványt 480.000 koronáról, 
amelyet gróf Vigyázó Ferenc állított ki dr. Szabó Imre 
javára. A Földhitelintézet a szabályosan kiállított utal
ványt honorálta. Nemsokára kiderült, hogy ez az utal
vány hamis volt. Szombaton ugyanez a fiatultember 
ismét megjelent a Magyar Földhitelintézetnél, újra ha
zait utalványt gróf Vigy/ízó aláirásával, amely most 
már 1,210.000 korona kifizetéséről szólt. A bank tiszt
viselői nyomban intézkedtek a fiatalember lelenlezéso 
iránt, rendőri, hívtak, akivel clőállitlatl'ik a főkapitány
ságra. Kihallgatása alkalmával a fiatalember igazolta, 
hogy Vass Gábor 23 éves tartalékos főhadnagy, jog
szigorló és beismerte, hogy az előző alkalommal is ö 
vette föl hamis utalványra a 480.000 koronát. Elmondta, 
hogy nincs rendes foglalkozása, sem keresete, az utóbbi 
időben abból tartotta fönn magát, hogy a Horthy-féle. 
nyomorényhitő akciónál, mint akvizitőr működőit és az 
általa hozott üzletek, után 25—30°/0-os jutalékot kapott. 
Az utóbbi időben azonban kevés ügyletet tudott sze
rezni, ugy hogy múr-már íiyomorg itt. A Horthy-akció 
során látta, hogy gróf Vigyázó Ferenc jótékony adomá
nyait nem készpénzben fizeti, hanem utalványokat ad. 
Ilyen utalványról elleste a gróf aláírását. Kihallgatása 
alán letartóztatták és ál kisért ék az ügyészség Markó- 
utcai, fogházába.

iigyész a_______ vádlottak padján, 
volt nemzetgyűlési képviselő, 

, mint Fried-
Dr. 
aki

Dáné? Béla 
Dánér Béla 
a múlt parlamenti ciklusban, 

rich-párti képviselő hangos szerepet vitt, a 
mostani nemzetgyűlésen már nem kapott man
dátumot. TMucsányi volt igazságügyminiszter 
Dánér Bébit a pestvidéki kir. ügyészséghez ne
vezte ki, mint kir. ügyészt és azóta ott műkö
dik. E héten Dánér Bélának egész szokatlan 
szerepe lesz, mert királyi ügyész létére a buda
pesti büntetőtörvény  széken dr. Sesziák Lajos 
büntcíotanácsa elölt, mint vádlott jelenik meg. 
A budapesti ügyészség többrendbeli, fölhatal
mazásra hivatalból üldözendő, sajtó utján el
követett rágalmazás vétsége címén emelt va
dat Dánér Béla ellen. Az ügyész ugyanis a 
Nép és a Szózat című lapokban 1921 november

kritizálta. 
Sándor al- 
főügyészt, 

azt állította, hogy u'ha jármié gyei pár- 
’ ügyekben elfogultan és részrehajlóén 

s különösen a tiszti főügyész érde- 
szlvességckc! és ajándékokat 

Béla, elleni sajtóperben,

havában több cikket irt, amelyekben a hajdu- 
i n c gy c i k öz i ga zg; 11 á sí áll a no to k a t 
Megtámadta e cikkekben. Pákozdy 
ispánt és dr. Czeglédy Mihály^ tiszti 
akikről 
céllá zást 
jártak el é. 
kelt egyénektől 
fogadott cl. Dánér 
amelyet csütörtökön tárgyal a büntetőbíróság, 
a vádhatóságot dr. Moldoványi Géza kir. 
ügyész fogja képviselni.

Moldoványi Géza kir.

— A jsibtl zsinagógákban klmllllúrdot ajánlottak fél 
jótékony cifra. A zsidók nagy ünnepnapjain: újév két 
papján és hosszunapkor. hagyomány szerint i> hitközség 
legtehetősebb és áldozat a I szebb tagjait szólítják föl 
a frigyládához. Az Idei ünnepek alkalmával a jótékony- 
r.ág t<irié::eó ben vé'.itttlaii adomán .'okot ajánlottak föl 
a hitközség emberimről i céljaim. A legkisebb adomány 
2Dft darab Merkurbmk-részvény volt, ami höf milliónak 
fölei meg. Egy biztosító ve- rigaz-gntója harmincmilliót 
ajánlón föl. Kicin. Gyula, a HILolbanl: iigyvez; tő igazga
tója licnölmilliúl, egy földbirtokos i>o zsák bittől, stb.
Az adományok < .■ . ege a Dohány-utcni es a Ronibach- 
itteni zsinagógákban megközelíti a félmUlíördol. Ennek 
nz összegnek túlnyomó részét a numerus elengus zsidó- 
hitíi áldozatai, a külföldre kiszorított cg;, • térni hallgatók 
kapják. Itt említjük meg, hogy líoszab Aladár, a Csavar
gyár vezéi igazgatója, eddig négyszázviiliió koronát gyűj
tött egy poliklínika céljairo. Ezt az intézményt a leg
modernebb orvosi mtiuzerekl.cl és gyógyítási metódusok
kal fogják fölszerelni.

— Árion angM fogkrém mindig- a. legolcsóbb*
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— A Margitszigeten minden csöndes. Amikor 
az uj amerikai, bórlőtársaság átvette Szent 
Margit szigetét, reményteljes közlemények je
lentek meg a sajtóban, amelyek hírül adtuk 
hogy lázas építkezés indul meg, a szanatóriu
mot már az ősszel tető alá hozzák, uj nagystílű 
hotel terveiről beszéllek, szóval a sziget rene
szánszáról. Elmúlt néhány hónap és a sziget 
árvább, elhanyagollabb, mint valaha. A szana
tórium-építkezésről szó sincs, az átalakítások 
berendezések, befektetések ábrándok marad
tak, az uj rezsim, amolyet a legnagyobb bizal
matlansággal voltunk bátrak üdvözölni, edeii" 
csupán a belépődíjak szakadatlan emelésében 
fejtett ki a saját számára, és számlájára hasz
nos tevékenységet. A magyar amerikaiakkal 
vagy amerikai magyarokkal, akik a bérletet 
átvették, az illetékes hatóságoknak kéne meg
értetni, hogy n Margitsziget nem magánügy, 
Budapest egyik ékessége: közügy, mindnyá
junk ügye. Végül is az elamerikázás is ameri
kai eredetű tevékenység, de. mi nem kérünk 
belőle...

Ampk mgyen kapják

Tartalma:

f. A terhesség. 
U. A csecsemő táplálása.

III. A csecsemő mesterséges táplálkozása. 
Elsőrangú orvos által szövegezve. 
láok okos tudnivalót és tanácsokat 

tartalmaz az anyáknak.
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— A postaszekrénybe dobott óra tulajdonosa: 
Antal rendőrkapitány. Néhány nap élőit meg
írták a lapok, hogy egy postaszekrényben a 
levelek kiszedésekor aranyláncos órát találtak. 
Ugyancsak pár nap előtt Antal Géza dr. rend
őrkapitány a Royal-Apollóban teljesített ügye
leti szolgálatot és óráját láncostul a vetítő
kamra melletti helyiségben felejtette. Amiko- 
rára visszament érte, az óra már eltűnt. Azon
ban a tolvaj, aki az órát magához vette, nyil
ván megijedt, attól, hogy az egy rendőrkapi
tány tulajdona és hogy szabaduljon tőle, 
visszajuttassa a rendőrkapitányhoz, bedobta a 
levélszekrénybe. Innen került az óra a fő
kapitányságra és benne Antal Géza dr. ma föl
ismerte azt. amelyet tőle a Royal-Apollóban el
loptak. A tolvajt természetesen nem találták 
meg.

— A magyar tőzsdeklub. A budapesti tőidéi élet ha
talmas fejlődésével kapcsolatban, már régóta érezték a 
tőzsdetagok annak hiányát, hogy közös szorvezotbe tö
mörüljenek b társadalmi kört alakítsanak, amely egy
részt a tőzsdetagokat egyesíti, másrészt a tőzsde társa
dalmi védelmének munkáját végezze. Néhány lelkes 
tőzsdetag szervező munkájának lett az eredménye az a 
klub, amely vasárnap délelőtt a főzsdo és a közgazda
sági ólí’t számos voz,ető emberének résztvételével meg
alakult. A majryar tőzsdeklub a Pcnaivsance- 
Szinház éttermi helyiségeiben ütött tanyát, ahol ma 
délben volt az alakuló közgyűlés, Hoffmann Géza ban
kár a szervezők nevében üdvözölte a megjelenteket, akik
nek sorúban ott láttuk a pénzügyi és tőzsdei élet vezető 
embereit, akik közül Matlekovics Sándort választották 
meg korelnöknok. Matlekovics megnyitó beszédében 
utalt arra az irányzatra, amoly gazdasági krízisek idején 
mindig kiütközik s minden hnjórt a tőzsdét akarja fe
lelőssé tenni s mindenon a tőzsde megrendszabáiyozásá- 
val akar sogiteni. Megemlékezett a GO-iki krízisről, amely
nek során a tűzadó megrendszabályozásával őt bízta meg 
a kormány. Akkor — így mondta a magyar közgazda
sági élet ez örökifjú kiválósága — tanulmányútra men
tem, bejárva Európa minden börzéjét. Láttam a párisi 
tőzsde bivatalnokrcndszerét, a londoniak exkluzív szisz
témáját. a hamburgi szabad csarnokot, de azzal a meg
győződéssel jöttem vissza, hogy a tőzsdo csak a teljes 
szabadságban virágozhat!!:. ds fejlődhetik s hogy a maga 
szabadságának erejével logbiztosabban küszöböli ki, ha 
szervezetébe valami betegség fészkeli bo magát. Itn ma 
nálunk is a tőzsde megrendszabályozúsát hirdetik bizo
nyos körök, úgy arra csak egy felelet van: miniden!, ami 
hatalmas, arról lehet megismerni, hogy sok az ellensége. 
A tőzsde szabadságának medvédére és a magyar köz
gazdasági tudományosság fejlesztése kell, hogy az uj 
klub föladata legyen s c cél érdekében szolgálatára áll 
az uj testületnek. Az egybegyűltek nagy éljenzéssel 
vették körül az ősz korolnököt, azután a klub ügyésze, 
dr. Zoltán Gyula emlékez"!t meg azokról, akik mollstto 
az alapítás körül bnzgólkodtak, mint dr. Forray Ernő. 
Lőd'y Endre, Halász Lajos, stb. Ezeknek meleg köszö
netét szavazott a közgyűlés, majd megválasztotta a tisz
tikart és az igazgatóságot. Elnök lett Paugcra Ferenc 
képviselő, a Földhitelbank elnöke, társelnökök Freu 
Kálmán, Mallcsovlcs Sándor és fíettclhelm Miksa, al- 
clnökök: Rakovszky István, lloffmann Gusztáv, Kiausz 
Pál, Gschwlndl Ernő, dr. Sfein Emil; háznagyok: Nagel 
Pál, Schmldt Arnold; gazdák: Fehér Dezső, Ollllh Tiha
mér; főtitkárok: Löwy Endre, Goda Géza: jegyzők: 
dr. Szalag Géza. Farkas Samu; pénztárosok: Sehwartz 
Lajos, Lakatos Imre; ügyész: dr. Zoltán Gyula. Az igaz- 
e.'iór.ág tagjai: báréi Ulhnann György, Mihók Oltó, 
Szász János, dr. Forray Ernő, Ágoston Mihály, Bálint 
Jáiscf. -'.agy Andor, Weiner Samu, gr. Somsslch, Szaoel- 
ldry György, Ereiig Károly, dr. liódg Tivadar, Halni 
Jacques, gr. Teleki József, Schönbergcr Annin, Széki:- 
lesz Imre. Henger Mór, Molnár Hermán, Kálmán Henriit. 
Kanitz Vilmos, Krculzcr Jenő, dr. Slrasser Imre. Blbó 
Kálmán, br. Dirsztay Gida, br. Hatvány Endre, Fleissig 
Sándor, Halász Lajos, Hoch Hugó, Hun József, JVeinber- 
ger Antal, Sipelti Hálás Zoltán, Vészi József, Sehwartz 
Jakab, IVeiss János, Agai Gyula, Erdélyi Zsigmond és 
Hing G'/ulr,. Végül Kraiisz Pál mondott köszönetét 
Matlekovics Sándornak a közgyűlés vezetéséért.

L’J Iskola épült Budapesten. Ritkaság számba megy 
a mai lakásviszonyok ádáz harcában, hogy a főváros 
területén, ahol 10—12 ovo iskolát nem építettek. akadt 
egy tanintézet, a pedagógia terén úttörő budai „Uj 
Iskola", amely a Diró-utca 16 a. szám alatt uj hajlékot 
emelt ennek a ne.gyjövőjü intézménynek.

•!

Hív. sorsjegyárak:
Egész . . 41)00 korona
Fél .... 2000 korona 

[ . 1090 korona

— Árion angol fogkrém a legjobb.

korona
nyerhető egy összesben egyetlen sorsjeggyel 
u nov. ll-étt kezdődő XI. osztálysorsjátékban

Megrendeléseket már cszközliink!

Deák és dr. Ordódi Bankház
Andrássy-uti fiók: Budapest, Andrássy-ut 16
Jutái: 60 mllHŐ
Nyer: 4U® ,

«« -
o stb. - — • • •

összesen 700 mn3£ll6 Negyed

(A Reggel tudóaltójától.) Szombaton reggel 
megjelent a főkapitányságon a Giró- és 
Pénztáregylet igazgatója és följelentést tett a 
Giróban történt nagyobbszabásu részvény
csalás, illetve részvénylopás miatt.

Különböző könyvelési hamisítások után 
elloptak 50 darab Salgó-részvcnyt, 

amelyeknek mai értéke harmincnyolcmillió 
korona. Miután a Giróban az utóbbi időben 
többször előfordultak részvénypaketteltünósek, 
teljes detektivesoportot mozgósítottak, hogy a 
most elkövetett csalás tettesét kézrekerit- 
hessék.

Tizenharmadikán a Hazai Bank tőzsde
osztályának megbízottja többek között leszál
lított a Girónak 275 Salgó-részvényt. Erről a 
részvénycsomagról szabályszerű nyugtát ka
póit a bank. A részvényekkel együtt benyúj
tották azt a jegyzéket, amely mutatja, hogy 
a Sál gó-részvény eket kiknek kell kiadni. A 
275 darab Sajgóból 25 darabot átutaltak egy 
másik bank számlájára. A megmaradt 250 da
rabot át kellett volna adni a Weiner és Glaz 
tőzsdebizományos cégnek. A 13-iki kasszanap 
lebonyolítása után a Weiner és Glaz-cég 
rendes elszámolóivvcl együtt — csak 200 
Salgót hajlott, holott 250 darabot vettek a 
Hazai Banktól. Nyomban reklamálták a. bank
ban a hiányzó 50 darab részvényt, ahol a be
érkezett levél után megvizsgálták a könyve
lési adatokat és a dossziékban megtalálták a 
nyugtát, amely bizonyította, hogy a Weiner 
és Glaz-cégnek a Giró utján pontosan beszol
gáltatták a 250 Salgót. Nyilvánvalóvá lett, 
hogy

a Giróban történt a hiba.
Pénteken késő estig keresték a Giróuál a 

hiány okát. A házi vizsgálat csakhamar meg
állapította, hogy a Hazai Bank annak rendje 
és módja szerint beszolgáltatta a darabokat, 
de valaki

a 250 Salgó • részvényről szóló könyvelési 
iratokat meghamisította és 50 darab rész

vényt ellopott.
A bonyolult banklopási ügyöt Haln Péter 

detektivfölügyolö csoportjára bízták. A detek
tívek már szombaton korán reggel, a hivatal

— Kifosztottak egy Teréz-köruti lakást. 
Vasárnap délelőtt Antal Akosné iparvallalati 
igazgató neje Teréz-körut 32. szám, alatti laká
sáról cselédjével együtt kiment a Hűvös- 
völgybe, hogy ottani lakásukat kitakantassa. 
Az előszoba * ajtajára lakatot tettek, amely 
visszatértükkor hiányzott onnan. Amidőn a 
lakásba léptek, a szobákat fölforgatva, óriási 
rendetlen vériben találták és mintegy 35 millió 
értékű fehérnemű, valamint ezüsttárgy hiány
zott. Ar. igazgató nyomban följelentést tett a 
főlm-itenyságon. A betöréses lopás elköveté
sével a rendőrség egy sánta egyenruhás 
rokkant katonát gyanúsít, aki a házbeliek sze
rint napok óra ólálkodott a házban, nyilván 
azért, hogy a helyi viszonyokat kitanulmn- 
nyozza.

— Mn kezdődik a Ikztpanamn bünügy! fűtárgyulása. 
Emlékezetes még az a nagy lisztpanama ügy, ame
lyet a rendőrséjr a múlt óv elején leplezett le. amidőn 
letartóztatták azokat a lelketlen kútárakat. akik ható- 
ongi liszttel és lisztjegyekkel nagy üzérkedéseket, pana- 
mázasokat folytattak. Az eljárás közel srrfz gi/anwslfoM 
ellen indult meg, akik közül sokan letartóztatásba ke
rültek, de utóbb az uzsorabiróság valamennyit, szabad
lábra helyezte, kisebb-nagyobb óvodák ellenében. Az 
ügyészség Lusslig Ligát fuvaros, füozor- és lisztkeros- 
kedő, valamint <38 bűntársa ellen adott be vádiratot ár
drágító visszaélés büntette elmén. A vádlottak között 
jobbára pékek, szatócsok, fűszeresek és ügynökök szere
pelnek, akik 1921 augusztus havától tavaly januárig 
tészta-, főző- és hatósági kény érliszt tel vagontételekben 
üzérkedtek. A főtárgyaláson dr. Békcffy Iván táblaldró 
fog elnökölni, a vádat pedig dr. Mfl«/zowlcs Antal kir. 
ügyész képviseli. Tekintettől arra, hogy az ügyben szo- 
roplö vádlottak száma 89 és a beidézett tanuk, szakér
tők és a védőügyvédek közel százan vannak, a büntető
törvényszék elnöksége úgy intézkedett, hogy ezt a 
monstre fötárgynlást a törvényszék esküdt széki főtár
gyaidat termében tartsák meg. A tárgyalás előrelátha
tóan 10 napig is el fog tartani.

— Árion angol fogkrém ma is olcsó.

VER-K0-Cip6k
eladásút megkezdtük

Muzeum-körut 33.
• Telelni se meg a kirakatokat!
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ÍRÓASZTALOK és teljes irodabe- 
rendozések Lányi
nál, Vörösmarty-u. 
63. Tol.: 61—43 d

nokok megérkezése előtt átnézték’ a könyvelési 
adatokat. Megállapították. hogy mikép követ
hették cl a könyvek hamisítását és így a rész
vénylopást. Rövid vizsgálat után kiderüli, hogy 
a tolvajnak már régen kínálkozó alkalma, volt 
részvénylopásra. A Giró munkakezdése, köm 
velőse ugyanis oly egyszerű, hogy

játszi könnyedséggel követhette el a tette 
a lopást,

mégpedig úgy, hogy a részvények ellopó.->a 
után minden írásbeli nyomot megsemmisíthe
tett. Az ügy nyomozása során kiderült még, 
hogy a részvényeket több tisztviselő veszi át a 
felektől és e csomagokat a nagy asztalra he
lyezik. A földolgozó tisztviselők, mintegy hal
váján, önállóan és egyforma munkabeosztá: 
alapján, ellenőrzés nélkül vesznek ki egy-ogy 
részvény csomagot földolgozásra. Annyi bizo
nyos, hogy a tisztviselő a 250 Salgó-részvényt 
a vele járó iratokkal együtt átvette és ki is 
állította a 250 Salgóról a szelvényt. Ezt a szel
vényt egyeztették a Weiner és Glaz cég adatai
val, ahol már ki volt jelölve, hogy várnak a 
Hazai Banktól 250 Salgót. Ezután be kellett 
volna osztani a 250 darab Salgót a Weiner és 
GJúz cég rekeszeibe. Be is osztotta az eljáró 
tisztviselő, de csak 200 darabot. Az ott szereplő 
iratok, utalványok már ezután 200 Salgóról 
szólnak. Tehát kétségtelen, hogy a bankcsaló 
a 250-es számot kijavította 200-ra, hogy ily- 
képen rövidesen föl ne tűnjön annak az 50 Saj
gónak hiánya, amelyet eltüntetett a részvény
csomagból. A könyvelési szelvényeket a Giró
ban megőrzik. A detektívek azonban hiába ke
resték az iratot, hogy a részvénycsaló ke~e- 
vonását megnézhessék:

a meghamisított blanketta nyomtalan 
eltűnt.

A sikerült részvénylopás után a tettes a blan
kettát is ellopta.

A nyomozás munkáját nagyon megnehezíti, 
hogy a részvények körül mintegy GO tisztviselő 
végez egyforma önálló tömegmunkát, úgyszól
ván ellenőrzés nélkül. Természetesen a legkíno
sabb ez a nyomozás a Giró tisztviselőire, akik 
maguk is tudják, hogy tolvaj van közöttük, 
mert- az utóbbi időben számos esetben fordult 
elő hasonló részvónycltünés.

— Prónay Pál nem mondott le tiszti rangjá
ról. ?xZ utóbbi napokban olyan hírek kerültek 
forgalomba, hogy/ Prónay Pál nyugalmazott 
csend órai ezredes lemondott tiszti, rangjáról. 
A Reggel munkatársa utána járt a, dolog
nak és illetékes információk alapján 
megállapította, hogy Prónay nem mondott le 
tiszti rangjáról, hanem mindössze annyi tör
tént. hogy Prónay beadványt intézett leg
felsőbb hájtóságáboz, amelyben közölte, hogy 
nem hajlandó alávetni magát a katona' be- 
csülctbiróság semminemű határozatának. 
Prónaynak a nemzeti hadsereggel való viszo
nyára vonatkozóan azt a fölvilágositást adták 
illetékes helyen, hogy Prónay nem tagja a 
nemzeti hadseregnek, bár tiszti rangjáról való
ban nem mondott le.

-• Elutaztak a főváros angol vendégei. A fő
város tanulmányozására ideérkezett angol ven
dégek vasárnayt délután a bécsi gyorssal el
utaztak Triesztbe. Itt tartózkodásuk költségeit 
a főváros viselte.

FigyeSmexteíés S
A valódi

— Árion angol fogkrém illatosít.

cigarettapapír minden egye3 lapján és 
hüvelyén a gyáros viznyomással nyomott

aláírása olvasható.

Ezen közismert ét 
föíüSmuíhataílan 

minőségben készült gyártmányok min
den dohánytőzsdében kaphatók.
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— Felavatták a debreceni egyetem klinikai 
telepét. Debrecenből táviratozzál:: Vasárnap 
délelőtt avatták fül a Tisza ístván-tudomány- 
egyetem nagy erdei klinikatelepét. Az avatási 
ünnepségen megjelent Kleb^lsberg Kv.nó gróf 
kultuszminiszter. Az avatási ünnepséggel kap
csolatban tették le a Déry-muzeum alapkövét. 
Fél 11 órakor a miniszter kíséretével a nagy 
erdőn lévő egyetemi klinikai telepre hajtatott, 
ahol megkezdődött az avatási ünnepély. Dr. 
Orsós Ferenc rektor ünnepi megnyitója után 
Bélák Sándor, az orvostudományi kar dékánja 
üdvözölte a kultuszminisztert és a vendégeket. 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter vála
szában a háború pusztításairól beszélt, majd 
igy folytatta:

— Hajlékot emeltünk a kutatásnak a gyógyításnak, 
A kutatásnak, hogy terjessze a világosságot; a gyógyítás
nak, hogy helyreállítsa az egészséget. Igen, élessze a ku
tatás a tudás világosságát. És ha azt akarjuk, hogy az 
a kor, amelyben élünk haladó és no hanyatló kor legyen, 
akkor ápoljuk a magyar nemzetben a szomjúságot a 
tudás, a sóvárgást a világosság után. És hajlékot emel
tünk a gyógyításnak, hogy ápoljuk és helyreállítsuk az 
egészséget. ^4 magyar nemzetnek mai súlyos helyzetében 
erőre van szüksége, az erőnek egyik legfőbb forrása pedig 
az egészség.

— Stabil korona mellett csak 126%-kal drá
gította meg a pénzügyminiszter a dohány árát. 
Pardon, tévedtünk! A korona akkor is 0.03 
körül állt Zürichben, amikor a pénzügyminisz
ter — talán két hónappal ezelőtt — 100%-kal 
srófolta föl a füstölnivaló tarifáját. Volt szive 
tehát a kincstárnak 220%-kal drágítani egy 
luxusnak hazudott közszükségleti cikket, ami
kor a korona szeizmográfja ki sem mozdult 
a helyéből. Ennél súlyosabb destrukciót nem 
ismerünk. A kincstár véleménye szerint tehát 
ma valahol 0.01 körül kellene lézengeni a ko
ronának, hiszen júliusban csak 250 koronát 
fizettünk azért a Média-szivarért, amely ma 
1100 koronába kerül. Ugyanakkor a Memphis 
(>0 korona volt és ma 250 korona darabja. 
Szörnyűség ez és teli torokból kellene kiáltani 
rendőr, ügyész, uzsorábir'óság, szóval a min 
denható állam után. De mit érsz vele, polgár
társ, amikor ugyanaz a mindenható állam 
emeli ki a zsebedből a még föllelhető kevés 
koronát. Most azután jöhet az uzsorabiróság 
és lecsukhatja két hétre azt a főpincért, aki 
10 koronával több borravalót számított föl, 
meg a kofát, aki 20 koronával többet kért a 
kiló paradicsomért. És .jöhet megint a Máv., 
a vijlamostársaság, a gáz. a villany, a lakbér 
és minden ördöge az alvilágnak*.  A korona 
stabil, keresni a félország nem tud, éljen tehát 
az állami 120%-os árdrágítás!

— A fa- és szénk-skereskctlők üzleteik bezárásával 
fenyegetik n hatóságot. A fővárosi fa- és szénkiskercs- 
kedők vasárnnp délután 3 órakor a régi országhózban 
rendkívüli közgyűlést tartottak llcieh Bcrnát elnöklése 
mell tt. Az elnöki megnyitó után dr. Nridai Jenő egye
sületi ügyész arril a válságról beszélt, amely a fa- és 
szénkiskereskedelmct fenyegeti. Ezt a válságot a ható
sági ármegállapítások okozzák. A hatóságok a fa- és 
szénkiskereskedelmi haszontétcleknél akarják megállítani 
a drágaságot, öt év óta kérik a kiskereskedők haszon
tételeik százalékos megállapítását, amelyet idáig nem 
sikerült elérniük. Indítványozza, hogy mondja ki a köz
gyűlés, hogy amennyiben a halóságok továbbra is 
ragaszkodnak a mostani koldushaszonlételekhez, úgy 
ősszel üzleteiket be fogják zárni. Halász József, az 
egyesület elnöke, bírálta a Szénkormánybiztosság mű
ködését az ármegállapításnál. A kormánybiztosság a kis
kereskedelmi haszontételt 15.500 koronás bányaár mellett 
<65 Aorondra szorította vissza. Többek felszólalása után 
elfogadták dr. Nádai Jenő határozati javaslatát.

—,A bor- és husfogyasztási adót a községek 
kapják. A városok és községek háztartási mér
lege évek óta- deficittel záródik. A pénzügy
miniszter a gazdasági válság enyhítésére leg
utóbb a fővárosnak engedte a kereseti adókat, 
most pedig, amint a hivatalos lap mai számá
ban olvassuk, a bor- és húsfogyasztást adókat 
engedte át az egész ország területén a városok
nak és községeknek.^ A rendelet szerint a váro
sok és községek önálló alapon adót vethetnek 
ki borra, pezsgőre és húsra. Cukorra, szeszre, 
sörre, gyufára és szivarkapapirra fogyasztási 
adót vagy beviteli dijat nem vethetnek ki.

— Árion angol fogkrém ápol, üdít.

Ottó Katin a magyar nacionalizmusra
Bízik a magyar gazdasági élet fiBBendfillésében

(A Béggel tudósitójától.) Szombaton Buda
pestre érkezett Ottó H. Kahn, Amerika egyik 
legnagyobb pénzügyi hatalmassága. Vagyo
nára: százmilliárdos: a Rothschildok ereje, be
folyása és jelentősége megszázszorozódva. 
Bankja, a Kahn, Loeb & Co cég diktál a new- 
yorki tőzsdén; minden emissziót, amelyen az 
ő pecsétjüket olvassák, percek alatt, kapkod
nak szét, tehát minden összeg, amit ők jegyez
nek, elhelyezettnek tekinthető. Nem lehet le
kicsinyelni, ha egy ilyen világhatalmasságban, 
mint Ottó Kaimban, megértő érzések támad
nak. amelyekben ambíciójának kielégítését 
találja: az emberiség sorsán segíteni és a pénz
ügyi fikciókat valóra váltani. Ottó Kahn össze
barátkozott egy egyéniségében és stílusában 
hozzá hasonló magyarral, Krausz Simonnal, 
aki elhozta Budapestre, hogy megmutassa 
neki a magyar munkát, tehetséget és kultúrát. 
Kaimtól megtudtuk azt is. hogy n jóvátétel kér
dése iránti tárgyalások kedvezően folynak és 
hogy a kölcsön kérdése is biztosítottnak tekint
hető. Annál is inkább, mert ő viszi az amerikai 
kvótát éspedig most már szívesebben, mint 
idejövetele előtt. A Ritz-szállóban fogadta 
Kaim A Bcggel munkatársát, akinek pesti 
impresszióiról a következőket mondotta:

— Az első nagy élményem itt. persze, maga a város: 
a budai vár, a bástyák, a Mátyástemplom, a Dunapnrt 
és a parlament. Ezek a monumentális építmények, az 
egész város szépsége egy nagy nemzet életerejének, kul
túrájának bizonyságai. Az este társaságban Margó szob
rászművész egy órahosszat magyar nótákat hegedült és 
énekelt és ne vegye frázisnak, ha azt mondom, hogy 
még ma reggel is ennek a csodálatos muzsikának a 
hatása alatt vagyok. A magyar zenéből éreztem ki 
igazán ennek a népnek lelkét, kedélyét, múltját, ön
érzetét; ha egy könyvtárt átlapozok, akkor sem ismer
ném jobban a magyar jellegzetes tulajdonságait. És 
higyjék el nekem, aki sokat láttam, tapasztaltam, 
utaztam:

egy nemzet öröklött tulajdonságai, a tradíciók ereje 
mindennél erősebb, határoknál, diplomaták papíros- 

szcrződéPcinél maradandóbb és biztosabb.
— Ez a nemzet az elmúlt nyolc esztendőben irtózatosan 

szenvedett. Háború, forradalom, bolsevizmus, szétdarabo-

lás. szegénység, megalázás. E fájdalmakból egy is elég 
arra, hogy egy büszke népet, amelynek joga van ahho\ 
hogy átérozzo történőim! hivatását, fölkavarjon, r 
zavarjon, lázbeteggé tegyen. És íme, idegen segítség 
Európa támogatása, még morális támogatása .•élkiil i- 
gyógyul, erősödik, igyekszik újra talpradllani. Ez nckci .. 
bevallom, végtelenül rokonszenves, valósággal lelkesedé.-'- 
sel tölt cl Magyarország életereje, talentuma, jövő; 
iránt. Hivatalos jelentéseim természetesen nincsenek a 
jóvátételt tárgyalások mai állásáról. De az. értesülés.:..! 
biztatók. A láthatár már tisztultabb és

van okom hinni az ország gazdasági életének föllen*  
dőlésében,

ami együttjár a kedélyek megnyugvásával is.
— Amerikában mer néhányszor szóltam ennek r; • 

országnak gazdasági, kulturális és politikai pozíciójáról. 
Többen megszóltak azért, hogy a magyarságért • 
lelkesedni tudok és soha szóba nem hoztam azokat a 
lengéseket, gyászos tényeket, amelyek még Kun Béki 
rablógazdálkodása után is tagadhatatlanul olöfordu 
Budapesten és a vidéken. Erre in azt feleltem, hoi-y <•••• 
nemzetről vagy egyes emberről sohasem formálok akkor 
ítéletet, amikor súlyos megrázkódtatások után, l 
betegen, sokszor önkívületben fekszik a betegágyán. 
Magyarország a legelfogulatlanabb történelem tanr ága 
szerint mindig a szabadság és a

legnemesebb értelemben vett liberalizmus
utján haladt. Én tehát, amikor a magyarságról szólok, 
a tradicionális tulajdonságaiból ítélek és véleményemet 
nem zavarják meg átmeneti, múló időszakok, amelyik 
minden nemzet életében előfordultak. Mint ember, persze, 
mélyen sajnálom a történteket, de elfogulttá nem tesz
nek az országgal szemben, amelynek múltja és kultúrája 
mindezeknek az ellenkezőjét dokumentálja. Erős és cél
tudatos kormányzat föladata és kötelessége, hogy e k 
lengéseknek mindenkorra gátat emeljen. Ezt várja a 
külföld a Bethlcn-kormánylól és remélem, a kormányzat 
be is váltja a hozzáfűzött reményeket.

— Tisztelem a magyar nép nacionalizmusát. Az Egye
sült Államokban minden reggel minden iskolára fölröpül 
a lobogónk és a tanítás azzal kezdődik, hogy a gyerme
kek tisztelegnek nemzeti jelvényünk előtt. A naciona
lizmusra szüksége van minden erős, törekvő nemzetnek 
és a magyarok elérzékenyült hazaszeretető engem foko 
zott rokonérzésscl tölt el ..,

—- A dollárhamisitók az ügyészségen. A rend
őrség a nagyarányú dollárhamisítási ügyben 
befejezte a nyomozást és a. letartóztatott Fel- 
berbaum Miksa, Rátgébcr Károly, Cscrni Vil
mosés Dcutsch Zsigmond terhelteket már át
vitték az ügyészség fogházába. A nyomozás 
adatai szerint Stern Samu főpincér tette, figyel
messé a detektivtestüietet az egész dollárhami- 
sitás nagyarányú manipulációjára. Még 
augusztus elején történt ugyanis, hogy Wink- 
ler Bertalan bécsi- nagykereskedő és „verseny
istálló tulajdonos" az itteni Trocadero mulató
ban először 2,000.000 korona kölcsönt kért tőle, 
majd ismét több alkalommal egy-egy milliót 
és mindannyiszor száz dolláros födözetet adott 
a kölcsönökre. Amikor az egyik százdollárost 
he akarta váltani, a zugligeti valutabankárok 
előtt gyanús volt a dollár és Stern Samu ijed
ten szaladt a rendőrségre, hogy panaszt emel
jen. Ennek folytán kerültek a nemzetközi dol- 
lárhamisitók a budapesti rendőrség kezére, 
ahol először azt a furfangos védekezést adták 
elő, hogy a dollárokat Varsóban Rágták, ahol 
nagymennyiségű kokaint adtak cl. Utóbb az
után kiderült, hogy ez csak mese, mert a ha
mis dollárosokat, bár Varsóból szerezték, de 
nem kokainért, hanem jó dollárokért vásárol

ták. A budapesti ügyészségen a soros ügyész 
a letartóztatott dollárhamisitók további íogva- 
tartását indítványozta és dr. Kovács Miklós 
vizsgálóbíró ma kezdi meg a terhelték kihall
gatását és azután hirdeti ki előttük a letartóz
tatást elrendelő határozatot.

— A franciák másfél billió márkát foglaltak 
le. Düsseldorfból táviratozzak: A franciák a 
városi főpénztárban másfél billió márkát fog
laltak le.

— Elveszett egy bolgár újságíró Triff nevű vadé-, 
kutyája a Hnugárin-i /.állóból. A kutya W) cm. maga: , 
f 1" r, sárgás foltokkal, feje és föle harsa, nyakán 
övön két becsi kút y:i csüng. A megtaláló :• i. .
portásánál nagyon magas jutalomban részesül.

— Árion angol fogkrém sterilizál.
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1000-náí több orvosi bizonyítvány Igazolja, 
hogy o

Hunyadi János
tarmószetcs keserüviz hatása mlndonkor havait

Legfinomabb angol és francia férfi- és női divat- í 
kelméinket évenként megújított szokásunk szerint í 
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Szén- és téglapapirok a piac favoritjai
—, szeptember 24.

(A Reggel tudósítójától.) Múlt heti prognó
zisunk az volt, hogy e hét első napján már a 
tőzsde javulása meg fog kezdődni és aztán a 
második tőzsdenapon folytatódni fog. Kifeje
zetten megmondtuk azt is, hogy valami lénye
ges emelkedésre számítani nem lehet, mert 
anuak dacára, hogy a pénz bőven öntötte el a 
piacot, az emberek különböző okok folytán még 
tartózkodni fognak a nagyobburányu vásárlá
soktól s hogy a spekuláció addig, amíg az adó
kérdés nincs tisztázva, vem"fog mélyebben 
belebocsátkozni az üzletbe.

Ezek a megállapításaink mindenben helyt
állóknak bizonyultak. A hétfői nap, ha nem is 
mutatott lényeges áremelkedéseket, sőt helyen
ként visszaeséseket produkált, legalább barál- 
ságosabb és bizakodóbb hangulatot hozott, fő
leg, miután híre terjedt, hogy az adókérdésben 
bizonyos engedékenységre lehet számítani. A 
kasszanap is nemcsak simán, de talán kivéte
les könnyűséggel bonyolódott le s a déli órák
ban már a kosztpénz 1%%-ra zuhant alá. Ilyen 
körülmények közt nyílt meg a hét második 
tőzsdenapja, amely még mindig tartózkodó, 
vagy jobban mondva tapogatódzó volt, de min
denki tudta és érezte, hogy

a felfogás lényegesen megjavult a piac 
helyzetéről

és látni leihetett, hogy a fő vezelőórtékeket, 
mint a Cukor, a Ganzok, a Szén, a Magyar Hi
tel!, már erős kezek kezdték fölvásárolni. Emel
lett azt. is látni lehetett, hogy a pénz még min
dig nagyon bőven van a piacon és ha nem is 
mert a spekulációba bevonulni még, do föltűnt 
az a jelenség, amely a kezdődő hausse-mozgal
miakat legjobban jellemzi: az úgynevezett 
prompt vásárlások korszaka. Szombaton aztán 
már hausse-kévet öltött a piac, a prompt, vá
sárlók seregestül járták a tőzsdeirodákat s fő
leg nehéz éri ékeket, ezek közül is elsősorban az 
Általános Kőszenet, a Salgól. Rimái, & Ma
gyar Hitelt, Osztrák Hitelt, Fegyvert, Beocsi- 
r.it és Draschét keresve.

Hogy az elmúlt hétnek itt vázolt jelenségei 
után e hétre mit lehet várni, épp olv könnyű 
megmondani, mint amilyen nehéz volt a múlt 
héten. A mi prognózisunk mindig arra van 
fölépítve, hogy megkeressük a tőzsdét mozgató 
okosat és azoknak vizsgálatából s együtthatá
sából próbáljuk megállapítani a várható szi
tuáció képét. Természetesen a néni várt ese
mények mindig fölboríthatják következteté
seink épületét, de megállapitámink nem is 
szólhatniuk nem várt politikai vagy cpnen, ter
mészeti események által előidézett szituációkra. 
Ezért mondjuk, hogy amennyiben előre nem 
látható zavaró körülmények be nem állanak,

a tisztán gazdasági okok erős haussemoz- 
galom felé utalnak.

Hogy ez a mozgalom milyen tempóban fog ki
bontakozni, arra nézve is megvan a vélemé
nyünk. Mi azt látjuk, hogy

nem robbanásszerű föifejlődés
az, ami következik, hanem — legalább az elkö
vetkező hétre —

lassú fejlődés, 
amelyet aztán, talán október első kasszanapja 
után, erőteljes mozgalom fog követni.

E jóslatunk okai a következők: a toké el- 
helyeződéöénck ismeretes körforgásában oda 
értünk, hogy a kosztpénz kamatlába 7%-rol 
hirtelen a mélypontra zuhant. Tőzsdén kívül 
nagyon nagy tőkék vannak fölhalmozva és e, 
pillanatban elhelyezctlenül. hiszen szerdán 
rengeteg tömegeket láttunk visszavonulni a 
magánpénztárakba, egyszerűen üzért, mert mur 
senkinek sem kellettek. Ezek a tőkék azonban 
nem vonultak be csütörtökön valami na'ry 
mértékben az értékpapírokba, egyebütt pedig 
nem nagyon tudtak elhelyezkedni. Ha tehal 
hétfőn még mindig tartózkodó volna a speku
láció, ami nem valószínű, miután az adókérdés, 
úgy’ látszik, enyhült — akkor a kosztkamat 
ismét nagyon alacsony lesz. Ez a hehdai lógja 
az embereket a hét folyamán a v.’isárlu'iokru 
ösztönözni és ez az, ami az utóbbi két, hot in- 
gé.sai és krízisei után legalább normális üz
letre fogja fejleszteni a helyzetet. Ez azonban 
egyúttal magyarázata, annak a fölfogásnak is, 
hogy miért nem litszilnk valami nagy arányú 
hausseban, hanem csak egy lassú tempójú, 
niég egy darabig tapogatódzó föl fejlőd ősben. 
lFn már most hétfőn nem is. de a második 
tőzsdenapon erősebb tempót fogunk látni, nry, 
hogy az egész folyamat körülbelül az október 
\k'ki hajszára be lesz fejezve s nzontul erős 
átértékelésnek kell megindulnia.

Ha már most az egyes kategóriákat vesszük 
szemügyro, azt kell mondanunk, hog-y főleg az 
építőanyagok piacán, a vas- és 6íín?/apiacon 
kell folytatódni az erős üzletnek, vagyis ott, 
ahol az átértékelés folyamatát az adókérdés 
fölvetődése megzavarta. A ftan/cpiacon főleg 
az erős iramban elindult Osztrák Hitelben 
látunk nagy üzletet, amely maga után ránt
hatja fölfelé a Magyar Hitelt, a Rimát és a 
többi arbitrázspapirokat is. A vaspiacon a 
Fepa/vetően., mutatkozott erős tendencia, amely 
minden jel szerint folytatódni fog e héten. 
Az Urikányi, a Drasche, Beoesini, Újlak', 
Szászvári a hét elsőrangú csillagai lesznek, de 
a tőzsde központjában az Általános Kőszén fog 
állani, amely a piacnak nemcsak egyik leg
értékesebb. de legeslegjobban aláértékelt pa
pirosa.

X Kállay még nem döntött a tőzsdeadó kér
désében. A tőzsdeadó dolgában még mindig bi
zonytalanságban. él a közvélemény. A pénzügy
miniszter szombaton elutazott a fővárosból és 
csak hétfőn tér vissza, az érdekeltek pedig 
egyre fokozódó türelmetlenséggel várják a 
döntést, amely egyedül állíthatja csak helyre a 
tőzsde nyugalmát. Egyébként már eddig is a 
legkülönbözőbb hírek terjedtek el. amelyek a 
már megtörtént döntésről szólnak, fí hírek sze
rint a pénzügyminiszter már megállapodott 
volna az érdekeltekkel arra vonatkozóan, hogy 
a tőzsdeadót mindössze 1—2 ezrelékkel emeli 
föl. E híresztelésekéi kapcsolatban A Reggel 
munkatársa kérdést intézett dr. Vargha Imre 
pénzügyi államtitkárhoz, aki kérdésünkre a 
következőket mondotta:

— A tőzsdeadó kérdésben még nem történt 
döntés, minden ezzel ellenkező híresztelés lég
ből kapott, koholmány. A döntésről nekem kel
lene elsősorban tudnom a miniszter után, már 
pedig én arról nem tudok semmit. A pénzügy
miniszter ur személyesen magának tartotta 
fönn a döntés jogéit, ő volna hivatva erről nyi
latkozni. E.i n magam részéről csak annyit 
mondhatok, hogy a tőzsdeadó fölemeléséről 
szóló döntés olyan lesz, hogy mérlegelve az ér
dekeltek által előadottakat, a közérdek szem
pontjából is kielégítő legyen. Ma még azt sem 

tudom megmondani, hogy a döntés milyen idő
pontban fog megtörténni, mert ez kizáróan a 
miniszter ezután következő elhatározásától 
függ.

Matryar-Franciu-AinerlkaJ. Bank. A tőasde homlok
zata előtti kio- sátánján, ahol délutánonként u jövő 
kontacrainőrjei hancuroznak. ej bank alakult az elmúlt 
héten. A Ma gyár-Amerikai Bank öléből pattant ki a 
Francia-Magyar Bank. A bank célja nyilvánvaló: Buda
pesten minden bőségben van, csupán bankunk van karós. 
Eddig minden ti* * állampolgárra egy bank jutott csupán, 
do reméljük, hogy az uj világból a korona romlásának 
konjunktúrájára az ó-hazába visszatért véreink minden 
állampolgár számára külön bankot alapítanak. Ugyanez 
a tiszteletreméltó társaság, hír szerint, Magyar-Eszkimó 
Bank alapítását tervezi, a fókakercskedelean meghonosí
tása céljából. Ennek aflliációi lesznok a Magyar-Turkosz
tén Bank (sárgadinnye import), a Magyar-Let Bank (a 
..non olet‘‘ olv propagálására), 5 fi). Lapzártakor még foly
nak a bankalapítások.

V Révnyn. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 14—22

Ma Kott és Stelnhnröi föllóptévol „Vtgéo stlkli* ós „Scln 
Uouipagnuu". Kezdető 8 órakor
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szakszerű javítása — Tokion;Jfóisol M-'«£

X A külföld jó véleménye az Általános Kő
szénről. Az utolsó tőzsdenapon megszilárdult 
újra a. Magyar Általános Koszén, amely he
tekig rosszul feküdt a pesti piacon. Főleg 
liécs vásárolta ezt a legértékesebb szén papi -

I púnkat, do számos vételi megbízás érkezett 
Svájcból, ahol jegyzik a tőzsdén és Prágából 
is. Valószínű, hogy a M. A. K. tranzakció előtt 
áll és ez teszi a beavatottak előtt, keresetté, de 
egyébként is még ma. hárommillió köriiLi kur
zusával, egyike a pesti tőzsde legaláértékeltobb 
papírjának.

x A Merkúr, a paifalvaí üveggyár és Jaques Vogcl. 
Háromnegyed éve mór, hogy majoritást harc, folyik a 
zagyva • pálfalvai üveggyár részvényeiért. A gyúr a 
Merkúr alapítása. Egy csoport, amelyet Vogcl Jakab és 
Magyar Bertalan rrprezentál, nagy tételekben vásárolta 
a papirost és sikerült is 00.000 darabot megszereznie. A 
legutóbbi tőkeemelés sorún pakettjük ISO.000 darabra tiBll, 
míg a Merkúr 2 i0.060 részvénnyel rendelkezik. A pál- 
falvninak 500.000 részvénye van; ebből 50.000 ki van kap
csolva. így a piacon csupán 30M0 van forgalomban. 
A Merkúr a vállalat magas árfolyamát (kurzusa szerint 
nem kevesebbet, mint .50 milliárdot érne a zagyva- 
Páljaival üveggyár) nem szoríthatja le, mert Vogolék 
inég mindig vásárlók és « piacra dobott, papírokkal csak 
a saját pozíciójukat erősítenék. így beállhat az a vésze- 
delem, hogy n közönség látva a papír emelkedését, túl- 
magas kurzuson veszi meg, amely a részvény bolórtóké- 
vel nincs arányban és soha többé el nem adhatja ...

X I'ricgsziilárílult a bankközi forgalom, A bu
dapesti magánforgalom vasárnap üzlettelen 
volt. A részvényekre általában a pénteki hiva
talos záróárfülyamoknál magasabb pénz jelent
kezett. Főleg a vas-, a cukor-, a tégla- és a bá- 
nyarészvényeket kerestél;. A kosztpénz a szep
tember 27-iki kasszanapra 3Vz—V/z százalék., A 
kötések nagy része prompt. Üzlet nagyobbrészt 
csak a nehézpapirokban és az arbitrázsérté- 
kökben volt. A következő tényleges kötésekről 
számolhatunk be: Magyar Hitel 890—900, 
Osztrák Hitel 136—90, Kőszén 3175—3220, Ma
gyar Cukor 4800—4350, Georgia 1750—1760, Alt. 
Takarék 260, Egyesült izzó 630, Hazai Bank 
420—50, Afcrcur Bank 34, Drasche 620—30, Her- 
mes 85. Spódium 420, Kereskedelmi Bank 1400, 
Ganz Villamos 4309, Magyar Acél 330, Athe- 
naeuni 295—300, Mfter 490, Rima 186.

X Építkezési értékek hosszja következik. Az 
elmúlt héten a tőzsde figyelme észrevétlenül 
ráterelődött a téglapapirokra. Nyilvánvaló, 
hogy a Jegyintézet 60%-os támogatásával meg
indul az építkezés és ebben nagy szerepe lesz 
a téglagyáraknak is. Az úgynevezett „építke
zési értékek* 1 eddig elhanyagoltan feküdtek a 
piacon, csupán rövid idő óta tapasztalható, 
hogy komoly kezek lassan, de céltudatosan vá
sárolják e részvényeket, A tőzsdei hét lanyha- 
húgában a téglagyári papírok nem vesztettek 
árfolyamukból, az áru megritkult és a pénz
kínálat lett domináló a piacukon. Elsősorban a 
Drasche és a Beoesini iránt mutatkozik láza
sabb kereslet. De e két vezető építkezési papí
ron kívül biztos karrier előtt áll: a Kőbányai 
Gőztégla, Szászvári és az Újlaki is.

Ne pazarolja el kevés és drága tüzelőanyanát, 

B:?6frandor« ÉB 
sok tüzelőanyagot, tukarif meg. — Megrendelhető a „Frandor** cég mintaraktúrnban, Kdpót-Iiönit 28. 

Telefon : 38—6ü.
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fin. m. gyöngyikéi, 
prllllánsokat, 
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2 sabb tirbnn veszünk. 
| Ugyancsak logfino 
Bmubb ékszerekben 
2 állandó nagy raktár.
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t>»itr»rok, órák, dísztárgyak nugy válasz- 
tékban. JÁMBOR, Muzeuni-körut. ál. ez. 
Veszek, eladok és cserélek. — Antik órák
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X Miért lanyha a Wörner? (Levél a szer

kesztőhöz.) A vaspiac legelhanyagoltabb rész
vénye, amelyet a közönség, bizonyára nem ok 
nélkül, kerül, a Wörnerr. Az utóbbi időben a 
WÖrner közgyűlései kedvetlenítették el a rész
vényeseit, mert ismételten az igazgatóság tag
jaiból összeállóit alkalmi szindikátusok vitték 
el az alaptőkeemeléssik, illetve az újonnan ki
bocsátott részvények hasznát. Egyébként a 
Wörnert egy törpe kisebbség kormányozza, 
amelynek a 800.000 részvényből alig van 50.000 
darabja. Az igazgatóság még máig sem szá
molt el a legutóbbi tőkeemelésről. Nem telje
sítették a közgyűlés határozatát, amely vizs
gálatot rendel el az úgynevezett Geinszky 
ügyben. Geinszky János mérnök ugyanis 
6000 K-t ajánlóit, föl azokért az uj részvé
nyekért, amelyekhez az igazgatóság tagjai 1900 
K-ért jutottak. A részvényesek többsége ki
váncsi, hogy a kisebbség mint gazdálkodik a 
vagyonával!

X Kopcczlcy is 
tieugesellschaft 
prágai bevozeíjj&o - ------- ---------- , . . . ... .zuson. A> magyar Kopeczky r. t. építkezései bűfojezodnek 
és útban van az első 16 vagon gépfölszerelés is. összesen 
Ml vagon gépfölszerelótí érkezik, amely október közepén 
már a szövődében működni fog és legkésőbb november
ben árut szolgáltat.

X Közgazdasági hírek. Az címűit hét lány- 
hasága ellenére, amely éppen nem kedvezett a 
tranzakcióknak, sok iparvállalat már most 
alaptőkét szaporít. E hónap 26-án, szerdán, 
négy vállalat emel alaptőkéi. A Magyar Taka
rékpénztárak Központi Jelzálogbankja meg
duplázza alaptőkéjét s egy régi részvényre egy 
újat ad. — A Drasche, amely a legutolsó tőzsde
napon a legkeresettebb papírrá avanzsált, e hé
ten kedden kedvező föltételükkel alaptőkét emel. 
— A Malomsoky asztalosár iigyár egy régi rész
vényre két újat ad 800 koronás árfolyamon. — 
A Hitelbank érdekkörébe tartozó Magyar Alt. 
Fatermelőj a Lignum is ezen a napon emel 
ökot. Az alaptőkeszaporitás részleteit most 

Rottmann vezérigazgató a Hitel- 
- Az Uníd-szinház 17 millióról

társa! r. t. cseh része „Modewahrcn. Ak- 
Kopeezky urul feöhno" részvényeinek

c. héten történik meg, 46!) c. k.-s kur-

lő__
tárgyalja
bankkal.
40 millióra emel és az uj részvényeket egy-egy 
arányban adja a régi részvényeseknek. — 
Október első napjaiban emel tőkét a Spódium, 
egy régi részvényre egy újat adnak, hír szerint 
50.000 koronás árfolyamon. — A pár hónappal 
ezelőtt a tőzsdéro bevezetett Általános Gáz
izzó is megduplázza alaptőkéjét, 30 millióról 
60 millióra emeli és egy régi részvényre egy 
újat ad. — Az Angol-Magyar Bank érdek
körébe tartozó G/oftws-nyomda is tranzakció 
előtt áll. Ismeretes, hogy a Gfo&Ms-nyomda 
nemrég fuzionált a Hwitporic-nyomdával. Most 
újabb fúziót készítenek elő és ezzel kapcsolat
ban a Glóbus alaptőkét emel október első heté
ben 1:1 arányban. — A vaspiacon a Hitelbank 
gépipari trösztjéhez tartozó vállalatok rész
vényein kívül erősen keresik a jRoesseman- és 
a jKns.?«p-részvényoket. Úgy a Rossoman-. mint 
a Zfaszaő-részvényeket a Hitelbank vásárolja. 
A Roesseman-részvényeknek majoritását — 
amint A Heggel már jelentette — a Hitelbank 
óhajtja megszerezni. A Kaszabnál sokkal 
könnyebb a Hitelbank dolga, mert, amint 
A Reggel értesül. Kaszab Aladár már végleges 
megállapodást létesített a Hitelbankkal a 
Kaszab-gyárnak a gépipari trösztbe tervezett 
beolvadásáról. Kaszab Aladár és a Hitelbank 
tárgyalásairól kiszivárgott hírek folytán nö
vekedett meg a Kaszab iránti érdeklődés és 
ezzel magyarázható a részvény áremelkedése 
is. — A pénteki tőzsde eseménye a Szegedi 
Kender előretörése volt. A nagy lánylmság 
ellenére ez a nehéz papiros több mint ötven 
perccnttol javította meg kurzusát, sőt a zár
lati 800 ezer koronát az utótőzsdén 8G0 ezerre 
lendítette föl. Előrelátható, hogy a Szegedi 
Kender a mostani tőzsdehéten milliós értékké 
lép elő. — A Huny ária-malom régóta várt nagy 
tranzakciója a tőzsde első szilárdulása alkal
mával a megvalósulás stádiumába’ lép. — A 
Belvárosi Takarék érdekkörébe tartozó 
Phoebus. amely nem dicsekedhetik a piac bizal
mával, sőt ellenkezően, ismét tőkét emel, liir 
szerint megháromszorozza eddigi alaptőkéjét. 
— Az Olasz-Magyar Bank által nemrég a tőzs
dére bevezetett Rottmüller-gyűx is alaptőkét 
emel. A részleteket most tárgyalja a gyár 
igazgatósága és az Olasz-Magyar Bank. — A

Hsa közeS Iesz-:ieí£ a szalkadéEJköK .. •

Champenoux, szeptember 23.
Poincaré miniszterelnök itt beszédet mon

dott, amelyben csodálkozását fejezte ki, hogy 
Németország megfeledkezett ti győztesek ne- 
mesleiküscgérőJ, akik a fegyverszünetet alá
írták, noha akkor abban a helyzetben voltak, 
hogy Németországba benyomuljanak és az 
utolsó német hadosztályt is megsemmisítsék. 
Még mindig vannak Németországban emberek, 
akik országukat nj katasztrófának vezetik és 
az állami bevételeket, amelyeket a békeszerző
dés teljesítésére szentelhetnének, esztelen ki

cííuso/cra fordítják, hogy a szerződés ellen, lá
zadozzanak. Ezeket az embereket öníryilkossttej 
mánia vezérli.

Hagyjuk a németeket beszélni és csele
kedni, amit akarnak és vár juk meg, ami- 
meggyőzni engedik magukat. Majd amikor 
közei lesznek a szakadékhoz, akkor is tőlük 

fog függni, hogy le no zuhanjanak.
Nem kell egyobet tenniük, mint bclitnl ellent- 
állásuk hiábavalóságát és végre valah:'..r?. be

száll ti c>'< uk " t, rí o ■; y 
akarják.

bizonyítani nekünk őszinte
k ö t cl eze tts égé i két telj esi fen i

biztosító részvények közül a legközelebbi alap- 
tőkeszaporitás a Magyar-Francia biztosító ok
tóber elejére tervezel t tőkeemelése lesz. — A 
Hazai fa már hónapokkal ezelőtt beharangozott 
tranzakciója ugyancsak október első hetére 
várható. — A közlekedési értékek közül a leg
közelebbi tőkeemelés a Nóránál várható. — A 
Leszámítoló Bank érdekkörébe tartozó Báni 
1:1 arányban tőkét emel, előbb azonban össze
vonja _n részvényeket és fölemeli névértékűket, 

jelentette két héttel ez- 
Hitelbank tőkeemelését elhalaszt- 
történt. A Hitelbank alaptőke
hetekkel ezelőtt esedékes volt, a 
dei lanyhaság minit azonban el- 

■'“i a tőzsdén, kolrortált 
r Hitel uj tranzakciójának, 

csupán találgatás. — A Váci Kötő-Szövő, amely 
most fejezte he. egy angol érdekeltséggel a tár
gyalásokat, október első hetében 1:1 arányban 
tőkét emel.

x Mag-yar Orszáiros Központi Takarékpénztár iynz.gató- 
sága közli, hoRv a részvényesek minden .3 drb r'á-.i utín 
1 drb uj részvényre 40.00<i I< befizetése ellenében elő
vételi joggal bírnak. Befizetések o hó 29-ig az intézet 
központi pénztáránál (IV, Bécsi-utca 4).

X Kábánk Rt. elhatározta az intézet alaptőkéjének 200 
millióról 400 millióra emelését. Valamennyi uj részvény 
a régi részvényeseknek ajánltatik föl 1:1 arányban. Elő- 
vételi jog október 1-éig az intézet pénzt aránál d. u. 5—7-ig 
gyakorolható 3000 korona Lefizetése ellenében.

x Magyar őstermelő Ki. közgyűlése elhatározta alap
tőkéjének 350 millió K-ra való fölemelését. E fölhatal
mazás alapján az igazgatóság elhatározta az intézet alap
tőkéjének érvelőre 250 millióra való fölemelését és az uj 
részvényekből a régi Tűzvén réseknek minden 2 régi után 
1 újat ajánl föl 40.000 K-s árban, amihez még 400 K folyó
kámat jár darabonként. Elővételi jog: n hó 21-től 29-ig 
a Magvar Általános Takarékpénztár főpénztáránál (V, 
József-tér 14). Wionben- az Allgemcino Verkehrsbank 
(I, Wjpplingerstrasso 28) és a Wiener Lombard- u. 
Escompte-Br.nk (1, Schottongasso No. 10) főpénztárainál.

X A Ganz-félo Villamossági Rt. október 2-:ki közgyű
lésén 180 millióról 2520 millióra emeli alantőkéjét. Eddigi 
részvényeinek névértékét 20.000 K-ra emeli és 36.000 drb 
uj részvényt bocsát ki. Minden 5 régire 2 nj részvényt 
adnak, 140.ÓCO K árfolyamon. A múlt évi szol vényt októ
ber 3-tól a Hitelbanknál 800 K-val váltják bo.

X „Kühne" Mezőgazdasági Gépgyár Rt. elhatározta nz 
alaptőkének 110.000 uj 2000 K névértékű részvény kibocsá
tása utján SSO.OOO.OOO.ra való emeltfeút. Minden két régi 
részvény alapján egy drb vehető át 14.000 K ért a Hazai 
Bank-bán e hó 29-ig.

X Délkelet Biztosító és Viszontbiztosító Rt yészvó- 
nyeire nz elővételi jog e hó 21—29 között délután 8—6-ig 
gyakorolható az intézet hivatalos helyiségeiben. VI. 
Teréz-körut 9. Minden 2 régi 
darabonként 3000 K-úért.

X Hungária kalaptomp
K 160,000.000-ra emeli. Minden 
vehető át K 5000 árfolyamon 
Austrian Bank Limited, Budapest 
4 és 6 óra között.

X „Hungária" műtrágya, kénsav __  . _
tőkéjét 77.340.000 K-ra emelte. A fölemelt ftln;>tőko__ to
vábbi 193.350 részvény kibocsátásával 
emeltetett. Az uj részvények 1:1 arányban a ré-rl részvé
nyeseknek 2r».0(K> K-ért njánltatnak föl. Elővételi jog: 
október 8-ig a társulat pénztáránál.

— A Reggel elsőnek 
előtt, hogy a 
ják. így is 
emeléso már 
közbejött tőz 
odázták'. Egyelőre minden 
részlete a Magyal 

clS.

____ helyiségei ben. VI, 
részvényre 3 uj vehető át,

is 
.1 . 
o hó

knlapsryár alaptőkéjét 
régi részvény után 2 uj 

24-től 29-ig nz Auglo- 
főpénztáránál d. u.

és vegyi Ipcr alap-
154,680.000 ,K-ra
Elővételi jog:

A legegészségesebb reggeli:
Egy csésze tejre három kávéskanál Ovo- 
maltine. Orvosilag ajánlva.

——— - ' ■■■ !■ —

X A nagy pónzbőtég 
vahita«zugforgalmat. Azok ________ ____
lek, amelyek a legutolsói haeszanap után elhe- 
ljrezetlenek maradtak, a zugíorgulom valuta
árfolyamait váratlanul megduzzasztották. Nem 
szabad szemet hunyni az előtt a jelenség előli, 
hogy a lökések valóságos hajszát rendeztek 
ügynökeik utján dollárokra és szakotokra, 
amelyeknek a tőzsdei szilárdság ütőjén alig 
akadt felvevőjük. A dovizaforgaloin fölszaba
dítása mellett ékesen szólói argumentum a zug
forgalom nagyarányú megnövekedése, amelyet 
a kereskedelmi élet szabóilyai szerint mielőbb 
törvényes mederbe kell terelni.

X Gnnz-DanubluR Rt. október 1-c! köz.pyi.''sár nlaptők.' 
emel, uxy hogy n részvényei névértékét 20.000 K-ra emeli 
és 162.000 drb ugyanilyen uj részvényt ad ki. Minden 
régi részvény után 6 uj adatik ki. darabonként 62.000 
K-ért. Elővételi jog október 2-től 10-ig n Hitelbanknál 
vagy a Lcszámitolóbnnkuál. A múlt, évi osztalékot októ
ber 2-től kezdve 8000 K-val váltják bo.

megszilárdította a 
a milliárdos téte-

Kúra előtti Kúra után!

SZENT ISTVÁN MALÁTAKIVONATA ________
minden mesterséges anyag nélkül készített 
természetes tápszer vérszegény, legyengült 
egyének, nehéz betegségből lábbadozók szá
mára. Étvágytalan, satnya gyermekek erősí
tésére, vér- és csonlképződésének elősegíté
sére szolgál. A légzőszervek izgalmát csilla

pítja és a görcsös köhögést enyhíti.

A SZENT ISTVÁN MALÁTAKIVONATOT 
napjában 3—4-szcr kávéskanállal adjuk; tisz
tán vagy meleg tejjel, kakaóval, teával elke
verve. — Kapható csomegéseknéí, gj ógyszer

tárakban és drogériákban

I

1 kg-os doboz áru 7500 kor. 
4500 
3000

SCHLESINGER ÉS TARBA 
estik- és vonvvakeroskedök 

BUDAPEST V, KALMAN-UTCA U 
Telefon: 15—28

mulasxehatijuk elTeköníaíSel «j xiuró katáirad!''! isíS^aledésére, nem
t. vevőink fi^yelsnát a fenQi árkedvezményre Ismételten ffölhávnL 
Kérjük n. b. vevükSziSnségUnkeS, hogy kockás és csíkos
kelcTiékbcn leendő szükségletét még e hét folyamán cégünknél 

szerezze be.

angol, francia divatkellék és selymek nagyáruháza
■i 3cm«rfwiwrrirMar.iwcsHMiiiiii >v.<ijrancqt. .— ~ ri j ■ wm i li i—■! i m!■■■■ IL. - iu,:_)Iíluju. xusit «m>iAtÁwxMrrrverrHvtara

Ezen £rusift£s keretében eladásra GcerUlnak 15—2©°/n-as {tényleges 
Árengedménnyel az őszl-lélá angol és francia kreációk legújabb 

term£’<c3, u. m. n köpeny, kosztüm, alj- fis ruhatacflmők.
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• „A. csodaszarvas.1' („Le cocu nmgnilique.11) Megirtuk
már, hogy a lieuaissaucc-Sziiiház o hét szombatján úgy
nevezett nugy premiert hoz: bemutatja Fernaud Croui- 
molynek belga dráwairóuuk azt u darabjai, umelyet 
tavaly nemcsak a párisi szezón, hanem a francia iroda
lom nagy eseméuyéuok deklaráltak a fruucia tolinak

Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista, 

melyik premieren, volt a hőién?
— Mindegyiken.
— Éllsler Fhnnyl is
— Láttam.
— Aa?
— De mortuls nihil ...... „„

fiatalok W edcklmd-eiőadásához? '
— Sajnos, nem láttam.
— A Belvárosi Színház W cdckind-elöadúsa 

nayy meglepetése plnháznah és publikumnak 
cpywant. Az (f. 1'Milza-tar saság > amelyet egy 
fiatal rendező, Hegedűs Tibor és Haló Ele- 
mér ^rvezett meg, néhány héttel ezelőtt elő
adta II edekind „Tavasz ébredése" cimü darab
ját egyik ligeti színházban. A darabot llein- 
hardt mav eljátszotta annak idején Budapesten 
a Vigszinházuan, még pedig Moissi-vel a fősze
repben. Azóta Bárdos akarta egyszer előadni, 
de az előadás bizonyos okokból mégis elma
radt. bíost aztán összeállóit néhány fiatal szí
nész, hogy ezt a drámát, amely megjelenése óta 
valóságos forradalmat robbantott ki az iroda
lomban. újból eljátszó Budapesten. Beöthy 
megnézte az előadást és a darabot a szereplők
kel egyult azonnal bevitte a Belvárosi Szín
házba. wedekind gyermektragédiáját rajongó 
szeretettel játszották azok a fiatal színészek, 
akiknek neveit most már végérvényesen meg 
kell jegyezni a publikumnak. Forgács Anna, 
Matány Antal, Baló Elemér, Horváth Éva és 
Hegedűs Tibor, az ifjú rendező a forró premie
ren örömmel állapították meg, hogy igyekeze
tek nem veszett kárba. A nézőtéren a régi bé
kebeli publikum ült, írók, művészek, a régi in
telligencia; a jövő hétre összesen kétszer tűz
ték ki a. darabot, de az összes jegyeket máris 
elővételben kapkodták cl...

— Óriási.
— A jegyekről és az elővételről jut eszembe, 

hogy Dusc-nak bécsi előadásaira a színház je
gyeit, akár egy divatos részvény bevezetési 
kurzusát, ezerszeresen túljegyezték. A legfé
nyesebb és legmagasabb protekciók érvénye
sültek cgy-egy földszinti jegyért, külföldről és 
vidékről táviratilag érkeztek a, jegykiutalás 
iránti kérvények a színházhoz és minden eset
ben valóságos zsűrizés utján döntötték cl, hogy 
ki kapjon egy-cgy jegyet. Táviratilag kérlek 
jegyet a mai előadáshoz Varsányi Irén s Gom
baszögi Frida is, akik már megkapták a bécsi 
sürgönyt, hogy gondoskodtak arról, hogy az 
előadást végignézhessék. A vasárnapi gyors
vonattal már cl is utaztok Becsbe. Duse ma 
este Ibsennek ..A teng< r asszonya" cimü darab-

■ban fog föllépni, — a darabot egyébként még 
ebben a szezonban a Vigszinház is be fogja 
mutatni. i

— Óriás/.
— Ja, ilyesmit tudni kell, fiam. Darvas, sze

gény, nem tudott j ölutaz ni, hogy az „isteni" 
Busót mtgnézhesse, neki játszania kell, az ö vál- 
í- ’n nyugszik az Unió, mint Atlaszén a föld
gomb. A legnagyobb titok myg. de ime A Beg
yei elárulja: „A vörös malom" Darvas eluta- 
zisa után sem kerül le, a műsorról. Szombaton 
a legszigorúbb diszkréció me g fogadtatása mel
lett. átadták a szerepet — Titkos Ilonának, a 
Belvárosi nagyon lalentvnios „Müdchcn für 
Alira"-ének, aki a próbákra is bejár mától 
kezdve és amelyik nap Darvas fülül a? Oricnt 
Expresszrc, aznap este már Titkos Ilona fogja 
jáiszarri „A vörös malom" örök Éva asszonyát.

— Nahát, ez igazéin óriási.
— Még néhány malomhir: szombatra készül 

< l teljesen a vörös malom, maga a gép, a szom
bati próbán fognak először teljes, kész díszlettel 
próbálni. A gép valósétgos technikai remekmű, 
a díszlettérvczŐ Molnár Ferenc és Márkus 
Lászlón kívül egy mérnök is dolgozott az elké
szítésén. Nagy meglepetés lesz a vörös malom 
úgyis, mint gép, úgyis, mint díszlet a közönség
nek. Külön ‘meglepetés aztán . egy fiatal uri- 
leány, B. Horvátiig Elvira, akinek Molnár da
rabjában lesz az első föllépte. Még egy llor- 
i átkot szerződte!lel', Horváth Máriát a Fővá
rosi 0 perel tszinkázlioz...

— Óriási...
— Egy moiiJiir: Daróczy alczreaest, kiváló 

érdemei elismeréséül kinevezték a Corvin-mozi 
nézőii.aazgalójának. P. Márkus Emília cseh- 
szlová!’ turnéra indul október közepén Komá- 
romy Bélával. Ezer cseh korona fellépti dija 
van esténként, azonkívül összes költségeit 
fedezik.

— Óriási. , ................
— A Biakíi Lujza-szinház hihelcilen elunnál

készül „■! rózsalány"-ra. A cimszcrepcl — egy 
mondídv, sőt d&nvlcmondáin hölgyet — >8o-
mogul Ni'ci játszó, ő lesz a rózsalány. Vatdy 
Ilonka pikáns özvegyet játszik, egyáltalában 
az egész darab nem nagyon fehér és maj.'inent

látta?

wisi Lene. Mit szól a

szoról-szóra megegyezik a „Vámpír" cimü da
rabbal, amelyet t évekkel ezelőtt a Vígszínház 

1S amelyet a rendőrség annak idején 
betiltott. Csak le van meztelenitve egy kicsit 
és hát éppen — operetté van átdolgozva. A 
Blahában remélik erősen, hogy majd „A rózsa
lányt" is betiltják, sőt erre az esetre már az 
újabb — már engedélyezendő — előadás vala
mivel szeriőzebb kosztümjei is készülnek. Ré
mes volna, hu esetleg nem tiltanák be a dara
bot. Somogyi Nusi Dénes Oszkárral a darab
ban uj táncot is fog bemutatni, a neve: „Chi
cago blues". Pesten még senki sem ismeri.

— Óriási, óriási!
— Bent voltam a Vígszínházban az „Ivanov" 

próbáján. Jób rendezi ezt a csodálatosan szép 
orosz dréimát, a szivészejc valamennyien lázban 
vannak a, darabtól. A Renaissanccban a 
„Csodaszarvas" próbáját néztem meg. Ezt a da
rabot még Somlay hozta Berlinből, nagyon tet
szett ne,ki a szerep, mindenáron elakarta ját
szani. A darabot Beöthy átvette, elolvasta és 
aztán — ottfelejtette az Íróasztalán. Bárdos pe
dig, aki egyáltalán nem csinál titkot abból, 
hogy ő igenis rivalizál az Unióval és különösen 
és személy szerint Beöthy vei, fogta magát és 
hamar megszerezte a darabot a Beöthy orra 
elől. A jelszó a Renaissancenál: amire az Unió
nak fáj a foga, azt meg kell kaparintani előle. 
Így szerződtették cl Törzsöt. így szerződtették 
le Aknay Vilmát, a Burgszinház színésznőjét, 
aki pedig Beöthy tippje volt, igy szereztek meg 
darabokat, sAnésznőlcet, színészeket, írókat, 
egyszóval késhegyig megy a, karc életre, ha
lálra ...

— Rettenetes... Azaz, pardon: óriási...
— A Nemzeti Színház zártkörű föpróbaközön- 

ségc — alig 30—ÍO hivatásos kritikus és szinész
— sokáig törte a tejjjl, ki lehet vájjon az a zse
niális koniika, aki Gogoly vigjátékában a há- 
zasságközvetitő nőt játsza. Egymástól kérdez
tél; a vén színházi rókák: nem tudod, ki ez?... 
Fölvonásközben derült ki azután a Nemzeti di
rekciójának jóvoltából, hogy a páratlan mű
vészi alakításban — Csillag Teréz remekelt. Fö
lül múlhatatlan volt. Mindenkinek meg kell 
nézni. Más. Sándor Erzsi egymilliót. Környcy 
Béla kétmilliói kér minden föllépésért az 
Opera igazgatóságától. Más. Csathó Kálmán 
most készül befejezni uj háromfölvonásos vig- 
játékát. A darabot október végén mutatja be a 
Nemzeti Színház. Más. Szegény Szántó Kál
mánnak (A évig kellett élni, 35 évig novellát 
irnl és hirtelen meghalni, hogy az Unió elfo
gadja három egyfölvonásosát. A magyar szer
zők, Szántó esetén okulva, elhatározták, hogy 
120 évig fognak élni. Akkor esetleg ki tudják 
várni, hogy az Unió elolvassa a darabjaikat. 
Más. Az Andrássy-uii Színházban nagy sikere 
van Németh Juliskának a . Csokonai ciklus"- 
sal. Németh Juliska ezentúl állandóan fog régi 
magyar dalokat előadni, lehetőleg uj és ere
den magyar muzsikával. Még egy érdekes: 
Csór fos Gyula tanári állást vállalt Rákosi Szidi 
szinésziskolájóban...

— Na ne...
— De...
— Pletyka?
— A divatos szubrett, aki egyébként férjnél 

van s akinek bájos humora napról-napra több 
hívet szerez zamatoson édes egyéniségének, 
te, (/nap este ígérte meg a hatodik kérőjének, 
hogy okvetlenül és kizárólagosan csakis és 
cgyáitalán az ő felesége lesz. Hogy honnét tu
dom? Mert a hatodik is, csakúgy, mint az 
előbbi öl. nékem vallotta be először —• hogy az 
isteni, a drága, végre igent mondott. Az istenit, 
a drágát ezennel leleplezem, mert, ezt a kéksza- 
kálltempót tovább nem tűrhetem. Egyébként
— Isten éltesse sokáig, rúzsáfcban járjon bo
káig ...

• A Vigsiüjliáx e hotónek művészi és irodalmi nagy 
cseinóuvc lesz a;; ,.Iva!iov“-nnk, Csehov klasszikus sxin- 
milvónók szombati boniutatója. Lázas izgalommal várják 
a közönség minden rétegében n ..\ unja bácsi'1 és a 
.Három nővér11 özc.t. Jenek en n legdrámaibb és költői 
szépségekben leggazdagabb alkotóéit. A bonintalóig a 
műsort az ..Kinő csöngetés11, >< logirissebh vigjátéksiker 
dominálja. Kedden a ...Jolin Gábriel Borkniau* 1, esütörtö- 
kön r „Caoréberfi" kerül színre, vasárnap délután 
l.’r fiZüllejú‘‘-t játszók.

legnagyobb mesterei. A magyar közönség ezt a chef 
d’oeuvré-t Karinthy Frigyes nagyszerű fordításúban 
kapja. Az előadásnak külön ékessége lesz Törzs Jenő 
alakítása, aki ennek a hatalmas iramú, óriási szerepben 
pályafutásának még magasabb csucsáru lendül. Uj 
színésznőt, konjly reménységöt is hoz ez 
Tőkés Annában. A Bcnaissance-Szinház _____  __
rendezésében és Márkus László érdekes díszleteivel 
kosztümjeivel teljesen uj fölfogásban 
megdöbbentően uj darabot, amelyhez 
Unom kísérőzenét.

• „Orfenoz a pokolban', a Városi ______  _______ _
sikerű vigoperája hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken, 
szombaton és vasárnap este van műsoron. Vasárnap dél
után a „Plllangókisas8zony“-t adják.

• A Fővárosi Gporettczinházban minden este Lehár Fe
renc páratlan sikerű revüoperettjét, „A három grúciá“-t 
adják. A minden előadáson megújuló, lelkes tüntetések
ben megnyilatkozó siker egyik megtcroiutöje Billor Irén, 
akit most már az operett legkiválóbb primadonnáival 
emlegetnek egysorban. Teljes mértékben osztozik a siker
ben llnlmay Tibor, l’jváry Lajos, Vendrey Ferenc. 
Kompótby Gyula, Mészáros Paulotte óo Komlós Vilmos. 
A délutáni előadások műsorát továbbra is a színház 
másik nagy sikere, a „Marinka, a táncosnő11 tölti be.

• „Búnk i>án"-t adják kedden este a Városi Színházban 
Sándor Erzsi kamaraénekcsnő és Környcy Béla vendég- 
fölléptével.

• A Eoyal-Orfeum világhírű vendége: Sylveóter Soháűcr 
még csak rövid ideig folytatja vendégjátékát. Délameri- 
kába szólítja szerződése, ahol a híres Neith tour egy 
esztendőre lekötötte. Estéről-estére zsúfolt házak előtt 
mutatja be nagyszerű varictómüsoi'át s a Royal-Orfeum 
esti pénztára elül százával távoznak, akiknek már az 
estébe nem jutott jegy. A jövő hét jegyeit már most 
árusítják.

lendül.
a bemutató: 

Bárdos Artúr 
és 

mutatja bo ezt a 
Lányi Viktor irt

Színház ezonzációs

A szeszélyes asszeityok
11 £öiv. Super Jewel-filin és a „Liliputi Don- 
Juan" Jewel-slágerburleszk (2 fölv.) a Corvin- 

Szinházban
Mostanában, amikor a mostoha valutáris vi

szonyok miatt még a jobbmóduak sem enged
hetik meg maguknak, hogy a nemzetközi tár
sasélet igazi csillogó középpontjába, Monté 
Carloba utazzanak, a Cnrvin-Szinház e heti 
attrakciójában, a „Szeszélyes asszonyokéban 
gyönyörködhetik Monté Carlo festői szépségei
ben és a nyüzsgő, nagyvilági társaséletben. 
A sok igazi előkelőség között meglapulva, el
vegyülve a sok kalandor és félszélhámos. Eb
ben a miijében játszódik le a Corvin-Szinház 
a ewel-atfrakciója: a 11 fölvonásos „Szeszélyes 
asszonyok", 
adást zsúfolásig 
társadalmi kép 
slágerburieszket, 
Donjuan“-t adja

mely a premier óta minden elő
megtöltött. Az óriási sikerű 
mellé egy pompás .Jewel- 
a kétfölvonásos „Liliputi 

a Corvin-Színház.

A művészi játéK 
A Kamara uj műsorához

zk Kamára uj műsorán két hatalmas ülni-: 
alkotás szerepel s egyikben a nálunk is jól
ismert svéd szinész, Gösta Eckmann, a másik
ban Lőtte Neumann, a világszerte ismert film- 
müvésznö játszik. Gösta Eckmann a „Sötét
ség" című Svenska-filmen egy vak ifjú sze
repét alakítja, amig Lőtte Neumann egy árva
lányt személyesít az „Elszállt a. mámor’* cimü 
Nordisk-filmen. Lőtte Neumannt nem kel! föl
fedeznünk, jól ismeri öt mindenki; tünemé
nyes szépsége, abszolút művészete a legelőke
lőbb helyet biztosítják neki. De újból föl kell 
fedeznünk Gösta. Eckmannt, akinek művészi 
játékát elemeire bontva, tanítani kellene a 
sziniiskolákban. A Kamara uj miisora olyan 
szenzáció, amilyet keveset nyújthat a filmmű
vészet. Előadások 4, G, 8 és 10 órakor.

ontóiyiruha *: kahaibóloAsoly ;.;ck, . 
orcdoti lérli-oh cöi jrbvolck I

Ki. sz.íin (Siltö-tifca sarkán)

+ Az Omnia r ekor din ü sora. A közönség nuj.- 
ról-napra valósággal megostromolja az Omnia 
jegypénztárait, ami nem is csoda, mert annyi 
értek, amennyi a „Lángoló szenvedélyek" című 
filmben összehalmozódik, meg is magyarázza 
ezt a párját ritkító érdeklődést. A „Lángoló 
szenvedélyekben kívül a „Bajból-bajba" cimü 
kitűnő kétfölvonásos amerikai burleszk is .sze
repel az Omnia műsorán, amelynek előadásai 
5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

4- Uránia — Demiinoude („Szeszélyes asszo
nyok") — montecarloi történet. 5, ,%7, %9 és 
10.10 órakor.

-|- Mozgókép-Otthon. A „Lángoló szenvedélyek" 
cimü hatalmas filmalkotás, ez a kiváltságos, 
részben természetes színű fölvételekben bemu
tatott fllmujdonság. Az izgalmas jelenetekben, 
érdekes cselekményekben, frappáns fordulatok
ban kiapadhatatlan film állandóan zsúfolt há
zak előtt pereg le. Változatos, érdekes és rész
ben nevettető filmek egészítik ki a nagyszerű 
uj műsort. (4, 6, 8 és 10.)

4- Demimonde — („Szeszélyes asszonyok") — 
az Urániában, 5, *A7,  V:9 és 10.10 órakor.

2©jsí3©rát, pianinót
no vegyen, ntig REMÉNYI MIHÁLY zon- 
gorntolcpét meg nem látogatta, Budapest 
VI, Király-utca 58. hzúui. — Rógi zongorát 
vesz, csóréd, juvit, hangol. — TELEFON

tfj ie&G&M!Iefeseb& sz&mteszt&§%<&»• 
'Í oj^rtj^ P H A "kM^ÍVa R Y.6rbOn * -roaerl&t»a„.
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osztrák^magyar váíGgafcaüS méy!ká5zős. — 5sga8mas

vö8C a kfóztisteftit, — ECerSéss V50S voít a vsőssCaQ hős©

KuMgiSa,éa«MS. — 35.O©@ raézíí- — BSfői Gröiz (IPsrágs}

(A Renget munkatársától.) Soha még olyan lázas iz
galommal nem várlak futballmérkőzést, mint vasárnap, 
az 53. osztrák-magyar viadalt. Négy esztendő sorozatos 
sikertelensége után mindenki áhítozta, sőt követelte a 
magyar győzelmet. És n jég megtört. Győzött a magyar 
lelkesedés, a magyar tudás a nagytndásu ellenfél fölött. 
„A győzelem szaga a levegőben van", ezt mondták az 
öreg spórlrókák már napok óta és erre a valóban a ma
gyar fntballsport sorsát eldöntő győzelemre mindenki 
kiváncsi volt a fővárosban. A magyar társadalmi élet 
kitűnőségei élén Rákosi .lenti,- a legnagyobb magyar 
újságíró is megjelent.

A két ország válogatottjai a következő fölállításban 
szerepeltek:

Ausztria: Oslricek — Sebener, Horeys - Knrz, Keiscli, 
G'eyer — Seidl, Schierl, Klíma. Wieser. Fisékor.

Magyarország: Biri — Fogl II., Mamii — Kertész II., 
Kiéber, Bilim — Paulusz, Molnár, Jeszmús, Csontos, 
Opata.

Háromnegyed 4 órakor először az osztrák legénység 
lépett a pályára a közönség „hoch"-olása közben, majd 
a magyar link jelentek meg. akiket zúgó éljenzés és 
taps fogadott. A fotográfusok rohama mán megtörtént 
a kapuválasztás, amelyben az osztrákoknak kedvezett a 
szerencse. Így hál .a magyar csapat kezdte a játékot és 
már 4iz első percben „haza adják" a bécsiek a labdát. 
Nemsokára Opata gyönyörű beadásán lelkesül a közön
ség, a következő percben azonban az osztrákok hibáznak 
vgv ..ziccert". A játék általában rendkívül izgalmas és 
minden részletében szép, amelyben a mieink részéről n 
két szélső, Opata. Paulusz. Kertész ti., az osztrákoktól 
pedig Wieser és Horeys tűntek ki. — A második félidő 
osztrák fölénnyel kezdődött, de 10 percnyi játék után 
már a magyarok veszélyeztették többször az osztrákok 
hálóját, amiben Kertész 11.-nek volt a legnagyobb ér
deme. Egyébként is

„Vili" volt a mérkőzés bőse.
Az ő fiatalokat megszégyenítő lelkesedése, tempóbirása 
és nagyszerű játéka magával ragadta az egész csapatot. 
Szédületes iramban folyik most á játék, amelynek ered
ménye a 28. percben egy tizenegyesből lőtt gólunk volt. 
Ez azonban nem vette, el az osztrákok kedvét és a 20. 
percben már Dirinek szenzációs védéssel kellett mentenie 
a magjtarok szentélyét. A következő pereken esik a má
sodik gólunk Csontos révén, aki a kifutó Oslricek mel
lett helyezte be a labdát. A nagy viadal után Kertész 
Vilit a pályára berohanó fiatalság a vállain vitte ki.

A magyar csapat legjobb játékosai sorrendben a kö
vetkezők voltak: Kertész fi., Paulusz, Opata, Molnár, 
t'ogl, lllum. Biri. Av. osztrákok kimagaslóan legjobb 
emberei IVie.ser. Ilorcys és a mogsebesiilt Kurz. A bíró, 
a nrágail Griiiz „a mezőny leggyöngébb embere" volt, 
volt.

A játék lefolyása.
Ausztria választ, a magyarok gyöngén sugárzó nap 

ellen kezdenek. Jcxzntcs kétszer szökteti Pauluszt, de az 
osztrák balbeck, Ilorcys szereli. Most Csontos labdájával 
Opala fut le. beadása a kapuelőlfi kavarodásban kor
úért eredményez. Pár percet 1 később üres kapu elölt 
Kertész II. biztos gólt ment. Mezőnyjáték után az osz
trákok rúgnak komort, ugyancsak credni'ny nélkül. Az 
elxő lövést a kaimra Paulusz küldi. de r.z osztrák kapus 
ment. Ezután változatos játék köv-tkezi!:, inkább ma
gyar, műd osztrák fölénnyel. A 38. percben Kűri helyett 
az osztrákok Ilösst állítják a Imlfsorba. azonban a fel
frissített osztrák csapat sem Imi eredményt elérni, ám 
a magyarok sem s így az első félidő eredmény nélkül 
pereg le. fi) : 0).

Kapocséra után rövid mezőnyjáték. \z <».zírál: bal 
összekötő lefut t, biztos gólliel;./etet ront, iliri veszel v<-; 1 
labdát kifutássá! fog. majd l ii> t :■<•■ *;l>ó)  kapott labdá
jával Paulusz megszalad s gyönyörű, csavart lövést 
küld az osztrák kapura, amit a kapus nagynehezen kor- 
nerre ment. Paulusz sarokrúgásából a knptielőtti kava
rodásban csaknem gól lett. Most a csatársor akeióképos- 
sége érdekében Csoa/or és Opala helyet cserélnek s va
lóban a magyar támadások veszélyesebbekké válnak, a 
fölényünk megnövekedik, a hangulat forróbb és forróbb 
lesz: a magyar csatársor kapujához szögezi nz osztrá
kokat. a nagy és nyomasztó fölény súlya alatt nz osz
trákok kapkodunk lesznek. Opatának e.gy szöktetett lab
dáját Schcurer kézzel üti le a 28. percben,

Gratz bíró 11-ost Hét, a leállított labdát Molnár 
biztosan a hálóba plar.zlrozza. (I : 0).

Kezdés után nz osztrákok csaknem kiegyenlítenél:, 
azonban Biri kapus uag.v bravúrral ment. Egy magyar 
gól-kickbŐI eredt labdával a 31. percben

Csontos leszökik, centerez, Opala ujr/i Csontoshoz 
passzolja laposan a labdái, amit az gyönyörű lövés
sel védhetetleniil a hálóba ■ helyez a kifutó kapus 

mellett, ti : 01).
Ezután osztrák erőlködés következik további magyar 

fölénnyel. Az. osztrák védelem teljesen ..kész", egy gól- 
képesebb csatársor a gólok özönét lőhetne most. Az osz
trákok most pillanat okig levegőhöz jutnak, két komért 
is kierőszakolnak, amiíl'oi minden erőlködésül: ,hiába
való. Opata ujr.'i megszökik egy középre kapott labdá
val, de szorongatott helyzet ben mellé lő. Más eseménye 
a mérkőzésnek nincs is többé.

A magyar csapat mai diadalával a huszonhatodik győ
zelmet aratta az osztrákok ellen. Tíz esetben volt el
döntetlen az eredmény és csak, tizenhét esetben szenved
tünk vereséget. Gólardny mi: 60 a magyarok javára!

Híradásunk nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk 
meg arról a példás rendről, amely a Hungária-uíi pá
lyán uralkodott és amely Kelemen .lenö pályaigazgató
nak. Fodor Miksa ellenőrnek és Bosnyúkorits Káról.t 
rendőrföliigyclőnek az érdeme, akii: a zsarolt pályán 
minden incidens nélkül helyezték el a 35.000 főnyi kö
zönséget.

BKAC-MIA’z iij. válogatottak 1:0 (1:31. Az MLSz csa
pata volt a jobb, a többet támadó. Csatársora csaknem 
állandóan a BKAC-kapn 'lőtt táborozik, akcióik irányí
tásában és végrehajtásában nagy é*,  főszerepet visznek 
Gr:•ssmaiHi i slszí-iso es bs.■■".esőtojc: Baseli. Mégis a 
BKAC győzött, azonban c győzelmet szerencsés véletlen
nek köszönheti, no meg Avíttnak, i: kapusának, aki kü
lönben a mezőny legjobb embere volt.

Botrány egy Mtrlcgmérkíízés körül. 1’árr.tlan c-et történt 
vasárnap a magyar fntballsport történetében. A II. osz
tályú válogatott csapa' tagjainak a késése miatt nem 
utazott le Pécsre, ahol Délnyugat válogatottjaival kel
lett volna megküzdeniöl:. Ez a dicstelen „tett" súlyos 
megsértése Pécs városának, a délnyugati kerületnek és 
lelkes közönségének. Hisszük, hogy az M LSz elriasztó 
módon fog Ítélkezni a-, összes bűnösök fölött.

ESC—Hakoah komb. G;i (1:0). - BEVV-pálya, 2500 n-'ző— 
bíró: Komái Artliur. Az erzsébetvárosiak (a volt kis 
VÁC) elejéiül végig fölényben voltak. A Hakoah, amely 
nek sorában Guttmann II. játszott, ccntcrhalfot, csak 
néha-néha jutott szóhoz.

Bées—Berlin 3:1 (1:1) (A Rcngcl tudósító
jának telefonjelentése.) A grunewaldi Stadion
ban folyt a két főváros válogatottjainak a 
hnrea.' Az első félidő egyenlő játékot mutat, a 
bécsiek fölénye a második félidőben domboro
dik ki. Becs góljait fi nusler (2) és Nefiies 
rúgták, Berlin csapatáét pétiig Varbek. SchafTer 
unottan játszott.

líí. kcr. TVE—Hakoah 2:0. A budai csapat 
biztosan verte a Hakoah meglehetősen tártál •- 
költ csapatát.

Ostiuark (Bócí.)-BTC 2:1. A BTC legény
sége erős küzdelem után, minimális gólkülönb
séggel vereséget szenvedett.

Az I’TE- ,,33" FC-invruőzéscu, emelj u múlt yns.irnap 
majdnem elfajult. Boj tiy ákovits Károly rcmlöríölügyclö 
kénytelen volt pni és a bírói, arra ílgyclniez.t'.dni,
Imgy ka n játék továbbra is durva mariid, kénytelen 
lesz' a mérkőzést beszünteti)!. E'.mck az erélyes közbe- 
lépé-mek azonnal megvolt a jó hatása, mert a játékos k 
utána fairül küzdöttek.

Rz Eurápíi-bcjnoKság döntő mérkőzései 
Holubán vjbúl jfyoz'ütt

Az Lurópa-bajnokságért folyó küzdelmek olérkeztck a 
döntéshez Most már csal: n imgy matadorok államik ki 
a porondra, akiknek a küzdelmei páratlan érdekességnek. 
A Pőrárosi Cirkuszi esténként zsufolásig megtöltő közön
ség egyaránt bámulja a nagy t< chnikút és a matadorok 
óriási erejét. A nagyszerű küzdelmei: nemcsak látvány
mik érdekesek, hanem propagaudaorejük is elsőrangú. 
Az amntőregyeMiietekbe, tömegesen jelentkeznek különö
sen vidéki származású erőteljes ifjak, akik imu.ns nívójú 
birkózósportnnknak bizonyára díszére fognak válni.

I. Ilolubdn U'olke-aöntömérközcs, llobibáii kihasználva) 
olheifele rosszul sikerül! szaltókisérletét, a 3. percben dobja 
Violkót. Osszid.'í 28 perc.

II. Pelroric' .laago. Egyenlő ellenfelek küzdelme, 
niiielyben mindkét fél többször kerül veszélyes helyzetbe. 
2,i percnyi küzdi hm után azonbiin eldöntetlenül végeznek.

III. Gerigkcf/- Sirk. A nagy technikával rendelkező Sírk 
ellen az Európa-bajnok G rigkoff 17 percnyi küzdelem 
után, hiillictöréssel győzőit.

Hétfőm <sle pont !> órakor a következő in.'-yértlekii nié.r- 
kő esel kerülnek eldöntésre: I. Gerigkof/ -Sclnrarla 
(döntő). H. /'• Sámson Sehachschncidcr. III. Ho’ubáv — 
Jaago.

Mátét és Ilorvátliot Irtiíüttél:. Mérsékelt érdeklődé., mel
lett. gyönge rendezésben folytak le a nemzetközi box- 
rer’scnu egyes mérkőzései a régi képviselőházban. Ered
mények: I. A licrndt h—liózsa ff. oxhibitioii mérkőzés 
0 menetig tartott. — 11. Domdörgen (09 kg), a brilliúns 
technikájú és hatalmas üíőercjü kölni bajnok a nálánál 
5 k-' mai nehezebb Mátét a 9. menetben jobbkezes 
erőé/: vnl knoek-outolta. — III. Rózsa .hnö állandó fö
lény után a ’. menetben sziviiléssel 1< terítette riválisát. 
Horvátit Jó.séfét, aki amatőr korában tanitványa volt.

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

Viláí£üssÍ!íXu*k^nvvr.vnmdn »t. Budapest. VIII. Conti-u. 4. 
Műszaki iíjazgaló: Doutach I).

MmíIuj- A. Géaa rMÜbasíoi'syÁros UMtorAruhAsa. 
vs, Csengeri-utca 2£J (Király-utca, sarok) 

Telefon 199-fi0
■JMxzu- , rjJMur rjtnt re-

RJTO CIKKEK_____
unzgvsvt izzKzux. ij rótt zaSi

B u c! ta p o í—, IV. K/gyó" UCS-so®
Fo □ x! © H-: VII.Ki rá I y - ucos 59.

’wtwm*nr^trxzsamnnr. um^i •- /' ra m/ei *«"*>>.VYti/awixzir*ia>-uy:TrKi

pehely <3

gyapjú .a J
Legolesólib, legjobb paplanbevásárlási forrás!

532 Kiselejtezett paplanok féláron!

Főüz.l: t Kamcrma.’. er-uten 1. Központi városháza
('iíő|.i:t 31. (Kinizsi-utca sarok)

t
gyere haza. Nyugodtan alud
hatsz. Lakásunkat már rend- 
hehozta — l»IVRIC»0STE8M.

nűl is jobb minőségben készülő kiváló tisz
tító és konzerváló hatással bíró cipelném

U,| országos rekordot futóit a KAOE a 4>.1(in méteres 
síét ■:lm ii:nl.ságlirm 48,2 inp-es idővel a MAC < lb n. 
Szenzációt keltett Gorő futása, aki r.z utolsó ■ ílil méteren 
4 méter hátránnyal indult Veress ellen és ennek ellenére 
további 4 Méterrel győzött A győzte- esanat tagjai a 
következők: Kurunczy, Gerö //., l'ida. Gerő /. — A ■! Kid 
méteres stafétában a. MAC (Pedál:. Somfai, .Juhász, Fixl) 
győzött. Idő: :i p. 215.9 inp. 2. KAOE • A 4'/l5(;o-as baj
nokságban szintén ti MAC (Vitéz. Zollány, Bejc.zy, Be
nedek) volt a győztes 4 p. 21.9 mp.-e.'i idővel. 2. MTE.
Az 5li09 méteres 5-ös csu unt bajnokságban e’ső az MTK 
(Bokor. Várrdi. C.-,ltImy. Tramplt:-. IJcse) 37 pontiul. 2. 
FTC 50 ponttal. 3. ESC. Egyénileg: I. X'dmeih’i (FTC) 
10 p. 22.0 mp. Kádár (ESC) mcllszólességgel. 8. Király 
(ESC). — Az ifjúsági Imin .lerúgok közül a l 100 méteren 
1. M AC. 2. MTK. BKÁC. A l 400-on 1. MTK. 2. MAC. 
3. BKAC. A 4x1000 méteren pedig 1. MTK. 2. MAC.

.József 116-55, József 126-38

ás aduink
kölesre ci -■ tieimribai:. hordáiban vagy kannában 

dijiuvntcsen tárolva, házhoz szállítva vagy 
kocsiba töltve

aut&freiiixi.Trí'. g^utóGÍajaf,

legolcsóbb napi áron, 
valamin! pelrolcumol. gépolaiat, h< ngcrolajat, 

motorhajtó- és kenőolajokat, Tovoltc gépzsiil, 
l.ocsikenöcsöt
oiaffzGisosketlaími r>f 

Budapest iz, Balaton-ulea ni — Telefon: 161—45

BENES TESTVÉREK VEGYÉSZETI GYÁR RT., GYŐR

Lösraort
Vasárnap! megyeri lóversenyek. A Pesívidéki Verseny

egylet szeptemberi mcctinsíje második na’»júi>:ik részié- 
te ered mén'< i: /, futam: 1. Cronuvcll (2!ir) Gutái. 2. 
llúbn (:!) Szabó L. II. •"<h. Tol; 2t)iiii:24OO. • //. futam:
1. Anró (l'.ít) Kií-.ziváth. 2. Nosza (pl Pntzák. 3. Itelachc
(3) Blnder. Fin.: Apré (1). 2b, 2’áíli. Tót: 20tl0:5000. —-
III. futam: I. Brigitta ('’.') Orosz, 2. Pető (l'ir) Bindcr, 
3. Marietta (4) Selmcezi. Fm.: Orecn Pc-ler (*>),  kdi, lOh. 
'főt: 2000:420(1. /!'. futam: 1. (si .lvigür (8:10r) Patzúk,
2. Kénenő (l1?) Encrjesr.i, ", Helyre leány (3) Bíide Fm.:
Snperstitlon (6), Kereső (1:’). •?»>». 6h. Tót; 2000:ilt)()0, tltutt, 
2(509. — I’. futam: i. Ximfa (•’>) (írtai. 2. Áfonya (ti!.-) 
Bicrnáezky, .‘I. Gondos II. (5) Htcnzel. Fin.: Myoi.atla (8), 
Pannikám (Üli), Cigányleány (1'j). .Mátyásföld (1). 
llih, J/jh. Tol: 20011:7100. 320(1, 3100, 5(500, -- 17. falam:
1. My Pét (4) Hofbauor, 2. Oriqnpt (2) Szabó L. II., 3, 
Csertő (12) Martinok. Fm.: Dánossá (14), Homazuri (4), 
Fncetto (12), Makra (4), Amctlst (4), Veszprém (12), 
Maladroit (10), Pörgettyű (12), Beán Fox (3), Signo- 
rina (10).

Központi iroda: TELEFON: 13-08.
IV, PilVcX-t'iiz 9

Kiiniiistaiitler K’w
Testvérük rt.

■JA'*'

DEM! SEC.

MAGVAK rOAEJEiRtfoKOSOM É« IFOLDDéRLŐK 
KKRS.ÍKCI3EÍ.M) HÉSZVtiNVTA73!SA!CÁ'5>A

BUDAPKST, VI, T^RKZ-K&RUT 2S. SZ. 
.Mezőgazdasági géposztály,

Í
 gabona-, crötakarmány- és miitrágyaosztály.

42S Telefon: C5-49, 65-50, 17-31), 153—03.




