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Gróf Bethlen. István 
vasárnap éjszaka Sátoraljaú jhelyre utazott

(A Heggel tudósítójától.) Gróf Bethlen 
István miniszterelnök a vasárnapi nap fo
lyamán még nem vette át a hivatalát.. 
Délelőtt ’/sll órakor jött föl zugligeti nyaraló
jából a miniszterelnökséffre, ahol is legelőször 
a sajtó képviselőit tájékoztatta bizalmasan az 
ország külső politikai helyzetéről. Ezután a 
pénzügyminiszterrel tanácskozott hosszasan a 
miniszterelnök.

Este 11 órakor Bethlen István elutazott a 
fővárosból Sátoraljaújhelyre.

Rakovszky belügyminiszter a fajvédők
Simonlornya, szeptember öli.

(A Heggel tudósilőjától.) Pcsthy Bál, a nem
zetgyűlés alclnöke, ma tartót La beszámolóját. 
A beszámolón megj- leni Ralconszky Irán bel
ügyminiszter is. Hosszabb beszédben foglalko
zott az ország helyzetével, majd rátért azokra 
a támadásokra, amelyek az ellenzék részéről 
érik a kormányt.

— Azt hirdetik az-ellenzéken ■— mondotta a 
belügyminiszter —, hogy a bajok megszűnj elé
sére ők vannak hivatva, meri hibás és bűnös 
a kormány abban, hogy külföldi kölcsönnel 
akarja talpraállítani az országot. Ha valaki a 
gazdaságában elemi csapások folytán elveszti 
marhaállományát és lovait, úgy, hogy nem 
tudja földjét megmivelni, a józan ember nem 
fogja ölhetett kézzel várni, hogy egyszer talán 
majd segít rajta a. jó Isten, hanem elmegy oda, 
ahol a kölcsönt adják, a bankba vagy a. hitel
intézethez. Ugyanilyen helyzetben vagyunk mi 
is ma ebben a,z országban. Akkor, amikor a 
keresztény ellenzék a külföldi kölcsönt kifogá
solja, szent meggyőződésem. bensőjében nem 
az fáj neki, hogy egy ilyen külföldi kölcsön le
hetőségei megvannak, hanem az fáj nekik,

-------------------------------- —urna I

Paris, szeptember .30.
Poincaré minisztere,!nők Ailyben egy hadi- 

eiulek leleplezése alkalmával beszédet mondott, 
amelyben a következőket, jelentette ki:

A német kormány bizonyos lármával jelen
tette be a világnak, hogy a Ruhr-vidéken véget 
vet a passzív ellenállásnak. Tudta, hogy nem 
képes többé pénzügyileg szervezni az elírnál- 
állást. A kényszerű fegyverszünet visszatetsző 
bejelentése semmit, sem jelent, a végrehajtástól 
függ minden. Németországot cselekedetei sze
rint Ítéljük meg. Németország lemondott arról, 
hogy fölt éteteket szabjon. Ez helyes, azonban 
már most meg kell mutatnia, hogy valóban haj

Bajorország el akar szakadni 
a német birodalomtól

München, szeptember 30. 
bajor 'demokrata párt, elnöksége egy kiált- 
baji kijelenti. hogy egy országnak a biro- 

ól való elszakadását semmiféle ürügy
nem lehet jogosultnak mondani, Ha a ba

A keleti pályaudvarról induló személyvonat
hoz egy kis termeskocsit kapcsoltak, ebbe' a 

. kocsiba a miniszterelnök, aki már 10 óra után 
néhány perccel megérkezett a pályaudvarra, 
azonnal beszállót!, levetkőzött és lefeküdt. A 
pályaudvaron a miniszterelnököt Hajdó föl
ügyelő, áilomásfőnökholycttes fogadta, akinek 
kérdésére gróf Bethlen kijelentette, hogy nem 
tudja, mikor fog a fővárosba visszatérni. En
nek folytán visszautazására intézkedés még 
nem is történt.

... .................................   i

hogy ezt a kölcsönt a Bethlen-kormány sze
rezte meg. Azt mondja .az ellenzék egyik része 
— röviden fajvédőknek szokás nevezni őket —, 
hogy ők megoldják a gazdasági kérdéseket, 
mert nekik egy varázsvessző van a kezükben 
és ez a tettrekész antiszemitizmus. Én megval
lom őszintén és azt hiszem, minden becsülete
sen gondolkozó ember úgy1 fog beszélni, a ma- | 
gyúr faj boldogulásának, problémája nagy és 
súlyos kérdés. Ennek a kérdésnek a megoldása 
nagyon égető és fontos föladat és ennek a kér
désnek becsületes megoldása ugyanúgy benne 
van a kormány programjában, mint ennek az 
i llenzéki csoportnak programjában is. Csak
hogy. ha mi ebben az országban a magyar faj 
fejlődését az intelligenciában, a falusi magyar 
nép érvényesülését és térfoglalását akarjuk 
szolgálni,

nézetem szerint nagyon helytelen utón já
runk akkor, amikor erre a célra először is 
’e akarjuk rombolni és tönkre akarjuk 
tenni gazdasági életünket, a kereskedelmi, 
az ipari, a financiális életet, csak azért, 
HF’rt azon zsidók is keresnek, mert abból 

ma zsidó emberek is élnek meg.

landó a megszállott területen a lefoglalt zálo
gok kiaknázáséit megkönnyíteni. Ha azonban 
azt kívánja, hogy vonjuk vissza azokat a rend
szabályokat, amelyeket . részint biztonságunk, 
résziül a jóvátétel! fizetések érdekében elkerül
hetetleneknek tartottunk, vagy ha az a hátsó 
gondolata, hogy tőlünk a megoldás puszta ki
jelentéséért cserébe előnyöket szerezzen,

akkor egy lépési sem teltünk a feszültség 
miyhökkiü felé. Az a pillanat tehát még 
nem jött el, amikor föladatunkat befeje
zett uek tekinthetjük. A holnap munkája 
sokkul nehezebb, mint az a munka, amit 

eddig elvégeztünk.

jor kormányban és az állami főbiztosban nincs 
meg az erő arra, hogy szükség esetén erőszak
kal is meghiusitanak minden elszakadási törek
vést,

úgy Bajorország elszigetelten marad ma
gára, minthogy sem Württemborg, sem Ba- 
den, sem Hessen nem lépne Bajorországgal 
együtt arra az útra, amelyen Franciaor

szág oly szívesen látná őket

Panem et circenses
vagy

Hol vagy Grünfeld
A városháza Nérói, akik a lerongyolódott 

Budapest őszi didergésében gyönyörködnek, 
a városháza Caligulái, akik a lovaikat tet
ték meg konzuloknak, kenyér helyett jelsza
vakat, öblös és kongó) szólamokat szórtak a 
nép közé. A munka boldog narkotikuma he
lyett gyülölctinjekciókkal hódították e város 
polgárait. Kenyeret tehát nem adtak, de 
játékokkal sem mulattatták úgynevezett 
tömegeiket. Ha a hatósági áremelések 
salto mortalé-it nem tekintjük cirkuszi mu
tatványoknak, úgy eddig Csilléryék legföl
jebb közgyűlési szereplésükkel adtak alkal
mat kacajra, amitől aztán könnyes is lett a 
szemünk. A klasszikus műveltségű férfiak 
azonban tudták, hogy, a népnek kenyér és 
játék kell, hogy nyugton maradjam Bizo
nyára ez a bölcsesség hozta létre, az Olyinpia 
részvénytársaságot, amely azért alakult, 
hogy egyrészt keresztény cirkuszi játékokat 
rendezzen, másrészt, hogy megkapja a Fő
városi Cirkusz bérletét, amely nagyon jó 
gseftnek bizonyult. Köztudomású, hogy, be is 
nyújtották ajánlatukat Csilléry, Friedrich 
és társai és nem rajtuk múlott, hogy, egy 
könnyed piruettel ál nem lebbentek az ösz- 
szeférhetetlenség korlátái 1 és be nem ül
tek a ligeti arénába. Arról nem is 
beszélünk, hogy az igazi inkompatibili
tás voltaképen erkölcsi, közerkölcsi kér
dés, azé az alig kifejezhető izéé, amely
nek pusztulásáról annyit szavalnak ezek 
a politikai equilibristák. Laptársainkkal 
szemben, vétkes könnyelműségnek tartjuk, 
hogy Csilléry és társulata nem. jutottak a cir
kusz bérletéhez. Akkor derült volna, ki ugyan
is, hogy a. fajvédő manége-ben néni Csilléryék, 
de Grünfeld S. kezében van az ostor. Egyre 
élesebben bontakozik ki ugyanis egy idegen
fajú dzsentleman sziliiottje, aki a Kálvária
téri bankfiókban, ahol a városházi mutatvá
nyosok egyesülete megalakult., bizonyára a 
bősz Csilléry, a szilaj Friedrich Pista, és a 
többi intranzigensek tudta és beleegyezése 
nélkül az egész üzlet finanszírozását vállalta. 
Úgy látszik, újból befurakodott tehát egy 
Grünfeld a kurzus üzletbe, egy Grünfeld S., 
aki azt a bűvös sapkát hordja a fején, amely 
láthatatlanná teszi, ők nem látták, mi meg
láttuk. Grünfeld a Fővárosi Cirkusz eddigi 
bérlőjének volt az üzlettársa. Csak nem ő 
szerepelt Lóránt Pál név alatt az intranzi- 
gens alapítók között? Nem, ezt nem hisz- 
sziik el. Ilyen olimpusi színjátékkal nem iz. 
gátjuk nevetőidegeinket, ki se birnánk, 
hahaha... A hangos társak: Csilléry, Bum 

ránszky, Friedrich, n. csöndes társ: Grün-, 
féld S. Teremtette. Sokat, nevettem életeim 
ben, de ilyen jót, még sohasem nevettem!
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Kállay pénzügyminiszter ragaszkodik 
a kivetett jövedelmi- és vagyonadóhoz

A gsé^zUgyminiszfter nyilatkozata A Reggel számára
(A Reggel tudósítójától.) Kállaii Tibor pénz

ügyminiszter vasárnap délelőtt érkezett vissza 
Nagykanizsáról Budapestre. A Reggel munka
társának alkalma volt a pénzügyminiszterrel 
visszatérése után rövid beszélgetést folytatni. 
Első kérdésünk arra a mindenkit érdeklő pro
blémára vonatkozott, amelyet az adóvalorizá
ciós törvény vetett föl azáltal, hogy az 1922. és 
1923. érre kivetett vagyon- és jövedelemadók 
október 31-ig mindenki által háromnegyedrész
ben befizetendők. Amennyiben pedig valaki 
ezeket a hatalmas adótételeket, amelyek az 
1921. évi jövedelmi és vagyonadónak ötszörös, 
illetve húszszoros összegét teszik ki, a törvény
ben megállapított határideig le nem fizeti, 
azon túl havonként 10%-os adópótlékot köteles 
fizetni. Az adófizetők között különösen a rend
kívül rövid fizetési határidő és a súlyos adó
pótlék elkeseredést keltett, valósággal meg
ostromolták az adóhivatalokat, mert nagyon 
sokan azt hitték, hogy már most elsejétől szá
mítják az adópótlékot,

közben pedig a pénzügyminisztérium meg
nyugtató közlést adott ki, amely szerint 
rendelet készül az adóvalorizációs törvény

hez.
E közlés szerint megokolt esetekben a rende
let halasztást fog engedélyezni az adók fizeté
sére nézve és kellő meg okolással az adópóllék 
kirovását sem fogják eszközölni. E kérdésben

Kállay Tibor pénzügyminiszter
A Reggel munkatársának a következőket mon
dotta:

Nem a bot, de 
a tudományos felkészültség 

legyen a fegyverünk 
Évnyitó ünnep a Műegyetemen

(A Reggel tudósitójától.) Szombaton volt a 
Tudományegyetem évnyitó ünnepe, vasárnap 
pedig a Műegyetem kapuit nyitották meg. Ott 
Bársony János, itt Schimanek Emil rektor 
szólott az ifjúsághoz. A két beszédet huszon
négy óra és egy egész világ választja el egy
mástól. Bársony János a szenvcdclmes politi
kai harcok mérgét esöpögtette az ifjúság ter
mékeny leikébe, Schimanek Emil komoly mun
kára, tudományos fölkészülésre hívta föl az if
júságot.

A mai ünnep a Műegyetem dísztermében 
volt. Zelovich Kornél, a lelépő rektor igy bú
csúzott cl az ifjúságtól:

— Egyetemi polgárok! Már két esztendeje tapasztalom, 
hogy a tradíciókhoz híven viselkedtetek és egyetlen Mé
nemre híven engedelmeskedtetek. A súlyos időkben nem 
feledkeztetek meg hazafias kötelességetekről és azokat be
csülettel teljesítettétek. A nyomdászok sztrájkja alkalmá
val megindították a sajtót, a vasutassztrájk alkalmával 
a lokomotivokat cs fiitöttétek őket. A fi.lforgatá törekvé
sekkel szembeszálltatok és megóvtátok az állam rendjét. 
Hazafiul kötelességből a nemzet napszámosai lettetek. Kö
szönet érte! ,

A rektor ezután kérte az ifjúságot, hogy te
kintsen el a jelszavaktól és a régi tradíciók
hoz híven, továbbra is viselkedjék úgy, mint 
eddig.

Ezután Schimanek Emilt, a Műegyetem uj 
rektorát üdvözölte és átnyújtotta neki a rek
tori jelvényt. Az uj rektor székfoglalójában a 
műegyetemi ifjúság oktatásának reformjával 
foglalkozott, cs részletesen ismertette az épí
tészmérnökök oktatásának reformját. Majd ő 
is buzdító szavakat intézett az ifjúsághoz, arra 
kérvén őket, hogy

a mai nehéz időkben józanul és megfontol
tan cselekedjenek és ne botokkal, hanem 
tudományos fölkészült seggel induljanak az 
életnek és ezzel legyenek hasznára hazá

juknak.
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— Szó sincs arról, hogy az adóvalorizációs, 
illetve az egyes pénzügyi rendelkezésekről 
szóló törvényhez bármiféle rendeletét is készí
tene elő a pénzügyminisztérium.

A leghatározottabban ragaszkodom a tör
vényben megállapított vagyon- és jöve
delmi adók előirt befizetéséhez és attól egy 

jottányi eltérést sem engedek.
Csakis a legkivételesebb esetekben járulok 
hozzá bizonyos halasztáshoz, amely azonban 
semmi esetre sem lehet általános érvényű.

A pénzügyminisztérium a legkeményebben 
végre fogja hajtani a jövedelem- és va
gyonadó legújabb megállapításáról hozott 

törvényt.
Ezután a Jegyintézet elnöki állásának be

töltésére vonatkozóan intéztünk kérdést a 
pénzügyminiszterhez, aki a következőképen 
válaszolt:

— Az Állami Jegyintézet elnöki tisztségének 
betöltésére vonatkozóan még nem nyilatkozha- 
tom.

Minden név, amely eddig ezzel kapcsolat
ban fölmerült, üres kombináció.

A legközelebbi napokban azonban már ez a 
kérdés is eldől.

Végül lemondására vonatkozóan kérdeztük 
meg a pénzügyminisztert, amiről azonban nem 
óhajtott még nyilatkozni.

-- Amíg a miniszterelnök úrral erről a kér
désről nem beszéltem — mondotta Kállay Ti
bor —, lemondásomról nem mondhatok sem
mit.

-------------------------------------------- iHaga»r:

A Falu és a Fötómives-
* szövetség fúziója
Nagyatádi a — destrukció ellen

Kaposvár, szeptember 30.
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt 

kezdődött meg a Falu- és Földmives-szöveíség 
gyűlése. A gyűlést Z’anZcovics János képviselő 
nyitnia meg; üdvözölte a fővárosi vendégeket, 
valamint az egybegyült közönséget. Ezután 
nagyatádi Szabó István földmivelésügyi mi
niszter szólalt föl.

— Azért jöttünk ide — mondotta —, hogy 
régi óhajunkat teljesítsük, azt tudniillik, hogy 
a két szövetséget, a Falu Országos Szövetséget 
és a Földműves-Szövetséget egyesítsük.

A jelenlevők egyhangú lelkesedéssel mond
ták ki a fúziót. Majd fölkérte Majer Jánost az 
elnöki szék elfoglalására. Majer János az uj 
szövetkezés céljait fejtegette. Mi nem politi
zálni jöttünk ide — mondotta —, hanem azért, 
hogy két hatalmas országos egyesület fúzió
ját mondjuk ki. Ezzel az egyesüléssel azt akar
juk elérni, hogy biztosítsuk ezt a nemzetet 
arról, hogy soha, többé nem jutnak diadalra, 
ebben az országban azok a destruktív elemek 
és törekvések, amelyek egyszer majdnem 
végső halálos csapást mérlek erre a nemzetre.

Ezután a választásokat, tartották meg. Ba
logh György főtitkár fölolvasta a jelöltek név
sorát. Schandl Károly államtitkár ezután 
hangsúlyozta, hogy ez a szervezkedés nem 
osztói yhareot, hanem a földmi velőnép szervez
kedését jelenti a társadalmi béke alapján. Aka
runk egységes mezőgazdaságot, fejlett ipart és 
virágzó magyar kereskedelmet.
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első napjának részletes eredménye:
I. futom: 1. Claxsicux (i>) Protzner, 2. Onkcl.Ludwig 

(3) Hofbaucr, 3. Jós ma (fi) Gulyás B. Fin: Timid (.»), 
f'romwell (2L). Nyh, Tót: 2000:3000. 2fi00. 2800. —
II. futam: 1. Embona (fi) Gat; i, 2. Áfonya (8) Szabó L. ff, 
3. Mikolt (fi) Szokolai. Fin: Ébredj magyar (l'ár), Co- 
róna 11), Permission (fi), Lorraine (I). Túrón (8), Dnlinand 
(101. 211. l'.h. Tót: 2(100:24.400, 5000. 5200 . 5(500. -- ///. fu
tom: 1. Agrosl (2r) Scho.lba), 2. Mcndc-Mondn (5) Szoko- 
kii, 3. Parodie (4) Proizn r. Fm: Szándék (3). 2'jh, 3b. 
Tót: 2000:2000. — IV. futom: 1. Kcdnesrm (8) Szálló L. 1J.
2. Ordas (11) Stenzcl, 3. Picikém (1) Gutái. Fm: Noli mo
tangero (?.;»). Bihar (4), Talány (10), Bajodér (10), Párkány 
(Ifi), Eskűazegő ((>). Polymela (3). Quodlibct (3), Vőfély 
(fi), Rozsnyó (25), Csába (16). Bónika (50). !!íh, nyh. Tót: 
2(100:29.200, 68,0(1. 9000, 3800. - F. futom: 1. Takaró (2ti)
Sehejlial, 2. Tóga (:!j Sa.idik. 3. PiirÍHÍeunc (20) Pniuter. 
Fm: Gersn (50). Elopeincnt. (l*í).  Tagorr (•>), C’snnád (33), 
Fórban (33). Ostoros (12). Kalevala (20), T/aienc. (25), 
Alma (5). a’.-ieti. 2li. Tót: 2(100:5100, 3400. 4200, 4100. — F/. fit- 
tam: 1. Lóránt (l'.) Protzner, 2, Meln dnn (fii Szokolal,
3. Pretly Mnry (3) Alímnnn. Fin: Rossob (I), Bnbuczi 
(8), Bollandist (8), Spiduczi (10), Vaskalapos (2’í>).

Hunyadi János
világhírű természetes keserű víz 

egy háztartásban sem hiányozhat

A köztársaság
demokráciája

Angora, szeptember 30.
Mustafa Kemal basa egy hírlapíró előtt ki. 

jelentette, hogy Törökország belső fejlődése 
még nem fejeződött be és hogy Törökország 
még kifejezettebben demokratikus köztársaság 
lesz, mint eddig.
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A „Forrongó MagyaroB*S25á,g 6í cimü könyve miatt 
l£orm&ny2Rós6BwtésseI és a rejadtörvénybe iatközö 

bttneselekmésmyel vádolja az ügyészség
fj Heggel tudósítójától.) Ismeretes, hogy 

'Gurum,i Ernőnek a „Eorrongó Magyarország" 
eiinii könyvét inóg a mull év őszén elkobozták 
és a kormány megvonta a sajtóterméktől a 
posiai szállítás jogát. Az ügyészség most kü
lön vádiratot adóit, a. könyv miatt. Garami 
Ernő cll 'H ás vádat emelt ellene a könyv tar
talma nt.all kormány zósértés vétsége címén. 
,\rr:L való tekintettel, hogy Garami Ernő kül
földön él es kormanyzósértés vétsége miatt, 
mint távollevőt nem lehet felelősségre vonni,

a vádhatóság elkészítette Garami Ernő 
pontos szemelj leírását és indítványozta a 
vizsgálóbíró előtt, hogy mint szökésben 
levő ellen, körözőlevelet adjon ki. A vizs
gálóbíró ennek az indítványnak eleget 
telt és Így most Garami Ernő országos 

körözés alatt áll.
Ugyanennek a ..Forrongó Magyarország**  

cimü könyvnek egyéb tartalma miatt vádira
tot adott az ügyészség a rendiörvénybe üt
köző, a magyar állam és a magyar nemzet 
megbecsülése ellen sajtó utján elkövetett vét
sen miatt is. Különösen azokat a részeket in
kriminálta az ügyészség, amelyek a könyv 
154. oldalától a 239. oldaláig terjednek és 
„A bolsevizmns bukása**,  ,,Az ellen forrada
lom diadala.* 1, „Tanulságok**  és a „Jövő*  cimü 
fejezeteket foglalják magokban. Az inkrimi
nált könyv szerint ez a harc és küzdelem nem 
vivhaió meg Magyarországon, mert aki itt 
harcolni és küzdeni akar, az az életével fizet. 
Maguk a tömegek is ájnltan hevernek a föl
dön. gn/sbakötői t kezekkel, lehetetlenül a 
rajtuk taposó rémuralommal szemben.

Ezek a tényállítások — a vádirat meghatá

rozása szerint —, különösen a könyv megjele
nési idejére való figyelemmel és a maguk ál
talánosító jellegével valótlanok és alkalmasak 
arra, hogy a magyar állam és a magyar nem
zet megbecsülését csorbítsák és hiteléi sértsék. 
A vádnak ez a része azonban olyan, amely 
miatt a rend törvény értelmében Garami Ernőt 
távollétébcn is felelősségre lehel vonni. Éppen 
ezért indítványt tett az ügyészség, hogy a bí
róság hirdetmény utján idézze meg ennek 
az ügynek tárgyalására, Garami Ernőt és ren
deljen ki számára hivatalból védőt. íía a hir
detmény-idézésre Garami Ernő nem jelennék 
meg, távolma rád áaa nem lehet ok arra, hogy 
a főtárgyalást meg ne tartsák és bűnösségét 
meg ne állapítsák.

Közölte -4 Heggel annak idején, hogy az 
iigyé,szség az úgynevezett emigránsok ellen 
szintén készített vádiratot a bécsi magyar 
sajtóban közzétett cikkeik miatt. Az igazság
ügy miniszter azonban magához kérette' az 
ügyészség által kiadott vádiratot és azt föl
ügyeleti jogkörében ismételt revízió alá vette, 
mert a vádirat túlságosan bő kommentárok
kal kísérte az egyes vádpontokat és hossza
dalmas külpolitikai fejtegetésekbe bocsátko
zott. :\v. igazságügymin iszterinm tói már 
visszaérkeztek ennelí a bünpörnek aktái, ahol 
a terjedelme®, több mint 60 oldalra terjedő 
vádiratot jelen! ékcryf'n mcgkurtltolták, ki
hagyták belőle a politikai vonatkozású része
ket. Az ügyészségen már el is készüli ez a 
megröviditett vádirat és az emigráns politi
kai vezéreknek ez a biinpöre már a vád tanács 
(dó kerüli, ahol intézkednek, hogy az ügyvédi 
kamara Halvány Lajos és társai számára hi
vatalból rendeljen ki védőügyvédet.

Heggel tudósítójától.) \ közelmúlt hetei 
lezajlott f ijvédö 
hogy azokon a

, nem mutatkozott, 
az igét.

: üléstere ében 
együtt voltak 

sasok, csodalények
El kell ismerni, nagy tolt az érdek

gyűlés iránt,
közel ÍGvtJ ember szorongott a hatalmas 

teremben,
•le az ok is megvolt erre. Mindenki kíváncsian 
várta Friedrich vallomását a cirkitszügyröl és 
azt a kritikát, amellyel a fajvédők a minisz
terelnök külföldi kölesönl.árgyalásait kisérik, 

eir- 
hallgatotf bölcsen. Gömbös ellenben 
.. .............. : amennyit, vártuk tőle. IJe- 

amelyben természetesen élesen bírálta a 
ággá 1 ko vm dny progra m nak 

mindazok?t 
társai meg
bejelentette 

harcot a

(A 
ben 
veit. 
Gömbös Gyalu 
s; i hirdették ? 
r- i képvisolöház 
számolóján (»«•»’»■ 
gém lábú 
kapitány. 
löd és o

gyiil 'sek sajátossága az 
fajvédő vezérkar főnöke, 

csak baj Iár- 
Mn délután azonban, a 

, Friedrich be- 
valnrnenuyien a 

és Gö.'tbös Gyula

— A kormány igénybe vette az ébredő magyarok in- 
traiizigcns táborát a választások alkalmából, amikor pedig: 
az Eme ezt a társaságot, fölsegitette, akkor hálából csúnya 
puccstúraaaáguak deklarálták. 11a a kormánypártnak az 
a nézete, hogy a keresztény ellenzéki biok veszélyes a 
nemzetre, akkor semmisítsék meg, mert ha ón és barátaim 
kormányon volnánk és mi látnék, hogy van egy olyan 
tábor, amely a nemzetre nézve veszélyes, nekünk kellene 
azokat megsemmisíteni. Nagy hiba volt az egész magyar 
jioiitikát egy kérdéses külföldi ’ kölcsön reményére fölépí
teni. Ezzel kapcsolatban szóvá akarom tenni — úgymond 
maliciózusan — a pénzügyminiszter egy interjúját, amely
ben azt mondotta, hogy Bencs is reméli, hogy magyarok 
és csehek közölt barátságos szomszédi viszony fog helyre- 
állani. Hát engem itt csak az érdekel, hogy

tót testvéreim
Bones hazájában a tegnapelőtti választásokon fényes győ
zelmet arattak. Viharos zajban támadta a belügyminisz
tert, aki Balatonfiireden szerinte azt mondottu, hogy nem 
fontos, hogy az ország területe milyen nagy. Többen esküt 
tettek arra, hogy a keresztény magyarságnak vissza fog
ják szerezni az országot. Undorodik az olyan rendtől, 
amely spekulációval milliárdos keresetekhez segít, és ki
jelenti, hogy ezt a hitvány siboló rendet ők nem fogják 
megvédeni. Itt gazdasági anarchia van! Kényelmesen, 
bársonyszékben ülve, nem lehet a kálváriáról feltámadni. 
A kis Fábiántól kell tanulni, aki rögtön fölugrik, lia egy 
hitsorsosáról van szó.

Gömbös Gyula beszéde elején kijelenti, hogy azért jött 
ide. hogy helyeseljen Friedrichnck ós leszögezzék, hogy, 
ők is részt kívánnak venni Budapest vezetésében. Tudjuk 
_  úgymond —, hogy itt a Tájvédelmi intre.nzigencia áll 
szemben a zsidó intranzigenciával.

A fajvédők semmiféle nyugatról becsempészett mér
gezett politikai Irányelveket nem fogadhatnak el.

Kijelenti, hogy elszántsággal indulnak harcba és hogy 
őket földi erővel a kijelölt útról eltéríteni nem lehat. Mi 
a magyar népet. — folytatta — az igazi testvéri demokrá
cia, egyetértés útjára akarjuk visszavezetni. Nem isme
rünk különbséget osztályok között. Akiknek ősei c földön 
szülőitek és küzdöttek o hazáért, azok testvérek, bárhol 
születtek, kunyhóban vagy palotában. Azok ellen küz
dünk, akik megalkuvást hirdetnek. Ez a nemzetlek bűn
részese annak, hogy Magyarország ma csonka, tehát kö
telessége a li'ltctőséghw. képest megtisztítani a nemzetet 
azoktól, oA-ik n politikát, mesterséggé devalváltál:. Ilclklen 
nyilatkozatával igy foglalkozik: .1 lojalitás, amit a mi- 
niszlcrclnök az utódállamokkal szemben hirdet, unachro- 
niznms. mert mi olyan helyzelben vagyunk, hogy a bel
politikái fölkészülés és az erőgyűjtés jegyében kell intézni. 
Amig a magyar belpolitika nem terelődik helyes alapokra, 
nem lesz béke ebben az országban. Azt. mondják, helytelen 
elzárkózni a kölcsöntöl. Mi csak olyan kölcsönt, akarunk, 
ameiy jóindulatú és ezt kellett volna adni a józan Euró
pának. Mi függő helyzetet eltűrni nem tudunk és nem 
akarunk. Kétségbe vonja Bethlen sikerét, hogy a kölcsönt 
Jóvúlételi levonások nélkül kapjuk meg. mert a kisóntánt 
most bevonul a Népszövetségbe, úgy hogy nem tndjnk, 
mikor lesz kölcsön és milyen föltételek mellett. Majd igy, 
folytatta:

— A történelmi kúriákat vissza kell adni a törlénelmi 
osztálynak és a- földet vissza kell követelni azoktól, akiit 
kisajdlilolldk. Ki kell innen űzni a kufúr, idegen szel
lemet !

A keresztény munkásság no dolgozzék zsidó gyá
rakban.

Nem Woisz Manfréd volt volt a zseniális, hanem a mel
lette dolgozó magyar mérnökök, akiknek végre föl kell 
ébredni.

1'r'ndrieii persze mindenről beszélt, e.-»nk a 
kuszról 1 
többet adtál, mint 
szüle, 
mai rendszert, valós 
n’kinl''piti, mert kifejtette benne 
az irányelveket, amelyeket ö és 
valósi(;;n i szándék óznak. Gömbös 
azt is, hogy teljes erővel fölveszi a

j választások idején a zsidó inlranzi- 
A legnagyobb katasztrófá- 

mondoHa. hogy céljaik megvalósítása elé 
is a zsidói; gördiíik a legnagyobb aka- 

................... . ... álkeresztények, akik- 
elsősorban materiális vonatke,zásaik van- 
a — fajjal. A miniszterelnöknek a kiil- 

kölcsönnel.... ka pesol tilos nyilaik oza tá t
i Bársony Jánosimk a búcsú- 

aim lyben a numerus clausus vé- 
.. ’ 1 a magyar ifjúságot és itt

fővárosi
genciácal szembe».
nak
nem .................... .....
’lályokat. hanem azok a 
vek 
vak 
földi
szem).' ''Ili (ott r 
be /('(lével, ;..... ....
delméi'o hívja föl 
Kijeit illette, hogy

ők minden téren numerus elausnst 
akarnak,

fókepr'i pedig a magyar föld elosztásánál. 
Acgiámadta a nagybirtokosokul is. akik szc- 
}l>’/e álkereszlény politikát követnek.

firiedrich beszámolójának érdekessége az 
volt, hogy újabb leleplezéseket ígért. Ezúttal 
nem részvényügyröl van sző, hanem arról,hogy

<‘gyes főtanácsosi kinevezések — hír sze
rint — nehéz pénzekkel váltatlak meg.

— Ahogy engem ismernek — mondotta

Friedrich —, utána fogok ennek a dolognak is 
járni. Groteszk ül hatott, amikor nagyszerű sza
bású. legfinomabb angol szövetből készült, leg
alább kétmillióba kerülő sötét zakójában és 
szúzezt rkoronás nehéz selycmnyakkendöjévcl a 
nyomorúságról beszélt, amelyben a magyarság 
sínylődik. Eriedrich a politikai sikerek ellen 
is beszélt és a kormányt a zsidókérdés elinté
zésének elsíbolásával vádolta meg. Végül be
jelentette. hogy addig itt nem lesz rend és 
csend, amíg Csonkamagyarország nem kerül a 
keresztény magyar nép kezébe. Ez alkalom
mal sem mula.-.ztotta el megemlékezni ideál
jairól: Komáiról és Hitlerről,

de megtudtuk azt is. hogy most már a tót 
II'inkáért és a horvát Rádiósért is lelke

sed tk.
Azokat a főtanácsosokat pedig, akik állítólag 
súlyos ái(’oz:’.tokát, hozlak kinevezésükért, az
zal fenyő rolle, meg. hogy a fajvédők álláspont
jának győzelme után

az uj rezsim elmüket egyszerűen nidli- 
likálni lógja.

Léhncr (Lendvai) István is beszélt a beszá
molón és hitvallást tett, vezére, ll.éjjas Iván 
mellett, Maid leszedte a keresztvizei az összes 
zsidókról, megállapította, hogy a keresztény 
középosztály égj részé! az állam ..bolscvizólja'' 
és mérgesen prüszkölt a kedvező atmoszféra 
miatt, amit Bethlennek sikerült odakünn meg
teremtenie. Nekiment a belügyminiszternek a 
balatonfüredi beszéd miatt és a körmére, kop
pintott Bárczy Istvánnak is, aki azt merészelte 
mondani, hogy a liberális rezsim alkotta Bu
dapestet. A beteg nemzetet szerinte csak ab
szolút. „operációs beavatkozással" lehet meg
menteni.

A gyűlő:: lefolyáséró! egyébként a követke
ző!, b.en számolunk be: A régi képvisolöház 
előtt már ’.el-kor eres rendőri készültség. A 
gyűlés színhelyére 4 órakor már csak protek
cióval lehet bejutni, mert a termet már elő
zőén zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő kö
zönség, amelynek soraiban nagy számmal volt 
képviselve a főiskolai hallgatóság. Förstcr 
Aurél nyitotta meg a gyűlést, miután megér
keztek a fajvédő vezérel.. Eriedrich beszámoló
jában többek között a következőket mondotta:

A gyűlés mindvégig izgalmas hangulatban 
folyt le. A hallgatóság ifjúsága parázs közbe
szólásokkal fűszerezte a szónokok beszédeit, de 
rendőri beavatkozásra néni került a sor. A ha
tóság különben szorgalmasan készített© pontos 
följegyzéseit a beszédekről, hogy magas he
lyen tudjanak az elhangzott véleményekről. 
Gyűlés után a tömeg egy része Héjjaslván élte
lésével a Wenckheini-palota. elé. vonult, mert 
itt van most a. fajvédők főhadiszállása. Éltet
ték a vezéreket is és abcugolták a zsidókat. 
Álint az ilyen gyűlések után általában. Vere
kedésre, tudomásunk szerint, nem került a 
sor. V. Gy.

tárgyalás oknál

@¥éGY-MALÁTA
CUKORKA

wyáSkaoMé szer!
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összeesküvő virágok
(/íz IXJ Vh»ügv9gőtibSl)

— Szabad-e már fehér őszirózsát küldeni 
annak a szép és jó asszonynak, aki most bete
gen fekszik? — kérdem a mindentudó kertészt. 
— Megbocsátottak már c virágnak azok is, 
akik hajdanában úgy magukra halmozták a 
kert c késői szüzeit, mint a forradalom vőle
gényei? (Későbben, amikor visszament a 
parii, sarkukkal taposták a menyasszonyt is, 
a fehér őszirózsát is.) Vájjon büntetés alatt 
szenved még e szegény virág, aki árván, társ
tata nul érkezett meg októberben, mint az el
hagyatott nemzet utolsó reménysége? Mikor 
küldhetjük öt ismét bokrétában kedveseink
nek? Mikor tűzhetjük azóta megkopott kabá
tunkra, elnyűtt szivünk fölé őt, a lemondás és 
a józan- őszidő bűvös virágát, anélkül, hogy a 
sanda gyanít görbe tekintete ne kisérné bus- 
komoly virágúnkal?

(Az öreg kertész tovább megy ollójával. Csak 
hadd maradjanak még darab ideig a kertek
ben az őszirózsák. Sok önérzetes lel kiismer et 
pirulna el a megtagadott emlékektől, ha az 
őszirózsa végigmenne a városon.)

*
— Talán liliomot keressünk az üvegházban, 

amely liliom annyi évszázadon át tündökölt 
császárok, trónusain, mennyezetei; ágyain és a 
fejedelmi, nők ima könyv én? Amit a liliom va
laha jelentett: azt manapság senki, se érti. A 
királyi pompát és bőséget, amely aranyporral 
szórt tele birodalmakat, mint akár a Nap guruló 
kocsija a földet. A liliom jelentette a férfiak 
szlvbeli lovagiasságát, a nők eszményítését, a 
kezeknek tisztaságát és az aranytalléroknak a 
hamisságnélküli pendülését. Férfiak himeztet
ték a szivük fölé, akik hazáért, királyért és 
nőért akár mely boldog percéből életüknek 
lépnek a halál karjaiba. Nők tartották a kezük
ben (manapság csak a francia kártyán), nők, 
akik uralkodni vágytak, de a templom lépcső
jén a koldusok mellé leborultak. Régi kor 
virága a liliom, amelynek mostani életünkhöz 
nincs köze.

(A kertész elfordítja szemét a haloványképü 
királyi virágokról és a kertjében tovább szem
lélődik virágai fölött.)

*
— Ibolyát küldjünk talán, amelynek mellék

neve a pármai és jelentette a tavasznak enyhe, 
ártatlan illatát, amelyektől darab időre áb
rándba, merengésbe ringatták magukat a leg- 
szivtelenebb hölgyek is? Az ibolya hűséges 
kis leiké ott kéklik most is az üvegházban, de 
illatát, hangját- nem érezzük, mint azoknak^ 
sem, akik innen nagyon távol vannak. Csak a 
képzelet borúján át látunk valakit, aki ugyan
onnan származott, ahonnan az ibolya: — egy 
gyászruhás asszonyt messze az öszvércsengös 
hegyek felé, akinek kevés a két keze, hogy 
minden gyermekét egyszerre átölelhetné, ke
vés a. bánatos két szeme, hogy minden gyer
mekét könnyel borítsa — azokat a gyermekeit 
is, akik tőle elszakadtak.

(Sóhajtva megy tovább az emlékezetes ker
tész. Ebből a virágból se küldhetünk annak a 
kedvesünknek, akinek tiszta örömet akarunk 
szerezni.)

*
— Nézzünk tán a vörös szegfűk felé, ame

lyek itt az üvegházban csöndes szomszédság
ban élnek a császárvirágokkal és éppen úgy 
kiáltanak felénk most is, mint abban az idő
ben, amikor százezrek melléből fakasztották 
föl ama francia eredetű indulót? Ez a szegfű, 
amely külsejére nézve föltünőséget keres, mint 
akár a pipacs — nemrégiben még azoknak az 
embereknek a kedvenc virága volt, akik egész 
esztendőben azzal töltötték napjaikat., hogyan 
d ugdoAiatnák szegénységüket, föl t ozh at nák 
küzdelmes életüket, toldozhatnák a jövendő 
reményeit. így történt, hogy a rikltós szegfűt 
éppen azokra a, kopott kabátokra tűzték, amely 
kabátokat senki se akart észrevenni. Azokat 
a sziveket cliszitették, amely szivek a panaszt 
és bűt ismerték. És a kacagó, élettcljes virá
gok azoknak, lettek a választoltjai, akiknek 
legkevesebb közül: volt az élet örömeihez. — 
Jelentőségét azok is tudják Magyarországon, 
akik, csak a kerítéseken át látják őt nyílni a 
halk kertekben.

(Az öreg kertész megcsóválja a fejét és azt 
mondja: „Nem is tudtam, hogy virágaim leg
többje összeesküvő." Várjunk tehát a virág
küldeménnyel.) Krúdy Gyula.

— Az óbudai gázgyár zászlóavató ünnepe. 
Vasárnap délelőtt Óbudán, a fővárosi gáz
müvek telepén, zászlóavatás volt, amelyen 
megjelent Vass József miniszter is, aki az 
ünnepi beszédet mondotta:

— a hazát — mondotta a miniszter — meg kell tar- 
Innunk', meg kell őriznünk, inog kell mentenünk az egyet
len iebotő eszközzel: munkával. Pegyelmezott munkával, 
r.s-- > htrlríiznl, nem pedifi külön-kiilön honmcnlési kircrlc. 
lökkel kell cit.a hazát meqmenteni. Helyet ennek a 7. zló. 
nák, helyet követelünk számára a vullámtsúü, « muyuur- 
háo ön a /coyclmczett munka számára.

— Lukács György beszámolója Gyulán. 
Lukács György, volt közoktatásügyi minisz
ter, Gyula képviselője, vasárnap délelőtt tar
totta beszámolóját Gyulán. Beszédében hang
súlyozta, hogy a számban és erőben megfo
gyatkozott magyarságnak minden erejét össze 
kell szednie, hogy uj építőm unkához foghas- 
som Ahogy elítélendő a fajvédőmozgalom, 
éppen úgy elítélendő a balra való kilengés, a 
kommunizmus és az „oktobrizmus" is. Kül
politikai kérdésekről szólván, megjegyezte, 
hogy nekünk minden hatalommal, az utódálla
mokkal is, a megértést, a jó viszonyt kell ke
resnünk. Gróf Bethlen István miniszterelnök 
politikája okos és céltudatos, „az ő elgáncso- 
lása a nemzet bukását jelentené". A beszámoló 
után a választókerület polgársága üdvözlő
táviratot küldött a miniszterelnöknek.

—- A XV. országos katolikus nagygyűlés programja. Az 
október 7., 8., 9. napjaira Budapestre összehívott XV. 
Országos Katolikus Nagygyűlés programját véglegesen 
megállapította. K szerint október 7-én, vasárnap reggel 
Vént Sanctes nagymiso a Bazilikában, mondja Cscrnoch 
János bíboros, herccgpriiuás. A szent beszédet Prohászka 
Ottokár püspök mondja. Délelőtt ’/ell órakor a Vigadó
ban az első nyilvános ülés. Délután 3 órakor köruienct. 
A második és harmadik napon délután lesznek az ülé
sek a Vigadóban.

— V/alder Gyula és Szász Károly. A Hazai 
Bank szombat délelőtti közgyűlése oly ünne
pélyes és emlékezetes külsőségek között hajlott 
le, hogy föl kell jegyeznünk néhány epizódját. 
A részvényesek nevében Szász Károly, a régi 
képviselőház elnöke beszélt, elringatván az 
egybegyűlteket abba a világba, amikor még 
boldog volt ez az ország. Különösen jóleső 
érzés és emelkedett hangulat lett úrrá a terem
ben Szász Károly beszéde alatt és amikor 
Waldcr Gyula elnökké választásúnak apro
pójából mesterien megrajzolta Waldcr gazda
sági jelentőségét, egyéniségét, pályafutását, va
lósággal az Akadémiában érezte magát a hall
gatóság. Ami ezután következett, szintén ritka 
jelensége a közgyűlések monoton lefolyásának. 
Walder könnyeiig elérzékenyülve válaszolt 
Szásznak,keresetlen szavakkal, egyszerű, em
beri beszéddel mondott köszönetét; beszédében 
megrajzolta a magyar közgazdaság jelenét és 
jövőjét, hangsúlyozván, hogy az ő vezetése 
alatt álló intézetekbe soha be nem engedte a 
politikát. A legtöbb közgyűlés után a részvé
nyesek hullatnak könnyeket, itt az intézet el
nökét hatotta meg a feléje áradó őszinte me
legség, tisztelet cs baráti hűség érzése.

-- Revolveres botrány az Erzsébet-körutoiu 
Szombaton éjszaka parázs botrány volt az 
Erzsébet-körulou. A Rémi-szálloda előtt két 
társaság összeakadt egymással, eleinte csak 
szóváltásba keveredtek, később azonban vere
kedés _ támadt közöttük. Az utca járókelői 
mcnkültek a veszedelmes csetepaté helyéről, 
mert a verekedők, akik egymásnak estek, már 
revolverekkel fenyegetödztek, Egyikük való
bon fegyvert rántott és nyomban lőtt is. A 
golyó szerencsére nem talált senkit. Az utca 
másik oldalán haladt Schvllz József detek- 
tivfölügyelő, aki látta, hogy az emberek 
menekülnek a revolverrel fenyegetődző vere
kedők környékéről. Schultz odasietett a hely
színre s miután látta, hogy ittas emberek 
vészedéimeztől ik a járókelők testi épségét, 
hangosan rájuk szólt:

— Jllamrendörsóiji detektív vaftyok! Fölszólítom önöket, 
h‘<rj>/ viselkedjenek csöndesen. .1 tcgyvirt lepnék el 
a ionnal.

A verekedők erre minden átmenet nélkül 
hekiesiek Sch ultz Józsefnek, akit ólmas légü 
szíj jakkal elkezdtek ütlegelni. A detektív 
ezüstnyelű botjával védekezett, amíg rend
őrök jöttek a detektív segítségére. A támadók 
közül erre többen elszaladtak és magukkal 
vitték a detektív ezüstnyelű botját is. Két 
fiatalembert: áll Unt iák csak elő a verekedők 
közül a főkapitányságra, kél motorszerelőt, 
akik vasárnap reggel kijelentették a rendőr
ségen, hogy ők semmire som emlékeznek, 
annyira ittasak voltak. A verekedés többi 
résztvevőit nem is ismerik, ők nem használtak 
revolvert. A két szerelőt elbocsátották a fő
kapitányságról.

— Árion angol fogkrém mindig a legolcsóbb.

—- Az ekrazitos bombamerénylők ügyében 
ma dönt a vizsgálóbíró. Hónapokkal ezelőtt 
amidőn a rendőrség a három. Kovács testvért,’ 
Czigány Sándor volt vörös katonát, jelenleg á 
keresztény községi párt aivezérét és még ina
sokat az ekrazitos bombamerénylet gyanúja 
alapján előzetes letartóztatásba helyezte, át
került az iijry a büntető törvényszékre. A soros 
vizsgálóim ó, illetve a vádtanáes a húrom 
Kovács testvér kivételével a többi gyanúsí
tottat kiengedte a fogságból, mert a magyar 
büntető kódex szerint robbanószereknek enge
dély nélkül való fölhalmozúsa csak kihágás és 
jelentéktelen büntetést von maga után, közöl
tük annak idején, hogy az igazságügyminisz- 
ter éppen ennek az ügynek aktualitásából ké
szítette azt az uj szakaszt, amely hasonló cse
lekményekre súlyos fegyházbüntetést ir elő. 
Az ügyészség a szabadonbocsútás után vizsgá
lat elrendelését indítványozta és dr. Mami 
Hugó táblabiró, mint vizsgálóbíró, azóta foly
tatja is az ekrazitos bombamerénylők ügyé
ben a bűnügyi vizsgálatot. Kihallgatta az ügy 
összes szereplőit és az általuk hivatkozott 
tanukat is, úgy hogy most a vizsgálat teljes 
befejezést nyert. A három Kovács fivér, akik 
már más ügyekből kifolyóan, így legutóbb u, 
rejtelmes Reismann zongoragyáros gyilkos
sági ügyben is, vizsgálati fogságot ültek, kér
vénnyel fordultak a vizsgálóbíróhoz, hogy 
rendelje el a vizsgálat befejezése alkalmából 
azonnali szabadlábra helyezésüket. Dr. Mami 
Hugó táblabiró hétfőn délben hirdeti ki a 
Kovács fivérek elölt határozatát.

— Árion angol fogkrém a legjobb.

tunaci imi is vau6



51923. október 1 a Reggel
r XTIT tC* u*>.*  .%I’-M*í.tw

— Azt mondod, kérlek, hogy a telefon annál 
rosszabb, mentöl drágább és azt mondod, hogy 
ez erkölcstelenség? Azt mered mondani, hogy 
az államot az üzleti tisztesség éppé n úgy kö
telezi, mint az utolsó szatócsot s ha az állam 
kereskedő akar lenni, akkor ügyfeleivel szem
ben ugyanazok a kötelességei vannak, mint 
akármelyik más üzletembernek? Hát kérlek, 
ez tipikus drestukció, de tőled nem is veszem 
rossz néven, hogy nőm érzed át az illetékes 
tényezők keresztényi szeretettől áthatott törek
véseit. Az állam nem egyszerű üzletes, az 
államnak még üzleteiben is gondolni kell a 
polgárok testi és lelki jólétével. Már pedig, ha 
a telefon .jó lenne vagy pláne, ha mindig jobb 
lenne, akkor minden polgár törné magát, hogy 
telefont szerezzen, ami hallatlan pazarlás, sőt 
a mai időkben direkt hazaliatlanság lenne, 
hiszen majdnem egymilliót kell oltékozolnl 
már ma is, hogy a polgár egy évig a telefont 
élvezhesse. De ha azt látja a polgár, hogy a 
telefont, úgy sem használhatja semmire, akkor 
vakaródzni fog, hogy pénzét ilyen haszontalan 
luxusra pocsékolja s amidőn Így a dolgos pol
gárt megóvja az állam a könnyelműségtől, 
egyúttal tovább drágítván és rontván a tele
font, azt is dokumentálja, hogy ö csak a dol
gos polgárral törődik s neki a siber és a met- 
ressz, akik a telefonhoz ezután is ragaszkodni 
fognak, neki ezt a két dolog-tálán kategória 
nem fekszik szivén. Sőt a telefonnal idegeiket 
roncsolván, kiirtásukra is megtesz minden le
hetőt, ami a társadalmi erkölcs szempontjából 
egyik kötelessége az államnak.

— Lerbicr kisasszony legény-életo. A francia könyv
piacon ,,Lo Garconno" címen megjelent köDyv oly nagy 
feltűnést keltett, hogy a mű kiadója nem győzte egyre- 
másra az újabb kiadásokat piacra dobni. Szétkapkod
ták, mindenütt olvasták. Kállay Miklós lefordította ma
gyarra a regényt, amely „Lmrbicr kisasszony legény
élete" címen került a magyar olvasóközönség elé. Az 
ügyészség azonban indítványt terjesztőit a vizsgálóbíró 
elé, amelyben nzt kérte, hogy a könyvet szemérem el
leni sajlóvétség címén foglaltassa lo és a meglevő pél
dányokat kobozzák cl. A vizsgálóbíró helyt adott az 
ügyészség ezen indítványának éa a könyvet csakugyun 
el is kobozták. Most vádiratot adott az ügyészség Kállay 
Miklós, a könyv fordítója, ellen, szemérem elleni sajtó
vétség elmén. A vádiratra leadott kifogásokat október 
4-én tárgyalja a büntetőtörvényszók vádtanácsa.

— Faragó András és társa a rendőrségen, 
vasarnap délelőt t kezdték meg Faragó András
nak, a hírhedt nemzetközi szélhámosnak rész
letes kihallgatásért. Faragó fölényesen visel
kedik, folyton azt hangsúlyozza, hogy úgy sem 
tudnak rábizonyítani semmit sem. ' A főkapi
tányság a bécsi és párisi rendőrségtől távira
tilag kérte be a Faragóra vonatkozó iratokat 
es bizonyítékokat. Faragó társa, akit vele 
együtt fogtak el, az áilitóla? os Bawmgartcn 
bécsi gyáros, bevallotta, hogy útlevele hamis 
és hogy igaz néven Hitlernek hívják. Ifiller 
utazó zsebtolvaj, bünlajstromát ezután fogják 
összeállítani.

kezdeményezett 
képen Gcnfbcn 
meg a kölcsön 
ség elnökévé, 
két évig 
.1 kölcsön

dollár n görög menekülteknek. Lon- 
A görög menekültek fölscgitésórc 

t lírgyn i á sn inak befe jezésc-
vál osztották

— narminc millió
dánból táviratozzék:

kölcsöuakeió
Henry Morgenthal bankárt
l;ezeléséro kiküldcndő nemzetközi bizott- 
Morgenthal Görögországba utazik, ahol 

szándékozik a bizottság munkáját vezetni. 
összegét 30 millió dollárra tervezik.
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H Káluáría-iéri uillamasházikóban
lakik egy csaláö

(A Reggel tudósi'tójától.) A Kálvária-téren, 
pontosan a járda, szélén, áll egy vasházikó, 
amelyben esős időben didergő emberek vár
ják ti villamost. Ilyen házikó van Pesten jó- 
néhány és nincs is sok látnivaló rajta. A Kál
vária-téri megállóhelynek naponta mégis ren
geteg bámulója akad, lévén meglepően szokat
lan a berendezése.

A bódéban ugyanis 
ágy húzódik meg, 

és faragatlan, 
Az ágyon két sápadt 
a másik 3 esztendős, 
és éhes. í ’ .‘2
padtabb és / 
azonfülül várandós, ,, 
arccal, égő szemekkel.

A története pedig ennek 
következő:

Simon Ferenc dohánygyári segédmunkás a 
feleségével együtt házmesternek szegődött 
özvegy Császár Antalnéhoz, akinek a Tiszt
viselőtelepen, Szabóky-utca 3. szám alatt áll a 
háza. Szóval ..
házat és a háztáját rendben tartják é.. ___
kapnak a pincében egy szobát. A szoba szűk is 
volt, nedves is volt, patkányok tanyája is volt, 
de a négy fala eltakarta Simonéit nyomorú
ságát. Simonok mégis boldogok voltak, mert 
akadt lakásuk. Ragaszkodtak is a. négy falhoz, 
bár minden ellenük esküdött. A patkányok 
pusztították a. szegényes ágyneműt, a fiist ette 
a gyerekek tüdejét, a falakról lefolyó víz és a 
víz nyomón kivirult penész rágta a szülők 
csontjait ('•:• mindezek tetejébe: a tisztiorvos is 
többször rájuk üicnl, hogy ki kell menniük a 
lakásból, mert nem embernek való. Simonéit 
visszavertek minden, támadást, sikerrel har
coltak, mert hiszen most már több, mint egy 
éve bírták a lakást. Az örömük korai volt, 
mert időközien az ellenségeik megszaporodtak 
eggyel, a háziasszonnyal, özvegy Császár

egy hét óta szegényes 
előtte hitvány ládával 
olcsó asztalkával.
gyerek, az egyik 2 éves, 

, de mind a kettő sovány 
A kuckóban fiatal 

meg ékesebb,
''mellette

asszony, még sá
mliit a gyerekei, 
fiatal férfi, fakó
a látványnak a

megállapodtak, hogy Simonéit a 
és ezért

j<
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Antalné, aki szóbeli megállapodás alapján 
fogadta a házába Simonékat, nemrégen mint 
rendszerető gazda, Írásos szerződést terjesztett 
Simon Ferenc elé. A szerződés így szólt:

Háztulajdonos Átengedi a souterrainban levő egy szo
bát is kamrát Simon Ferenc házmesternek. Ezen lakás 
használata fejében tartozik a házmester a ház táját na
ponta .söpörni, tólen a havat eltakarítani, nyáron a 
kertet rendbehozva, naponta locsolni. a lépcsőházat he
tenként egyszer fölmosni, lepókhálózni, korlát fákat és 
vasrácsokat loporolni. Azonkívül naponta a háziasszony 
konyháját rendbehozva, a mosogatást elvégezni s kisebb
szerű javításokat a házon eszközölni (például knlcsjavi- 
tás, szerelés, stb.). Amennyiben egész éven áfa házban 
tartózkodik, egyszer évente, jó időben a padlást és a 
pincében a mosókonyhát rendbehozni. Kötelezi magát 
továbbá nevezett házmester 400 korona havi díjazásért 
naponta 8 órától 11 óráig takarítást vagy egyéb házi 
dolgot a háziasszonynál elvégezni. (Az utóbbi pontot 
később kék ceruzával áthúzták a szerződési formulán.) 
Kötelezi magát a házmester havonta egyszer lisztet, 
zsírt, cukrot, sót, burgonyát kiváltani. Szenet, fát a 
pincéből fölhordaní. Kenyeret sütés céljából a pékhez 
elvinni és értemenni, a tejért a tejcsarnokba elmenni.

Több nincs. Mindössze ennyit kívánt a házi
asszony a lakásért, amelyben néhány hópap 
alatt gyermek és fölnőtt hiánytalanul megsze
rezhette a tüdővészt. És mert Simon Ferenc 
ezért a bérért nem akarta vállalni ezt a mun
kát, a háziasszony fölmondott neki és hatósági 
asszisztenciával kilökette a lakásból. Simon 
Ferenc hallott valamit a népjóléti miniszté
riumról, cl is ment a bonyodalmas épületbe, 
de ott nyilván nem oda tévedt, ahol a nép jó
létét istápolják, mert a miniszter előszobájá
ban azt tanácsolták neki:

— Menjen, ahová tud!
Simon Ferenc megfogadta a tanácsot és 
ment a — villamosmegálló biztos teteje alá. 
így történt Budapesten, az Ur 1923-ik esz

tendejében.
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Bútorszövet, függöny kelme, bársony- & 
szalag, csipke nagy választékban /

—gww wnrtmcx-wjv^-r- ■ ...WITW, J

íSá bútorok, órák, dísztárgyuk nagy válasz-
H Mfc'A fákban. JAMIJOU, Muzouui-körut 31. sz.

Veszek, eladok és cserélek. — Antik órák 
szakszerű javítása — Telefon: József 00—70.

— Fölosztottak egy szocialista gyűlést Kis
pesten. A szociáldemokrata pórt parlamenti 
frakciójának tagjai vasárnap újból több bo
lyon rendeztek beszámológy ülést, igy többek 
között Ei zsebetfalván a Horthy Miklós-uti 
Munkásotthonban, valamint Újpesten, továbbá 
a kispesti Munkásotthon udvarán. A kispesti 
gyűlésen programszerűen Várnai Dánielnek, 
Kéthly Annának és Propper Sándornak kel
lett volna beszélniük, azonban Várnai Dániel 
sem fejezhette be beszámolóbeszédét, mert az 
ügyeletes rendőrtisztviselő, Schwcinitzer rend
őrkapitány, a gyűlést, föloszlatta. Várnai be
szédében ugyanis foglalkozott a külföldi köl
csön ügyével és bejelentette, hogy a külföldi 
kölcsön fölhasználására vonatkozóan a. dolgozó 
néposztálynak is lesznek politikai garancia
követelései. Azt akarjuk — mondotta Vár
nai —, hogy ezzel a hatalmas aranykölcsönnel 
a magyar gazdasági helyzetet, a magyar péiiz-- 
ügyet, és ne magyar reakciót állítsák talpra. 
Ha Bethlen kibékült a kisántánttal, beleüljön 
ki a magyar néppel is, de ennek nagy’ ára 
van: a demokratikus Magyarország. Az ellen
forradalmi rezsimet minden intézményében 
le keli bontani. Ma már kilengésekre és úgy
nevezett magánakciókra nincs szükség, mert 
ma már finom paragrafusok szolgálják a tör
vénykönyvekben az ellenforradalom szelle
mét... A beszéd eme kitételénél Schwcinitzer 
kapitány kijelentette, hogy a kritikának ezt a 
módját tovább nem tűrheti és a gyűlést föl
oszlatja és fölhívta Ozsváth elnököt, hogy ezt 
jelentse be a tömegnek. Ozsváth elnök erre nem 
volt hajlandó, Várnai pedig a következőket 
mondotta az ügyeletes rendőrtisztviselőnek:

— Kapitány ur! ün súlyos félreértésben van. 
Amiatt a kijelentés miatt, hogy nincs szükség 
magánakciókra, nem lehet egy gyűlést felosz
latni. Erre önnek semmi oka nincs!

Majd Propper Sándor ama kérdésére, hogy 
vállalja-e a felelősséget a gyűlés feloszlatásért, 
a kővetkezőket felelte:

— A képviselő ur azt mondotta, hogy nincs 
szükség magánakciókra, mert ezek szelleme 
benne van a törvénykönyvekben. Felelősségem 
teljes tudatában rendelem el a gyűlés feloszla
tását. Jla az elnök ezt nem hirdeti ki, majd 
kihirdetem én.

Ezzel fölhívta a karhatalmat, hogy a föl- 
oszlatást foganatosítsák, amire a gyűlés föl
oszlott. Várnai Dániel a nemzetgyűlésen inter
pellációt alakjábanszóvá fogja tenni a kispesti 
g.vülés főloszlafását.

— Az u,| bélycgiileték 1923 október 1-től órvónyos betii-
soros összeállítóim megjelent. Irta dr. Szepesi Mihály 
ügyvéd. Ara 2500 korona. Kapható a szerzőnél, VII. kér. 
Dohány-utca: 20. ,

— Házasság. Székelyvásárhelyi Egyed. Zol
tán szeptember havában házasságot kötött 
alsó és felsőszakácsi Csorba Ferikével. Tanuk 
voltak jlfolndr Ferenc és Lázár Miklós.

— Öngyilkossági kísérlet a lakáshiány miatt. Donátit 
Mihály 20 éves műszerész a Tömő-utca 5. számú ház
ban molűbcszurta magát. • A házbcliek, akik rátörték az 
ajtót, megtalálták búcsúlevelét, amelyben azt írja, hogy 
évek óta nem tud megfelelő lakáshoz jutni és afölött 
való elkeseredésében követte el az öngyilkosságot. A 
mentők súlyos sérülésével eszméletlen állapotban vitték 
a Rókus-kórházba.

A valódi

— Árion angol fogkrém ma is olcsó.
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Club Spéclallté
cigarettapapír minden egyes lapján és 

hüvelyén a gyáros viznyomással nyomott

\

..

irrurti x- •r^ivwj u*»i

‘iEzen közismert és

fölülmulbatatían 
minőségben készült gyártmányok min

den dohánytőzsdében kaphatók.

aláirasa olvasható.

cipészmester

Ví, ANORÁS5Y-ÚY ÉS TERÉZ KÖRÚT SAKOK

ftSagyértékü ékszereket 

u. m. gyürtgyökot, 
brilllánsokat, 
smaragdokat, mű
vészi kivitelű csUst- 
tárgyakat legmaga
sabb árban veszünk.
Ugyancsak legfino
mabb ékszerekben 
állandó nagy raktár.

tan

ékszerészek 
Budapost IV, Kossuth 
Lajos-utca 13. szám.

Telefon 24-50 "fii

KIMng snpf mntinlyRmhen hösiöll elsötrstfí'ilyu varróit cipőket o IMM óraMrl érusilnm: 
női laki', kivágott . . ’Í-SCOOO K férfi box, fűzős . . ., IGaGOO K 
női antilop, kivágott 180000 K férfi lakk, regatta *.  200000 K
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asu v 
nyomoz a rendőrség

Több szálBRöft és két vámtisztet őrizetbe vettek a főkapitányságon

fi

— A düsseldorfi kommunisták harcra készül- 
nek a szeparatisták ellen. Düsseldorfból jelentik; 
Ma. a franciák fölszólították alakosságot, hogy 
vasárnap délelőtt. 10 órától hagyják szabadon 
az utcákat, mert a szeparatisták ettől az időtől, 
kezdve vonulnak, föl. A szeparatisták roham
csapatainak vezetői kijelentették, hogy min
denkire rálőnek, aki megkísérelné gyűlésüket 
megzavarni. A kommunistái,, cselekvőén akar
nak föllépni a szeparatisták ellen.

(A Rctjgel tudósítójától.) A főkapitányságra 
tegymásután érkeznek följelentések: különféle 
vámcsalási ügyekben. Rengeteg áru kerül kül
földről a budapesti piacra, amelyekre részben 
««;i volt behozatali engedély. másrészt pedig 
hamis elvámolással vagy elvámolás nélkül ke
rültek ki a vámhivatalból. Az utóbbi időben 
a hatóságok is megállapították, hogy

az államkincstárt sokszáz milliókkal káro
sítják meg a külföldi áruk elvámolásánál. 

'Amíg a rendes gazdasági viszonyok mellett 
ugyanis a neves és szolid szállítócégek intézték 
a kereskedők, gyárosok elvámolást ügyeit,. ad
dig most ('gesz sáskahad vetette magát rá egy 
uj konjunkturális üzletágra: az árubehozatali 
és elvámolást szakmára. Budapesten ma meg
számlálhatatlan exisztencia egyébbel sem fog
lalkozik. mint áruk elvámolásával és vámkeze
lésének elintézésével. Ezeknek a zugspeditőrök
nek az irodájuk a,z aktatáskájukban van a hó
nuk alatt s ezek között akadnak olyanok is 
szép számmal, akik tetemes haszonért vámcsa
lásokat is hajlandók elkövetni.

Néhány nap előtt Rajna Antal textilkeres
kedőhöz beállított egy fiatalember:

— leérem, nekem van behozatali engedélyem! 
Elvámolom és behozom az ön áruit, amelyek a 
vámházban hetek óta hevernek.

A fiatal „speditőr" megkapta az elvámolta
tó si megbízást és

az árut hihetetlen gyorsasággal beszállí
totta.'összesen kilenc milliót kapott az el

járásért.

A kereskedő azonban az elvámolásról semmi 
írást nem kapott. Néhány nap múlva megje
lentek üzletében a vámhivatal emberei s kér
ték a vámblankettát, amely igazolja a behozott 
áruk szabályos elvámolását. Miután a kereske
dőnek vám blankettája nem volt és a speditőr 
sem tudott ilyet fölmutatni, maga a kereskedő 
tett följelentést a rendőrségen a speditőr ellen, 
mert nyilvánvaló volt, hogy hamis vámolással 
hozta, ki a szállító az árut a vámházból, a költ
ségekre és vámdijakra kapott kilenc milliót a 
saját számára, tartotta meg.

Énnek az első följelentésnek a hatása alatt, 
hat ilyen ..alkalmi speditőrt" állítottak elő a 
főkapitányságra, akik mintegy bandaszerüen 
együttműködtek. Egyik a másik segítségével 
intézte a, csalárd utón való áru behozatalt, 
amelynek költségeit, a kereskedőktől kasszíroz
ták be s az ál lám pénztárba természetesen egy 
fillért sem szolgáltattak be.

Az őrizetbe vett hat szállítónál házkutatást 
tartottak s különféle hamisított okiratokat 

találtak náluk.
Vasárnap kezdődött részletes kihallgatásuk, 
mert a rendőrség teljesen ki akarja bogozni a 
nagyszabásúnak mutatkozó láneolatos csalá
sokat. Az egyik őrizetbe vett speditőr már be
ismerte, hogy csak úgy tudott gyorsan és ol
csón drága árukat elvámólni, ha a jövedel
méből részt adott a vámtiszteknek is. Meg 
is nevezte azt a két vámtisztet, akik. neki, a 
kezére játszottak az áruk elvámolásánál. Ezt a 
két vámtisztet, a rendőrség őrizetbe vette.

■ —■ —

Fatty’-r A Mozgókép-Otthon Zoro Huru 
víg játékestéit valósággal ünnepli a 
Zoro és Huru „A nagyváros porontya' 
6 fölvonásos burleszkregényben, Fatty 
zinkirály" cimü 5 lolvonásos I... . ............. .
tékban, Fix-Fox „A röpülő kut.vá“-ban föii l- 
mulhatatlant produkálnak. Az Ángoi Híradó 
egészíti ki a pazar műsort. (4, 6, 8, 10.)

+ „A kölyök" — az Urániában. C'harli-*  
Chaplin és Jackie Coogan a filmvilág kedve,', 
cei, együtt, ketten e képben jelennek meg 
először előttünk. Az Uránia, példátlan sikm-io! 
mutatta be a nagyszerű filmet, amelyet lobi 
szőr is látni kíván a.z, aki egyszer látta. A 
nagy kép mellett még egy kitűnő filmregény 
van az Uránia műsorán: „Szárnyaló győze
lem" címmel, fi fölvonásban. Az Uránia eh 
adásai 5, %7, ’/a9 és 10.10 órakor kezdődnek.

+ Óriási derültség kíséri állandóan hő 

Omnia és a Helikon e heti pompás burleszi - 
müsorát, amelyben Zigoto, Fix és Fox, Mack 
Seneth, Ham és Kiky mérkőznek a humor 
bajnokságáért. Az Omniában 5, 7, 9, a Helikon
ban 4, ’óé, ’/ík és ’AIO órakor kezdődnek az. 
előadások.

CS 
közömé v.

" cimü 
. „A ben- 

burlcszk vigjá-

— Nézd, kérlek, csak egy kicsit a dolog mé
lyére kell pillantani és azonnal megérted, hogy 
az Operaház elégedetlen énekeseinek teljesen 
igazuk van. Pláne, ha meggondolod azt, hogy 
a legelégedetlenebbek éppen azok, akik szép 
hangjukon a fajmagyar riadót harsonázták a 
destrukcióval szemben. Igenis, .jogos, sőt 
logikus az, hogy a legzengzetesebb fajvédők, 
a hazáért élők, halók és kizárólagoson hiteles, 
önfeláldozó hazafiak nem elégednek meg a 
kót-hárommilliós havi gázsikkal. Mert hogy a 
zenészek, kóristák és a. többi destruktorok 
megelégedtek a magukéval, ez tisztára csak 
azért történt, mert a nemzetközi zsidó szolida
ritásnak kellemes azt hallani, hogy a magyar 
állam leszegényedett ,s a háborút Magyar
ország elveszítette s amidőn a destruktorok 
kajánul megnyugodnak a kevés millióban, 
ezzel egyszersmind világszerte hirdetik legyő- 
zöttségünket. Ak’k pedig nem nyugodtak meg, 
azok' a destruktorok. azok nem érzik a mi 
kemény sorsunkat, hiszen lélekben idegenek s 
szüntelenül uzsorázzák a leszegényedett álla
mot, nem ismervén el, hogy a haza, bajaiból 
az operaénekesnek is ki kell részét vennie. De 
a fajmagyarok nem ilyen anyagias okokból 
követelnek több gázsit. Nekik igenis fáj a haza 
szegénysége s ők akár ingyen is énekelnének, 
de ezzel beismernék, hogy le vagyunk győzve 
s dacos büszkeségük ezt nem engedi, másfelől 
nem mondhatnak le a több millióról azért, 
mert ők nem politizálnak, ők csak a művészet
nek élnek, már pedig, ha törődnének az állam 
pénzügyeivel, ez a politikusok dolgába való 
illetéktelen beavatkozás lenne. Ez olyan vilá
gos, hogy nem is érdemes róla többet beszélni.

— Kérdőiét a lakásügyi Illetékekről és nyomozási di
jukról. A hivatalos lap mai száma a népjóléti miniszter 
rendeletét, közli a lakásügyi illetékek és a lakásügyekben 
megejlett nyomozások dijainak módosításáról. A lakás
igazolványokért és lakásmentesitési bi?;onyitványokért 
járó illetékeket az állami lakásépítési akció és az akörüli 
fölmerülő közigazgatási eljárás költségeinek födözésóre 
fordítják. A lakásügyi illeték minden beadvány és min
den szóbeli tárgyalás jegyzőkönyve után 3000 korona. A 
szabad rendclkoző Jog megállapítására és az elfoglalt 
lakás mentesítésére beadott kérvények után 5000 korona 
az illeték, ötvenezer korona illeték alá. esnek az üres 
telkek beépitdsőre -vonatkozó kérelmek. Ezenkívül 2000 
korona i Illetéket kel) fizetni a lakásiyazolvdnyokért be
nyújtott kérelmek utón, ha a lakás Dógy szobánál nőin

nagyobb. Ennél nagyobb lakás után 4000 korona jár a 
kérelmek után. A beadványok után, amelyek valamely 
körülménynek nyomozás utján való megállapítását teszik 
szükségessé, az illetéken főiül woo korona nyomozási díj 
fizetendő. Mayáért a lakdsiyazolvdnyért és mentesítési 
bizonyítványért külön dijakat kell, fizetni, mégpedig egy
szobás lakás után 2000 koronát, kétszobás után fiOOO koro
nát. háromszobás után 10 000 koronát, négyszobás után 
20.000 koronát. A négy szobánál nagyobb lakásoknál 
minden szoba után újabb 20.000 korona fizetendő.

— Dollárkölcsönből építik föl az uj lóvei’- 
seny pályát. Tegnap éjjel a Magyar Lovaregy- 
let közgyűlésén nagy szótöbbséggel elfogad
ták a Tibor Róbert vezetése alatt álló pénzcso
port dollárkölcsön-ajánlatát, amelynek segít
ségével a jövő nyáron fölépítik az uj lőver- 
senypályát.

— A tőzsde előtt. Két. öreg bőr- i.,,cr áll n tőzsde előtt, 
és beszélgetnek. Sok vihart láttak már mind a kettőn, 
ők már a békében is itt voltak. Egyszerre csak lerobog 
a lépcsőkön egy fiatalember, ciegánsnn, gumitalpú cipő
ben és beszáll a rá várakozó autóba. Fiatal tőzsdetag, 
nemrég vették föl. Azt nimdja az egyik öreg a másiknak:

— Látja, ez egy okos ember. Ez már ;ió korán ltozdi 
kímélni a lábát, — hogy öreg korában annál1 jobbon 
tudjon gyalogolni...

— Titokzatos öngyilko -ság a temetőben. Va
sárnap délután 5 órak> r a rákoskeresztúri ró
mai katolikus temetőben, 20—25 éves fiatalem
ber halántékon lőtte magát. Az. odasiető te
metőőr vérbefagyva talált az öngyilkosra. 
Frommer-pisztoly és egy 18—20 év körüli leány 
fényképe hevert az öngyilkos mellett. A fény
képen csak ennyi állott: Ö is meghal. Az ön
gyilkos személyi adatait megái lapítani nem le
netett, mert, igazoló írás nem volt nála és eddig 
még nem volt kihallgatható. A mentők az élet
veszedelmesen megsebesült férfit a Zita-kór- 
házba szállították.

— Árion angol fogkrém illatosít.

A gyengélkedők
kimerült és fáradt szervezetét erősíti az 
Ovomaltine.
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Ö7.v. Sohweltaer Gyuláné, születeti Guttfreuud 
Teréz úgy a maga, mint, gyermekei, menyi ' 
és unokái nevében fájdalomtól elszomorodott 
szívvel jelenti felejthetetlen, jó, szerető fér
jének,

Schweitzer Gyula urnák
boldog házaséletbcn eltöltött, fáradhatatlan 
munkás életének 70. évében folyó hó 29-én tör
tént. hirtelen elhunytat.

Egész éleiét a becsületes munkának és ezt 
pedig el nem lankadó kedvvel, kiapadhatatlan 
szeretettel és a végsőig menő odaadással és 
aldoz/atkészs, ggol csaladjának szented te.

Emlékét örökké szivünk forrói szeretető övezi 
körül.

Testvérei, sógorai, rokonai. Drága halottun
kat folyó hó 1-én, hétfőn délután :);2 órakor 
helyezzük fiatalon megtört egyik lia sírja köz. 
lébe a rákoskeresztúri uj izr. temető haló; la 
házából i.ri.k nyugalomra. hogy mindkettőn 
egyesüljenek a 
háború legelején 
íiávnl.

Budapest, 1923

A Székely Testvérek cég elszorult szív
vel jelenti felejthetetlen munkatársának.

Schweitzer Gyula |

Fájdalomtól megtört szívvel 
a legjobb anya, anyós nagvnnyu

í

4 órakor fogjuk a rákoskeresztúri izr. te- 
nagy csarnokából néhai jó férje mellé 

nyugalomra helyezni.
Berger Artúr, Berger Oszkár. Kerekes 

szül. Berger Antónia. Borger Olgica 
Berger Oszkórnó menye, Kerekes

ózF.ef vejo, Kifly, Laci és Bandi unokái és a 
gyászoló rokouság.

szül. Rosenberg Jennel te
élőiének M. óvóben rövid szenvedés után 
hunyt. Drága halottunkat október hó 1-én dél
után 
mető 
örök

Dr.
József né, 
gyermekei.
T

gi 
I

Uytesitjük nagyrnbecsűlt vevőinket, hogy áruházunk nagymérvű 
kibővitőse folytúu átmenetileg bbúlló helyszűke szükségessé teszi, 
hogy közismerten Jegelsőrendü férfi- cs női szövetraktárunkban 

az idény alatt fölgyülemlett maradékokat 1-tól 4 méterig 

ki>. egymilliánl értékben 
a napiáraknál SO-—25°/o-kail oBcsófobaei árusítsuk 
dacára n devizák emelkedésének és a behozatni, vám és illői ékei f<dy; 
tán beálló drágulásnak. Győződjön meg mindenki ezen pára (lanti 1 álló 
előnyös eladás szolid voltáról, melyet cégünk jó hírneve garantál

angol gyapjúszövetek áruháza
Budapest IV, Váci-utca 25. sz.

v&5<aszt$lk különSeges autó-, kaesi<*
és utüaKar6k%»an

Esen NMra<SSkoí« SfusiJása mécj csak néhány napig tart!
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Az e heti tőzsde 
nem a nagv forgatom 
jegyében ?©g lefolyni 

A piacot a küjfgsd cüaetSsai, a gJro, a pcDítiScÉEg a tfs’áiaja péMxc aísívaa’ja
~ szeptember 30.

/J Heggel munkatársától.) \ múlt heti 
tőzsde nyugodt menetet a következő váratlan 
e.s nagy mértekben zavaró körülmények be
folyásolták: a német birodalomban beállott 
bizonytalan, sőt fenyegető helyzet, a giropénz- 
tárban kitört sztrájk és a. tőzsdeadó kérdésé
nek meg mindig függőben tartása, végül pe
dig az a tájékozatlanság, amelyben a nagy
közönség a kai földi kölcsön dolgában volt a. 
hfít ve fjeim iSZj okok bolnitnsa c^yoncson 
hóvá tette tőzsdénket, amely pedig a múlt. hét 
-égen minden okot láthatott volna az árfo
lyamok megnyúlására. Ha így nagy általá
nosságban megjelöltük a hot folyamán tapasz
talt visszaesés es az egész közönségen elhara
pódzott lanyha hangulat okát, speciálisan az
zal kell magyaiaznunk a helyzetet, hogy a 
lanj liulas fooka az első napon főleg a giro 
rendellenességében és abban található, hogy 
a külföldiek a magyar tőzsdétől visszavonul
tak. Visszavonultak először is azért, mert a 
prágai vagy becsi tőzsdén jóval alacsonyabb 
adó sújtja őket, mint nálunk s hogy e tőzsdé
ken nincsenek kitéve sem az adminisztráció 
olyan összevisszaságának és szeszélyeinek, sem 
pedig olyan politikai befolyásoknak, mint 
aminők. a budapesti tőzsdét hónapok óta 
nyugtalanítják.

*
A tőzsdét, mindezeken a mélyenfekvő oko

kon túl irritálja a pénzdrágaság, az a körül
mény, hogy

a kisspekuláció újból valamivel 
zsálta magát.

Ennek folyományaképen egyesek 
angazsrnánjaik ellátásával cs igy 
kétszer annyi

fulanga-

me gkéstek 
állandóan 

kétszer annyi kosztpénzt kénytelenek fizetni, 
mint a piacon kialakult kosz,pénz összege. Ez 
a magas kosztpénz keletkezésének a titka! És 
az egyesek által

ellátás utján tiiriénő kényszereladások 
adják meg a tőzsdének azt a langyos és ked
vetlen jellegét, amelynek szemlélői lehettünk 
a lefolyt napokban. Ezt az irányzatot a szi
lárdság akkor váltja föl, ha egyrészt a gyönge 
kezek kiszorultak ’ ' ’ ‘ ’
ismét megszűnik, 
átveszik azokat 
kényszereladások játszana!' 
végleges szilárdság, 
zán csak akkor köszönt, be a pesti tő?

a koronánk stabilitásába 
gyökeret 
sarlóként

és ezzel a kosztpénz haszna 
másrészt a kosztedók olcsón 
a. papírokat, amelyeket, a 

. ■ a kezükre. De a
véleményünk szerint, iga- 

zsdére, ha 
vetett hit erős 

ver külföldön és a külföld vá- 
megjelenik a magyar piacon is.

*
most az uj tőzsdehelrf, illeti, amely 

szombaton és vasárnap Becs 
láz, 
vol-

Ami már 
ma kezdődik: ___
felől megszűnt az a. nagyarányú eladási 
amelynek a legutóbbi napokban tauui 
tünk s így nem lehelet len, hogy

hétfőn már nem lesz a piac egyedül a helyi 
spekulációra utalva.

Általában az a vélemény tőzsdei körökben, 
hogy a holnapi nap kilátásai egy árnyalattal 
biztatóbbak. Javulást várnak a Magyar Hi
telben, amelynek uj részvényei nem váratnak 
magukra sokáig és a szénben, amely min
den képen leginkább aláér lékelt, részvénye, a 
piacnak. Ugyancsak javulást várnak azokban 
a papírokban is, amelyekéi a külföld szívesen 
vásárol, mint a Nasici, Ója, Gullmann. Álta
lában.' a fapiacban látjuk a legnagyobb ellen
állóképességet. Jól fekszenek még mindig az 
építkezési, (tégla) papírok és azok az értékek, 
amelyek előnyös tőkeemelés előtt állnak,

*
Nagy és általános fölfejiödés azonban a 

legközelebbi időben nem igen várható, 
nem pedig mindaddig, amíg az adókérdés vég
leg szabályozva nincsen, amíg tőzsdénk a poli
tika változó esélyeinek van kitéve és amíg a 
giró állandó kalamitúsai bizonytalanná teszik 
a helyzetet. Nem igen értjük azt a pénzügyi 
politikát, amely egy jelentős fordulat előesté
jén, amikor a tőkék elhelyezése nemcsak a ma
gángazdaságnak, de a közgazdaságnak is fon
tos érdeke, ilyen labilissá teszik a tőzsdét, de 
szerencsére hiszünk abban, hogy mindenki tisz
tában van vele, hogy nem a kosztpénz az a leg
jobb üzlet, amely egy nagyobb átalakulás kü
szöbén a kivánatos. Elvégre a tőzsdei hangulat 
még nem a ténybeli igazság, És senki sem ál
líthatja biztosan, hogy jobb két. hétig hét szá
zalékot kapni koszlkamat lejében, mint az, hu 
fiókjainkban minden eshetőségre készen egy

két kötés Szén, Magyar Hitel, Cukor, Nasici, 
r egyver, Spodium, Kereskedelmi Bank, Ofa 
hever. A nagyközönség ezt épp úgy látja, mint 
mi. Es ezert nem hisszük, hogy fölül a sok te
kintetben mesterségesen szított lanyha hangu
latnak, hogy aztán két hét múlva ismét lássa a 
tőzsde vigyorgó marodőrjoit, akik a megijed
te*  elszórt kincseit olcsón és mohón szedegetik iol a földről.

X Drasehe, az Égisz és Lukácsfürdő alap- 
toKeomelésének részletei. Az Angol-Magyar 
bank: legtöbb iparvállalata, tranzakció előttáll. 
A.fu®50"0, amely az elmúlt héten a tégla- 
ertokek favoritja volt, 2:1 arányban emel 
tokét, 80.0D0 koronás kibocsátási árfolyamon. 
Az (.gisz, amely az Angol-Magyar Bank e?yik 
legelhanyagoltabb értéké. 1921 óta. most szapo
rítja elsőizben alaptőkéjét: két régi részvényre, 
egy újat ad, 6000 koronáért. A Lukácsfürdő rt„ 

svájciakkal folytat tárgyalásokat, szin
tén wk'A emel: egy régi részvényre, egy újat 
ad, oOOO koronáért. További tőkeemelésekről is 
tárgyal az Angol-Magyar Bank, így elsősor
ban a Lipták már hónapok óta húzódó tranz
akciója valósul meg a közeli napokban és a 
Kőbányái, Gőztéglagyár emel tőkét. Az utóbbit 
a inai üzletfelén magánforgalomban komoly 
kezek keresték.

x A Lloyd Banknak nincs köze n Magyar Jutalpcrhoz. 
Két hót előtt a lapok nagy részében föltűnő közlemények 
jelentők meg. amelyen a Julaipar cimü uj válla
lat megalakulását adták hírül. Egy milliárd alaptőkével . .. 
S:Ur>-i:yi József báró v. b. t. t.. nyug, miniszter elnöklő- 
tf\el .. igazgatóság tagjai... Drélír f>,ire dr. nemzet- 
gyűlési képviselő, stb. A közönség előtt e kér név azt » 
hitet, kelthette, hogy a Jutalpar a. Lloyd Bank
alapítása. A Reggel értesülése szerint a Lloyd Banknak 
nincs köze az uj vállalathoz, sőt minden kétség eloszlatá
sára Sztrrényl és Dréhr le is mondanak arról n megtisz- 
telb ícsrői. hogy a Magyar Autóipar igazgatóságában he
lyet foglaljanak.

,X A stabilizáció, a tőzsdeadó és a külföldi vá
sárlások. A korona stabilizációjával mindenki 
a külföld erőteljes vásárlását várja. Éppen 
ezért, nem mindenben helyeselhetjük a pénz
ügyminiszter ur nagyon óvatos, a. külföld által 
is elismert szolid üzletpolitikáját, amellyel 
azonban nem kell, hogy egy vonalban haladjon 
az ér lék papír piac letörése. Végre is. koronánk
nak az értékét — ezt már KáUay Tibor ismé
telten tapasztalhatta, nem a tőzsdei árfolya
mok teszik, hanem a hatalmaknak józanabb be
látása. kötelezettségeink lazítása iránt és a hit 
az ország gazdasági kibontakozásában. Kizáró
lag az utóbbi, körülmények szabják meg a ko
rona árát. Hiszen tudvalevő, hogy a. bécsi tőzs
dei hossz néni akadályozta az osztrák korona 
stabilizációját és a stabilizálás után beállott 
értékpapiremelkedés sem rántotta le az osztrák 
koronát. A mi koronánk értéke lemorzsolódott 
a lég lanyhább tőzsdék idején, viszont hosszú, 
ideig stabil mardt akkor, amikor a piac nálunk 
is megszilárdult. Egészen bizonyos: az or
szágra semmi előnye nincs annak, ha a külföld 
néhány cent kincsért, összeveheti a magyar papí
rokat. Ha vannak is a tőzsdének némely kinö
vései, ezért dőreség a tőzsdét és az egész vállal
kozó osztályt, az egész magyar közvagyont súj
tani. Ezért nem helyes a tőzsdeadó fölemelése 
és nem helyes a fölemelés rémének föntartása. 
A mai helyzetben ismét a gyöngék buknak el 
és az erősek gazdagodnak még inkább. Az 
eredmény pedig: a normális idők beálltával a 
külföld tálcán kanja a legjobb vállalatokat. 
Ismerve Kállay Tibor 
tétlen 
hozzá: 
l élőén, 
hogy a mai gazdasági 
időszerűnek a tőzsdeadó fölemelését.

X Becsben drágult a kosztpénz és csupán a 
fapiac szííúvd. Becsből jelenti telefonon A Reg
gel tudósitója: A tőzsde nem fekszik biztatóan. 
A kosztpénz, bizonyára az ultimé miatt, 2%-í.r/ 
drágult. A piac elhanyagolt, üzletiden, csupán 
a. faértékek és éniikzzési papírok iránt mutat
kozik komoly érdeklődés.

pénzügyminiszter föl- 
azt a. kérést intézzük 
kételyt a tőzsdeadói, il- 
azt a meggyőződését, 
helyzetben nem tartja

jóhiszeműségét, 
szüntesse meg a 

nyitváni'sa ki

-r r

elcserélném
teljesen modern •! szobás komplett lakással, 
belterületen vagy Budán. Ajánlatokat Con- 
cordia Bank Rt., Bank-utca 5. sz. alá kérek. 
Magas lelépést fizetek. Közvetítőt díjazok.
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X A legtöbb komoly értékre pénz jelentkezett 
a vasárnapi magán forgalom bán. A szombati 
s a vasárnapi magánforgalomban nagyon kevés 
üzletet kötöttek, mégis följegyezhető néhány 
barátságosabb jelenség. Először: Béé?, amely 
ontotta az elmúlt héten az árbitrázspapirokat, 
szombaton este és vasárnap délelőtt inkább ke
reste a magyar értékeket, mint kínálta. Másod
szor: a legtöbb komoly értékre pénz jelentke
zett. Tőzsdei körök- szerint a hétfő egy árnya
lattal biztatóbbnak ígérkezik tehát, mint a 
múlt péntek volt. Tájékoztató árfolyamok ifi 
következnek: So'gó 715—25; Rima 175 (pénz), 
promt árura 165 pénzt raktak: Délivasut. 163 
(nénd; Magyar Hitel 810 (pénz): Kereskedelmi 
Bank 4.-100; Osztrák Hitel 173—75; Georgia 
1.800; Kőszén 3.150 (pénz); Urikámyi 1.600; 
Athenacum. -100 (pénz): Morvát Jelzálog 63 
(pénz); Kőbányai Gőz 470 (pénz); Fegyver 2 
millió (áru); Olaszbank 60: Drasche 700.

X A Francia-Magyar Bank és az O. K. H. 
Hogyan kerülhet össze ez a két különböző célú 
és erkölcsű intézmény? Egy részvények gyár
tására alakult egyesülés, amely mint a „Pesti 
Hírlap" mai száma megállapítja, „egyre job
ban megfertőzi a piacot'" és az — O. K. H. 
A Francia-Magyar Bank igazgatóságában 
ugyanis bolyét foglal az O. K. H. két ügyésze 
is, Graff Ignác dr. és Dániel r Gábor báró. A. 
Reggel értesülése szerint Horánszky Dezső, az 
O. K. II. vezérigazgatója fölszólította két ügyé
szed. hogy hárítsák el maguktól a Francia-Ma
gyar Bank igazgató tagsági niéltóságát és 
mondjanak le a megtiszteltetésről.

X Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület JVa/d/r 
Gyula főrendiházi tag, elnök-vezérigazgató vezetése alatt 
rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés elhatározta, 
begy az. eddigi 375,000.000 K alaptőkét 62.500 drb. uj rész- 
vénv kiboesá fásával és a. részvények névért ékének GOün 
K-rol 20.000 K-ra fölemeléséi el 2.500,000.000 K-ra emeli. 
z\ régi részvényesek esetleg két részletben teljesíthető 
51C.OOO K befizetése ellenében, amelyből 500.000 K az uj 
részvényre, 16.000 K pedig illetékre és kamatra, esik, min
den két régi részvény alapján egy újra, október 1—S-ig 
délután ’il—’i6 óráig gyakorolhatják az. elővételi' jogpt 
az egyesület palotájában. 25.000 drb. uj részv nyt a Hazai 
Bank vesz át az érdekközösségi viszony további meg
szilárdítása céljából. A fönmaradó 6250 drb. részvény ki
bocsátása külföldi kötvények birtokosaival szemben vál
lalt kötelezettségek teljesítésére szolgál.

X Jfazai Bank Rt. közgyűlése elhatározta alaptőkéjének 
1.600,000.000 K-ra való emelését. Minden 2 drb. részvény 
után 1 uj részvény vehető át 50.000 K-ás árfolyamon, ami
hez folyókamat és illeték fejében drbonként 1700 K járul. 
Elővételi jog október 1-től 11-ig a Hazai Bank értékpapir- 
péiiztávánál délután 6 óráig és a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár főpénztáránál r. rendes hivatalos órák 
alatt gyakorolható. A kibocsátó-ra kerülő részvényekből 
235.000-ct a Pesti Hazai Első Takarékpénztár vett át. vi
szont. a báni: az alapítása óta fönnálló érdekközösség meg
erősítése és külcsönöíisé tétele céljából a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár által egyidejűleg kibocsátott részvények
ből 25.000 cirkot vesz át. A közgyűlés berekesztése előtt 
Szász Károly v. b. t. t. meleg és lelkes szavakkal üdvö
zölte Waldcr Gyulát, mint, az intézet uj elnökét, aki meg- 
hatotton köszönte meg a. bizalmat.

angol és francia divatKelméK és 
selymeK nagyáruháza

IV. Kér., Váci-utca 26.
~Al£pitva 1895

FelhsvjuK n. b. vevőKözönségünK
figyelmét dús

veiour
raktárunkra

íraflfrA« 
s mint vezető divatszínt, Különösen a

barna 
színárnyalatokat 

emeijüK Ki. A Kockás és csíkos 
occasio eladásunkból visszamaradt 

több száz maradékot . 
a na,®i ár alatt 15—20'Vo.Ral 

olcsóbban árusítjuk
Ajánljuk ezen alkalmi árusítás 
mielőbbi Kihasználását, mert a 
fenti árkedvezményt csak rövid 
ideig áll módunkban nyújtani I
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X Közgazdasági hírek. Hónapokkal ezelőtt 
jelentettük már, hogy alig Jesz olyan tőzsdén 
jegyzett pénzintézet, amelyik ne emelne alap
tőkét. A Kereskedelmi Bank, a Leszámítoló 
Bank, a Pesti Hazai Takarék, a Hazai Bank, 
a Moktár és a Magyar-Cseh Iparbank és a 
Forgalmi Bank tőkeemelése után most a legkö
zelebbi banktökeernelés a Városi Bank tőke
emelése lesz, amely október 8-án másfélmil- 
liárdra emeli alaptőkéjét, s az uj részvényeket 
1:1 arányban 2500 koronás árfolyamon bocsátja 
ki. — Rövidesen esedékes lesz a Magyar-Olasz 
Bank tőkeemelése is. Éber Antal szerdán érke
zik vissza Becsből, lehetséges, hogy Castiglioni 
társaságában, hogy végleges megállapodást lé
tesítsen az Olasz Bank tranzakciója ügyében. 
— Az Angol-Magyar Bank is foglalkozik tőke
emelési tervekkel. Eddig még csak azt határoz
ták el, hogy a bank alaptőkéjét megduplázzák 
és az uj részvényeket 1:1 arányban bocsátják 
ki. A kibocsátási árfolyamot még nőm állapí
tották meg. — Tőzsdei körökben arról is be
szélnek, hogy, a Kereskedelmi Bank újból tő
két emel és jelenlegi nyolcszázmillió koronás 
alaptőkéjét ezerhatszázmillióra szaporítja. Ter
mészetes, hogy ez mcjr csak terv és részleteit 
most, tárgyalja az intézet vezetősége.— A Föld
hitelbanknál nagyobb tranzakcióról folynak a 
tárgyalások. Egyébként a részvények összevá
sárlására is szindikátus alakult. — A Magyar 
Általános Takaréknak A Reggel által már je
lentett újabb tőkeemelési tervét elhalasztották, 
mert a takarék igazgatósága nem akarja újabb 
részvényinflációvl súlyosbítani a tőzsde hely
zetét. —- A Mái érdekkörébe tartozó Ingatlan
bank viszont rövidesen nagyobb mértékben 
szaporítani fogja jelenlegi alaptőkéjét. — Sok 
szó esik a Hermcs tőkeemeléséről is. Miután 
azok a hírek valótlannak bizonyultak, hogy a 
Hermcs a Hitelbankba olvad, most már biz
tosra veszik, hogy a. Hermcs is szaporítja, alap
tőkéjét, mert az érdekköréhez tartozó iparvál
lalatok fejlődő. üzleteinek . alimentálása ezt 
szükségessé teszi. — A Leszámitolóbanknál is 
újabb tranzakciót terveznek. Báró Madarassy 
Beck Maróéi és Bún József szombaton térnek 
vissza a. fővárosba, több napos külföldi tárgya
lásaikat befejezve. Mint A Reggel értesül, ezek 
a tárgyalások nincsenek tőkeemelési szándék
kal összefüggésben. — A Lloyd. Bank igazgató
sága legközelebbi ülésén dr. Salusinszky Gyu
lát az intézet ügyvezető alelnökinek választja 
meg. — Abban a fenyegető részvény invázió
ban, amely az egész tőzsdét elöntéssel fenye
geti, vezet a Magyar-Amerikai Bank, amely 
legalább a tízszeresére van értékelve annak, 
amit voltahcpen megér. A Magyar-Amerikai és 
ehhez hasonló intézmények már nemcsak 
arany, <\ 
messze túl vannak, 
publikum, a 
hatja az utaló fülbevalóját ’ 
ját is. — Az iparvállalatok is 
tőkeemelő tranzakciójukat. A 
gyobb tranzakció a Hitelbank 
jébe tartozó Láng október I-i 
A Láng-gyár százmillióról 
emeli tőkéjét 2:1 arányban 
csátási árfolyamon. —

de platina és brill iáns értékükön is
Egy erőteljes bessz és a 

sokat siratott középosztály, sirat- 
; vagy nadrággomb*  

megkezdték már 
legközelebbi na- 
gépipari tröszt- 
t őkeemelése lesz, 
hatszázmillióra 

1000 koronás klbo- 
— A Fegyver is a legköze

lebb tőkét emel. Állítólag egy régi részvényre 
egy újat. ad. — A Hungária Bank érdekkörébe 
tartozó Török patika ismét tőkét emel. A fölté
telek még ismeretlenek, de a közönség máris 
fél attól, hogy az uj tőkeemelés hasonló lesz a 
legutóbbihoz és hasznút ismét csak a szindiká
tus fogja, élvezni. Az Intcrrexlm érdekkörébe 
tartozó Jóst M. Löwenstein prágai ing- és gal
lérgyár Neumann vezérigazgatója csütörtökön 
Budapestre érkezett. Neumann vezérigazgató 
budapesti látogatását azzal magyarázzák a be
avatottak, hogy /rz Interre’xlm be akarja ve
zetni a Jóst M. Löwenstcln-rcszvényckct a 
budapesti tőzsdére és ezzel egyidejűén a prá
gai igazgatóság a prágai tőzsdére is be
vezeti a részvényeket. így tehát nem csak a 
Hitelbank textiltrösztjéhez tartozó tőzsdén 
jegyzett vállalatok száma szaporodik meg, ha
nem egy arbitrázspapi rral is több lesz a buda
pesti piacon. — A pesti tőzsde egyik legrégibb 
vállalata, a Pesti Könyvnyomda, szombaton 
tartotta alaptőkefölemelö közgyűlését. Egy 
régi részvényre egy újat adtak, úgy hogy most 
a Pesti. Könyvnyomdának Összesen 1118 rész
vénye van. — A Magyar Általános Takarék, 
amint ismeretes, a tőzsdetanácstól a Magyar 
Általános Bank és a Győri Bőrgyár részvényei
nek kotirozását kérte. A tőzsdetanács elvileg 
mór hozzájárult a bevezetés engedélyezéséhez, 
a Mát azonban egyelőre még vár a részvények 
bevezetésével mindaddig, amíg a tőzsde irány
zata meg nem szilárdul. — A Hitelbank érdek
körébe tartozó Fiumei részvények iránt a 
múlt héten erősen fokozódott az érdeklődés. Az 
éveken át elhanyagolt részvényt a spekuláció 
arra a hírre kezdi keresni, hogy Kiéin Gyula, 
már napok óta tárgyalásokat, folytat d Fiumei 
Rizs igazgatóságával az éveken át üzemen kí
vül lévő ipartelep újbóli üzembehelyezéséről. 
— A Villány/-részvények iránt az utóbbi na- 
pokban erősen megnövekedett a kereslet. Amint 
A Reggel értesül, a Villányi, tőkeemelés előtt

Túlzsúfolt raktár miatt 
mérsékelt árak 
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Kállay az Állami Jegy intézet elnöke lesz

a

(A Reggel tudósítójától. A pénzügyminisztert 
vasárnap délelőtt gróf Bethlen István magához 
kérette és vele déli ’/sl óra után hosszabb ideig 
tanácskozott. Föltétlenül megbízható helyről 
szerzett értesülésünk szerint e tanácskozás so
rán a miniszterelnök kimeritőcn tájékoztatta 
Kállay Tibort az elutazása után Génfben foly
tatott tárgyalásairól. Ezután szóbakerült 
pénzügyminiszter lemondásának kérdése is.

Értesülésünk szerint Kállay Tibor a leg
határozottabban kijelentette gróf Bethlen 
István előtt, hogy a pénzügyminiszteri tár
cáról való lemondásához ragaszkodik és 
ismételten kérte a miniszterelnököt, hogy 
járuljon hozzá ahhoz, hogy lemondása mi

előbb perfektuáltassék.
A miniszterelnök a leghatározottabban arra 

kérte Kállay pénzügyminisztert, hogy teliintve 
az ország válságos pénzügyi helyzetét, továbbá 
a külföldi kölcsöntárgyalások mai állását,

«ua»

alaptőkét emel. 
4000 koronára 

sza- 
Lloyd 

irányza-

tőkét. — A Fővárosi Könyvnyomda részvényeit 
e héten vezetik be a tőzsdére. A vállalat üzlet
menete kitűnő. A részvény iránt nagy az érdek
lődés. — A Georgia érdekkörébe tartozó Pan
nónia Len a legközelebb 
A részvények névéríékét 
emelik, majd pedig egymilliárdra 
Borítják az alaptőkéi.. — A Magyar 
Müveit az elmúlt hetek lanyha í 
iában is nagyon jól tartotta magút, sőt az 
utolsó két tőzsdém;non több, mint kétszeresre 
emelkedve, 310.000 K.-val zárult, a szombat
vasárnapi magánforgalomban pedig 350.000 
K.-val is keresték. A vállalat közgyűlése egy 
papírgyár létesítését határozta el és ennek tu
lajdonítható a papír iránti viharos kereslet is. 
— A Magyar-Cseh Iparbank előnyös tőkeemelé
sét előreláthatólag nemcsak a budapesti tőzsde, 
de a prágai piac is figyelembe fogja venni. 
Prágában, amint ismeretes, állandóan nagy üz
let van. a Csohbank részvényeiben és a pest
prágai .arbitrázs egyik legkedveltebb papírja 
éppen a Csehbank részvénye. — A Magyar- 
Belga fém iránt, amint A Reggel értesül, a Hi
telbank ismét erősen érdeklődik. A Belga fém 
különben tőkeemelés előtt áll, amelynek föltéte
leiről napok óta tárgyal a vállalat igazgató
sága. — A Juta és a Kender (Magyar-Olasz 
Bank érdekeltsége) névértékűk lOtFfc-át fizetik 
ki osztalékul. — Jól fekszik a Back-malom, 
amely úgyszólván változatlanul tartja eddig 
elért legmagasabb árfolyamút. A Back-malom 
tőkeemelése rövid időn belül megtörténik; ket
tőre egy újat ad. — A Mezőgazdasági Hitelin
tézet Rt. három valőrrel szaporítja a tőzsdén 
jegyzett részvények számát: Aszfalt- és Kát
rányipar Rt., a Sajókondói szén és a Corvin

j gén részvényeivel. Á legközelebbi napokban az
' T7______ _____Á______ : 1____Aszfalt- és Kátrányivar Rt. részvényei kerül

nek bevezetésre.
X Maíryar-Cneh Iparbank Itt. igazgatósága az október 

U-iki rendkívüli közgyűlésnek javasolja, hogy alaptőké
jét 7(X),WO.OOO K-ra emelje: egyelőre 300,009.000 K névértékű 
uj részvény kerül kibocsátásra, amelyekből 4 régi után 
5 ttj részvényre fog az elővétel biztosíttatni drbként 
8000 JC-ért.

X Rlniiiinurár.y-Salfíótarjáni Vasmű Rt. október 9-ki 
közgyűlésnek indítványozni fogja, hogy az 1922—23-ilci űz- 
letévre 300 K osztalékot adjon. Az értékviszonyokban be
következett eltolódásra és a társaság több évi beruházási 
programjára tckiutotettcl, az alaptőkének 280 millióról 372 
millióm fölemelését is javaslatba hozzák 400.000 db uj rész
vény kibocsátása által. Az uj részvények 3:1 arányban 
ajáulfatnak föl.

X Nemzetközi Kiviteli és Behozatali Rt. október 8-ki 
közgyűlésén indítványozni fogja az alaptőkénél; az eddigi 
fii millióról 200.000 <ijj 2000 I< névértékű részvény kibocsá
tása, valamint a régi részvények névértékének 2000 K-rn 
való fölbólyogzóso utján 1200 millióm leendő fölemelését. 
Két régi részvény alapján egy uj lesz darabonként 7000 
K kibocsátási áron átvehető. Elővételi jog október 9-től 
19-ig a Hitelbanknál gyakorlandó.

X Standard Bank és Takarékpénztár Rt. a folyamatban 
levő nngyobbszubásu terveinek lebonyolítása céljából a 
100 milliót kitevő alaptőkéjének 250 millióra való föleme
lését határozta el. miáltal az intézet saját tőkéi az egy- 
milliárdot meghaladják. Az elővételi jog 1:1 arányban 
gyakorolható 1201 árfolyamon. .Joggyakorlás ok
tóber 5-ig. délid: az intézet pénztárhelyiségében
(V, Bank-utca 7).
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maradjon nicj? továbbra is a pénzügy, 
mhin-zteri székben.

A pénzügy miniszter Bethlen kapacitálásának 
engedve, végül is kijelentette, hogy

egyelőre tovább viszi a pénzügyi tárca 
ügyeit, azonban a parlament legközelebbi 
ülésszakában már nem óhajt a pénzügy, 

miniszteri székben ülni.
Ezek szerint a. pénzügyminiszter lemondása, 

bár tökéletesen befejezett tény, mégis bizonyos 
ideig halasztást szenved. Politikai körökben az 
az általános fölfogás, hogy Kállay Tibor pénz
ügyminiszter az uj parlamenti ülésszakban 
ntár nem vesz részt, hanem

elfoglalja az Állami Jegyintézet elnöki 
állását

Információnk szerint a pénzügyminiszterben 
meg is van a hajlandóság arra, hogy ezzel 
díszes pozícióval cserélje föl a

a
miniszterségei.

;. re 
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X Schltck-Nleholson gép-, vagon- és hajógyár r 
vényeinek nóvórtékét a tartalékalapból J <u K-ról y. 
és az ilykóp fölemeli, alaptőkéjét 217.048 db uj r 
kibocsííi’ásával 87,059.21X1 K-ra emeli. U.i részvé:.; 
arányban 10.850 K-ért a régi részvényeseknek nrl.-i.. 
Elővételi jog október 6-ig a Magyar-Olasz Banknál

X Első Pesti Spódium- és Enyvgyúr Ili. október 9/re 
összehívott rendkívüli közgyűlésén 1CU millió K : zv>' \ 
tőkéjét 320 millióra fogja fölemelni és az összes kibe 
fásra kerülő uj részvényeket 1:1 arányban a régi részvé
nyeseknek fogja fölajánlani.

X Magyar Lloyd Müvek Rt. szeptember 30-án tartotta 
meg rendes évi közgyűlését. Tudomásul vették n-. igaz
gatóságnak egy külföldi érdekcsoporttal létrejött szer
ződését, amely érdekcsoport napi l*.'s  ' rtgoti 1 r rmolés: r? 
alkalmas papírgyári berendezést hoz bo a társaságba 
apportként. Elhatározták eddigi cégszövegük nek Mamiftr 
Lloyd 1‘apirgydr Ilér.svfovitnrsaitrífira való át ; ito/.i-' ■ 
süt" és az eddigi 10,000.060 K alaptőkét HO.iüiO.üO'i K-ra 
emelte föl akként, hogy az uj részvényekből 50.</»n darab 
Ingyen a részvényeseknek adatik át, 50.000 darab uj 
részvény pedig fipportrészvényként a teljes papírgyári 
berendezést szolgáltató külföldi érdekcsoportnak lesz ki- 
szolgáltatva.Elővételi jog: a társaság pénztáránál (Buda
pest, V, Tükör-utca 2) október 6-tól 15-ig, inrymw:>k ok
tóber 6-tól kezdvo ott váltatnak be az 1922 23. évi szel
vények is 70 koronájával.

X Malomsoky Asztalosárugyár a hazai építkezés föllen
dülése következtében szükségessé vált tők igényeinek ki
elégítésére alaptőkéjét 60 millióra emeli. Minden régi rész
vényre egy részvényt 4500 K és öt régi részvényre egy in- 
gyenrészvényt ad. Elővételi jog október 6-ig a Leszúrni- 

. toló-Banknál délután 5 és 7 óra között.
X Mobil Bank uj érdekeltsége!. A Mobil Bank patroné- 

tusa alatt az clmtilt héten kél uj válllat nl.nkr.lt. Az egy :: 
a Magyar Osztrák Borkereskedelmi és Kiviteli Részvém. - 
társaság, amelynek célja a Dóséban Péter és l’iai osztrák 
cég magyarországi üzleteméi; átvétele és kiterjesztése. Az 
igazgatóság elnöke Boschán Ferenc kormányl’őtanáeso , 
alelnöko Fónagy Aladár, a Mobil Bank elnöke. A másik 
vállalat a Mobil Fatermelő és Fakercskcdclmi Részvény
társaság, nmelynek tárgyát a futermelés és a fu.kercskedi- 
lom folytatása és általában a faipar és fal ért kedele i 
körébe eső ügyletek képezik. Az igazgatóság elnöke Fó
nagy Aladár, a Mobil Bank elnöke, nlel. ■>!:< i Bárczr Ist
ván dr. nyug, miniszter és JekelfalUEsy Zoltán. A társa
ság alaptőkéje 200 millió korona.

1

Kúra előtti Kúra után! i:

A Szent István malátakivonat!
i* ’ minden mesterséges anyag nélkül ké-s| 

szítéit természetes tápszer vérszegény, rí 
nehéz betegségből^ 
a-/—j _..j 

gör-tö

|legyengült egyének, i
& lábadozók számára. Étvágytalan, satnya 
s gyermekek erősítésére, vér- és csontkép- 

zőclésének elősegítésére szolgál. A légző
szervek izgalmát csillapítja és a j 

esős köhögést enyhíti.
A Szent István malátakivnnatoth 
napjában 3—4-szer kávéskanállal adjuk;S 
tisztán vagy meleg tejjel, kakaóval, teá-W 
val elkeverve. Kapható csemegéseknél,$ 

gyógyszertárakban és drogériákban. Jg

nl.nkr.lt
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

hát ez már igy fog menni a világ végéig, hogy 
Magától soha egy érdekes hirt nem lehet meg
tudni?

— De kérem, kérem..,
— Nézze, ne kérjen semmit, örüljön, hogy a 

világon van s hogy még akad olyan naiv em
ber, aki Magát is elolvassa. Mi van az „Iva- 
nov“-val? Siker? Bukás?

— Kérem szépen, mintha egy kicsit unal
mas volna néhol.,,

— Unalmas az esze tokja. Amennyit Maga 
Csehovhoz ért. Maga ért fiam a Tündérlaki 
Prulyi trikójához, de Csehovot csak hagyja 
Lékén, mert az úgysem közöltéit a fényképét. 
Csak meghatott szívvel lehet Írni erről a da
rabról és .Jób Dánielről, aki egész lelkét, min
den tehetségét, éjszakáinak nyugalmát és nap
palainak verejtékét ölte bele ebbe a darabba, 
hogy olyan előadást produkálhasson, amilyen
nel egész Európában kevés színház tudna el
dicsekedni. Akik az „Ivanov“-ot játszók: Var
sányi, Gombaszögi, Hegedűs, Szerémy, Ven- 
drey, Pártos, egy néma szerep megrázó pan- 
tomlmikájával Pcrczel Oszkár és aki az elő
adásnak egyik meglepetése, az uj és erős Lu
kács Pál, — valamennyien méltó munkatársai 
a fájdalmas Csehovnak cs Jób Dánielnek, aki
nek ezt a gyönyörű drámát a közönség köszön
heti.

— óriási.
— Hagyja már ezt az ostoba kiszól ást, hogy 

óriási. Mi uz. hogy óriási? Egyáltalán miért 
hívják Magát még mindig Intim Pistának? 
Hál tudott már maga valaha egy igazi inti
mitást?

— No de, kérem...
— Igen? Hát akkor mondja meg — de ne va

lami ufféle butaságot mondjon, mint amilyent 
tucatszámra írtak az összes lapok az elmúlt 
napokban, hanem mondja meg úgy, ahogy a 
dolog valóban áll —, miért utazik Fedők átlag 
minden héten egyszer, de olykor kétszer is 
Münchenbe, mit csinál ott, kihez megy — 
ésalöbbi?

— Hát Reinhardt...
— Nézze, ne is fejezze be. Zsazsűnak most 

két testi-lelki jó barátnője van: Kűrthi Sári és 
Simonyi Mária. Mind a ketten napokig kér
lelték, hogy mondja meg nekik, mi van a ti
tokzatos utazások mögött és nekik se mondta 
meg, hát akkor ugyan h onnét tudná Maga. 
Nem, kedves kis öcsém, Bendegúz, Maga már 
teljesen kiöregedett az újdonságokból. Én Ma
gának csak annyit mondhatok, hogy Zsuzsa 
müncheni, utazásai nincsenek semmiféle szín
házi üggyel kapcsolatban.

— Hanem?
— Egy szót se szólok többet. „~A csoda- 

szar vas"-1 látta?
— Láttam.
- Na?

— Hát kérem...
— Persze, az „Elisler Fanny" jobban tetszett, 

mi? Pedig Törzsön kivid, aki ebben a bizarr 
darabban újból bebizonyította, hogy a tehet
ségének és annak a művészetnek, amit ő szín
padi értelemben reprezentál, valóban nincse
nek határai, azt a Tőkés Anna nevű kisjányt 
is érdemes megnézni, aki nyárádszegi székely 
virágszál s aki színpadon kivid abbizony szé
kelyül is tud beszélni: azt mondja, hogy ügyes, 
hosszú üvel és amikor megkérdeztem tőle, hogy 
mit gondol, lesz-e sikere ebben a darabban, 
amelyet Székelyországlól olyan messze, talán 
még az Óperenciás tengeren is túl írtak meg, 
azt felelte, rá a lelkem, hogy: ej szén lesz! Ami 
magyarul annyit jelent, hogy talán ésalc meg
segít. az erős úristen és lesz!

— Óriási.
— Na. Hát idáig eljutottunk volna. Azt 

mondja meg most már, hogy mi van az opera
háziakkal?

— Nincs még szerződésük.
— Igen ám, de miért nincs? Azért nincs, 

édes öcsém Esván, hogy az úristen fekete re
tekkel etetné magát hót tanapjáig, mert a te
kintetes és méllőságos IVlassich ifiur babért 
szerelne énekeltetni az állami zengerájban. A 
legújabb fejleményei, a nagy operaházi hábo
rúnak, hogy a főigazgató ultimátumszerű szer
ződtetési ajánlatot lett azoknak a tagoknak, 
akiknek a szerződésük még nincs aláírva, 
amennyiben fölszólította, őket, hogy az igaz
gatóság ajánlatát három napon belül fogadják 
el. Talán nem lesz egészen érdektelen, hogy ha 

leszögezzük ezen a helyen, hogy az Operaház 
tagjainak békefizelésiik 10a/n-át ajánlotta föl 
fizetésül. Anthesnek békében 60.000 korona évi 
fizetése volt, Környeinek 50.000, Sándor Erzsi
nek 38.000, Haselbeck Olgának 36.000 s miután 
minden béke 1000 korona körülbelül 6,000.000 
mostani koronának felel meg, valóban nevet
séges, hogy az Operaház gázsiajánlatai az évi 
30,000.000 koronát sem haladják túl. Az opera
házi tagok utalnak a rövidebb munkaképes
ségre is — egy operaénekes legföljebb 35—ÍO 
éves koráig énekelhet — s az operaházi nyug
díj minden állami nyugdíj között a legalacso
nyabbra van megszabva. Ok körülbelül — már 
tudniillik az elsőrendű tagok — 1,000.000 ko
ronát kérnek föllépésekként, ami, tekintettel 
arra, hogy ezek a. tagok havonta körülbelül hat 
föllépésre vannak kötelezve, havi 6,000.000 ko
ronának felel meg. Ha tekintetbe vesszük, hogy 
Becsben egy elsőrendű szerepkörön levő opera
énekes esti föllépli dija 10,000.000 osztrák ko
rona, akkor mintegy hatszoros diszparitás mu
tatkozik — az osztrákok javára. így áll a do
log, ec'ém, oz Operaházzal.

— óriási.
— Hát mondja legalább azt meg, Maga ál

intim: hogy érezte magát. Ottó Kahn, a dol
lárok mindenható dzsingisz-kahnja, Buda
pesten?

— Sajnos, nem közölte velem...
— Azt elhiszem, hogy nem állott szóba Ma

gával. Hát vegye tudomásul, hogy remekül 
érezte magát, még pedig azért is, mert a ren
dezőség szeretetreméltó figyelemmel gondosko
dott arról, hogy Mr. Kahn budapesti sejourját 
díszelőadások komor ünnepélyessége után 
pompás estélyek és intim kis vacsorák tegyék 
változatossá. No de hagyjuk ezt, túlságosan 
indiszkrét mégsem akarok lenni. Ennél sokkal 
nagyobb szenzáció — na Pista, ezt találja ki—, 
hagy mit dolgozik Szomory Dezső és öccse, 
Emil?

— Mii? Mii?? Mit???
— Szomory Dezső és öccse, Emil, operett

librettón dolgoznak. Emil írja a szöveget, De
zső a vicceket és a zenét. A két Szomory de- 
biije, mint társszerzőké, látja, ez valóban: 
óriási.

— óriási.
— Na látja. Most egy kis pergőtüzet a hí

reimből: Móricz Zsigmond Pozsonyba utazik 
saját külön kis társulatával, amelynek mind
össze két tagja van: Bársony István és Dajbu- 
kát Ilona. Móricz eredeti móricz-kéziratot fog 
fölolvasni. Bársony és Dajbukát egy Móricz- 
darabot fognál: játszani. Az előadás keretében 
föl fog lépni Márkus Emília is. — Rákosi 
Szidi a felvidékre megy vendégszerepelni. — 
A Szinészszövétség hathatós közbenjárására a 
színészek az eddigi 70% helyett. StFú-os jöve
delmi adót fognak fizetni. A Szinészszövetség 
tudniillik sokalta a 70*k-ot  is, mcgappcllálta, 
erre fölemelték. 80%-ra. — Szombaton estére 
kórislaszírájk készült a Fővárosi Operettszin- 
házban és a Városi Színházban, de a Színész- 
szövetség nem járult hozzá a sztrájkhoz és igy 
azt az utolsó pillanatban leszerelték. Az uj lét
minimumot, annak hangsúlyozásával, hogy ez 
nem létmaximum, havi 220.000 koronában álla
pították meg. És most jön a pletyka..,

— Égek a kíváncsiságtól...
— Tulajdonképen nem is annyira pletyka, 

inkább csak aperszü. Valaki azt kérdezte egy 
társaságban, hogy igaz-e, hogy a szép szőke 
primadonna most Párisban él egy bankárral. 
Amire valaki ad felelte:

— Csak nem lesz bolond, hogy egy poenlőrrel 
éljen... Még egy aperszüt parancsoljon: a nép
szerű primadonna lökét emel: egy régire két 
uj barátot ad...

N E M Z £ TI SZALON 
V, ERZSÉBET-TÉR

I. művészeti aukciója
KlAIUtAsi 1C-23 szeptember 30, október J, 2, 
ti. e. 9-től este 7-ig. Aukciói október 3, L 5, 

0, délután V’t-től
Főúri é» más magánbirtokból származó fost- 
niéuyok (Teniers, Broeky, Lolz, M.'irnstoni 
stb.t. reneszánsz plasztika, arany- és ezüst- 
tárgyak, ritku porcoliúnok, szőnyegek, antik 

bútorok stb.

• A „Gondol**  vendégjátéka a Itena’ssance-Szlnházban. 
Keden. október 2-án kezdi meg éjjeli előadások keretében 
vendégjátékát o „Dió Oondel**.  A híres berlini kabaré- 
szinház nagy sikereinek is legjavát hozza el Budapestre, 
ahol ebben a stílusban még csak az orosz ..Kék Aladár" 
produkcióit látták. A „Die Gondel“-t Németországban és 
mindenütt, ahol eddig turnézott, e színpadi irány csúcs
pontjának jelzik. Komolyság és tréfa tarka egymásután
ban és mindig a legartisztikusabb keretben váltakozik a 
„Die Gondel" műsorán. A budapesti program 12 számból 
áll. Az egyes számok között Békeffy László konferál. Elő
adások kezdete %11 órakor. Jegyek a pénztárnál.

• „Navarral Margit**,  Fodor László nagysikerű és mulat
ságos vigjátéka szerepel a Magyar Színház műsorán: hét-, 
főn. szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap este. 
Kedden az „Égi és földi szerelmet" adják Darvas Lilivel
a női főszerepben. Hans Miiller „Tüzek**  cimü drámáját 
pénteken ismétlik. Vasárnap délután „A válóperes 
hölgy“-et játszók 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• A Vígszínház műsorában ötször szerepel az „Ivanov**,  
a színház legújabb szenzációja. Kedden az „Első esönge- 
téo* ‘-t, pénteken a „John Gábriel Borkmau‘*-t  adják. \ a- 
sárnap délután a „Cserebere**  kerül színre.

• A Belvárosi Színházban a „.Tégcsap**  hétfőn, szerdán, 
pénteken és vasárnap este, a „Tavasz ébredése" kedden, 
csütörtökön és szombaton kerül színre az ismert kitűnő 
szereposztásban. Vasárnap délután a nagyhatású „Név- 
telenek“-et játszók.

• A Városi Színház pénztárát valósággal megostromol- 
iák az „Orpheus a pokolban**  előadásainak jegyeiért. A 
klasszikus operett a kitűnő együttessel, ezer aktuális tré- 
fájával, ragyogod muzsikájával, fényes kiállításával, es- 
téröl-cstére táblás házat vonz a Városi Színházba, amely 
kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap este 
adja Offcnbach remekét.

• „A három grácia**  hete lesz 16mét a Fővárosi Operett- 
színházban. Vasárnap kétszer is játszák a páratlan sikerű 
rcvüoperettet, nemcsak este, hanem délután is, először, 
rendes esti helyárakkal.

• Az Andrássy-utl Színház legújabb és ozideig leg
nagyobb sikerű műsora minden este, valamint vasárnap 
délután ’/ít órakor mérsékelt belyárakkal megismétlik.

• Pesti Kabaré. Ujváry Ferenc, aki tavaly a Pallace- 
kabaréval jó hirt szerzett magának mint kabaréd!rektor, 
az idén a Pesti Kabarét vette át. Az első miisoi\ kedves 
és művészi meglepetésekben is bővelkedik. A Góth-pár 
vendégjátékát és Kondor Ibolya linóm sanzonjait tartjuk 
a műsor chef d’oevre-jeinck.

• L'j műsor a Royal-Orfeumban. Az uj, októberi műsor 
bemutatójára, amely ma, hétfőn este lesz, elkapkodták a 
jegyeket. Értesülésünk szerint olyan nagystílű az uj va
rietéprogram, aminő az utóbbi 10 évben nem volt Buda
pesten.

r
Asszonyok!

I 9 I 9 I

2.

1. Finoman őrölt, hogy a főzésnél a 
meleg viz minél jobban feloldhassa 
a szemecskékben levő ízesítőt és 
feloldhassa a tápanyagokat.
Igen sötét csokoládé-barna, mert 
csak igy adhat szép szint a kávénak
Kellemes és természetes illatú.
Kiadós, vagyis minél kevesebbet 
kelljen belőle felhasználni.

3.
4.

Figyelje mén, hogy 
iíyen-aaz kávé?

a paplankirályhoz legyen VII, Kertész-utca. 35
KS<

=9
Pesti Kabaré

Igazgató: Ujváry Ferenc
VII. Erztébel-körut 49. a lioyal-sxállő épületében

Minden este 9 órakor.

muveszpar 
vendég

felléptével 
megnyitó 
műsor!

Föllépnek: Harassty Miéi. Kondor Ibolya, r,ukdc» 
Sári, Horthi Hello. Faragó Sári. Hctegh lléhy, Kraj
aik Mdria, Fcrcncty Karoly. Köváry Gyula, Hadd 
Síhtdor. Vtrrigh Jenő stb. Zenei vetető: II. Ileidlberg



io aReccel
mmtx m ----------- -------------W|——     -- v• ziwMv*WMami«

♦ 1923. október .1.
a«L»i 1XJU..MU 44AJ.4CI- x**»

A MAC nemzetítÖEi viadala

wi $

As eBs& ffóí3<áí5fo<an a í-örffincvárosiak vexeStefk. — mérk&sés atziőr»«5vé^3g nagyon 
fKives és isfiiSctkénttt 6síjné"atve?i volt

Híícijjíáípőa-fjjftS iw&3jfa> — 35.Ü0® néaS — Eífű i Ovánctslcs MittuSSy

2s1 (Os^

(A Rcffffel mt-’nkaldrsdtéd.) Negyedszázad óta az FTC— 
tV/'/ -nióri.o-,. ■ a fut bal [-esztendők legnagyobb szenzációja. 
Erre a mérkőző .re minden épkézláb ember elmegy. Már 
a dél.’.őlíi órákban megindult a nagy népvándorlás a 
Ilungária-ut felé. Amikor a nagy mérkőzés: a futball- 
derby megkezdődött, a küzdőterei impozáns embergyiirii 
fogta körül, amely az első perctől az utolsóig meg nem 
szűnő lelkesedé.-s; 1 biztatta kedvenc csapatának a tag
jait. Bár a mérkőzés — mint általában minden döntő 
jelentőségű meccs — nem volt szép, hanem mindvégig 
erős, sőt időnként kíméletlen játékot láthattunk, min
denki megelégedve távozott, még a levert fercnovárosiqk 
is, akii; a jövő évi rovánssal vigasztalták magukat és 
a zöld-fehérek tavaszi szép győzelmét idézték emlékeze
tükbe.

A mérkőzés kezdetét jelző sípszó után azonnal az 
FTC támad. A balszárnya révén próbál előretörni és 
sikeresen, mert csakhamar komort érnek el. Potya pom
pás sarokrúgásét azonban l’atoky a kapu fölé fejeli. A 
zöld-fehér csatárok továbbra is offenzi vában murádnak. 
Újból Tóth száguld előre, áttöri a védelmet, Fábián, a 
kapus, ráfut, a labda azonban már Kisen koffernél van, 
aki a 111. porcben lövi az első gólt. Ezután továbbra is 
az FTC támad, majd változatos mezőnyjáték alakul ki. 
Kis idő múlva MTK-fölény érezhető, de ennek ellenére 
a 30. perelien njabb, de veszélytelen korner esik az MTK 
terhére. A félidő vége felé az eddig nagyon heves 
lempó — amelyben Opatát és- .Jennyt Takáts lerúgja — 
leesöndesedik és újabb gól nem esik. A mérkőzés máso
dik részében a kék-fohérek lépnek föl támadólag és rö
vid időközökben két komért érnek el. Majd az FTC 
vezet szép támadásokat, de <■-.aklianiar nagy MTK-'ö’ény 
alakul ki. amelynek kö. el kéziében a 17. perebeit Winkler 
Braun révén pompás lövő; std kiegyenlil. A 3fi. percben 
pedig Braun szabadrúgásából Winklcr a mérkőzés döntő 
gólját lövi. Bár ezután is a kék-fehérek maradnak fö
lényben, további gólra nem törekszenek, hanem csak az 
elért eredmény épégén őrködtek. — A mezőnyből egyet
len játékos sem emelkedett ki. Őrt imái jobb vöt a jvö- 
rös“ Szálló, fvánesics pártatlanul vezette a nehéz m'r- 
kőzéf.l.

Törekvés—Vasas 3:2 (1:1). A mérkőzés eredménye nem 
fejezi ki Iliién az erőviszonyokat, meri álí illában a 
.Vasas volt a többet támadó és a .stílusosabb csapat. Az 
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első gól már a 3. percben esett l'ril: véd hetet len lövésé
ből, amely után Vasus-íöléuy kő' étkezik. A sorozatos 
támadások eredményeként a 20. percben Takáts Katzcr 
révén kiegyenlil. Ezután a Vasasok még lendüloiesel bon 
támadunk, de, bár teljesen a Törekvés térfelében folyik 
a játék, további eredményt nem tudnak elérni. Félidő 
1:1. A mérkőzés második felél a Törekvés támadása 
vezeti he. Az 5. percben a rosszul diszponált Nyerges 
egy nem is veszedelmes labdát a saját kapujába öklöz. 
2 :1! A váratlan gól után heves Vasas-támadások követ
keznek, de ennek ellenére Kuutzkynak egy alkalommal 
sikerül megszöknie, a rálátó kapust kidribi.izni és az 
üres kapuba tolja a labdát.'3 .•/.' Az utolsó percekben 
Horváth a 10-oson belül föllöki Himmert. A megítélt 
11-esbői szerzi meg a Vasas a nem várt eredményt szé
pítő második gólt.

VÁC—KAC 2:0 (1:0). Az első liz perc a kispestieké, 
majd a VÁC jön front l>a. A változatos, kemény küzde
lemben az első gól a félidő 15. nercében esett. I.ébi egy 
kaimclőtt; kavarodásban lőtt gólt. Félidő 1 : ti. A máso
dik félidőben újból a KAC tárna.;!, de rövid idő múlva 
a VÁC lendül előre és a 12. peri ben I.’-bi révén ujabb 
gólt cr cl. Nemsokára ezután Sairulyl lerúgják, aki 1(1 
percre kénytelen elhagyni a pályát, a 3f>. percben pedig 
Fischer szenved kézrándulásl. Az rtol:-ó (íz peri- újból 
a kispestieké, de eredményt elérni néni tudnak.

BTC—III. kor. TVB 1:0 (1:0). A Iromány ellenfelek 
küzdclm-'ben v budaiak léi nek föl t ínmdóing, de az eré
lyes BTC-védelcm sorrá vis ■-auím it ja a gólhelyzete
ket < tői;•■szilő akciókat. <i; Pó- z a félidő vegén meg 
szerzi csapatónak a győzelmet jelv'iíő gólt. A második 
félidőben általában n BTC van fölényben, de líivésoil 
elkerülik a hálót vagy a jól dolgozó budai védelem 
teszi ártalmatlanná a piros-fehér csatárok akcióit.

ÜTE—Zugló 5:0 (2:0). Nagy örömöt szerzett az UTE 
a Zugló fölött aratott és jf.l megáid'-mclt győzelmével. 
A vezető gólt Csontos szerzi meg síz UTF-inek, majd egy 
lt ősből Fog! ti. kettőre szapor'tj.i a gólok sz.imát. IT-i- 
i<iő 2:0! A második félidő 3. percében Jeszm i . Iö uj: hh ‘ 
gólt, inig a 33. |x ;•-Ivei ('siiiro'. 15 n'.étc: kap sból
vódhe!et!en brnnb:'.lövéssel negyedszír juttatja Irdéiba a 
labdát. Az utolsó perében I’.-itiln z n/ ötödik v lövi. 
A mérkőzés egész ideje alatt az ( TE volt fölényben.

A békeévük I gnagyobb alléd) ai versenye mindenkor a 
i/./C őszi vómlordijas viadala voll, tini, sj re Ibiim Urálin, 
Puerak, H'iede, Ltmilhi. Ki'ieton, stb. is érdemeinek túr 
tolták eljönni. Az idén pedig nemesik hogy cgv szál kiil. 
t'i'ldi sem volt. itt. Iiani ’.n méz a Imz.ai legjobb atléták sem 
l.iizalii in-1; meg eiry más ellen n kin- .-likas váiidurdi,kikéri, 
mert a KAOE ákliHH'i sportpolitikából nem indította .-z 
.■•tle* ’iit, Bizonv ez. nagyon szomorú kép köze ellen a parii 
o vnioiísz. előtt. Akik ebben vsak n léginvolt'Linói is hida
sak, azonnal távozzanak a helyükről, mert ezt kivánm az 
egyetemes magyar i portérdek!

Részletes crethnénvek:
I. .no méteres flúlftilás (oróf /ís-.tcrhdty líl!:ló:;-t m- 

lékoeiscny): 1. Som ay Elemér (MAC) !C> mm 2. Pallaglry 
(MAFC) 27.7 mp. 3. Ujfaltiezky (FTC) 28.1 mp.

II. I!tírm<isti'/rés tliandictip): '. Siugcr Ferenc (Győr) 
11 in. 10 ént. (2 m. el). 2. Sehinkáscit (FTC) II m. 21 cm.. 
(130 cin. el.). 3. Kulcsár (Postás) 14 in. 21) cm. (AH cm. el i.

II'. Suh/dobá;;. (Allamdij): I. Eördögli László (LEAt.’i 
13 m. üli cm. 2. Dr. Cflojthey (BKAC) 13 m. 01 cm. 3. Valiay 
(MAC) 12 m. 1)7 cm.

h'. 100 yardon síkfutás. (Riraly-rhj): 1. Rozsa hegyi 
Gusztáv (MAC) i(> mp. 2. Nemes (MOTE) én Veress (MAC: 
hclt\er-enyboii (ltl.t; mp.).

f. 1(M nx’/rrí .s- dkfuláv. (Andrdss/j-dij); I. Fix! (MAC) 
walk ower 52.7 mp

I’/. Diszkoszé lén (handicap): 1. Marvalils Károly 
(NTE) II in. 50 cm. 2. Somi’ay (MAC) 40 in. 33 cm. 3. dr. 
l’ápay (MAC) 40 in. 12 cm.

rii. 1500 méteres síkfutás, (bardtosi Porzsolt Ernő-em- 
/ét-verseny): l. ö< jezy Lajos (M AC) 4 p. 12.2 mp. 2. 
Benedek (MAC) 4 p. 15.3 mp. 3. Csekey (Csillaghegyi) 
és Ipolyi iC.vői) • i'• i'• mn -1 p. >8 mp.

I ti). ?;’(/ <;■ r<l:s síkfutás (.iázsef !;lr. bércen dija);
1. juhász György (MAC) 23.1 mp. 2. Veress (MAC) 23.8 
mp. 3. Nemes (OTE) 23.9 mp.

Európa pehelysúlyú hoxolói viiájrbajnoksá- 
ífáért BriisszöJb-en folytatott mérkőzésen a 
belga Montrouil legyőzte Gleises francia ököl 
vivői.

FeloJős szerkesztő és kiadó: Láz:ír Miklóti. 
Kiadja, a Reggel Lapkiadó Rt.

.,Vilúgoss.ág“-kö’ivvjiv<nnda rt. Biirlaries'.. Vlfí, Couti-u. 4. 
Műszaki igazgató: Detitsch 1).

I.nvon o.irn.nibá«. tcrpnnlln.l •••, a hakobcli- 
tiél is jobb nitnöaéghcn készülő kiváló tisz
tító és konzerv aló hatással bíró cipőkrém 524

ViláiStoajTioCíak ktfsrfeilefrte a ■wtajj^ai’Cik etten*  — W^etrccskyt HegyffatSék, BiStreiCc.ky 
axeiraiaran sxensácé^s cjyö’aoiIrtíeC: CTvatctt. — fíj pfi!yair®í«©?cfi

(A Ilt'fifjcl miiül; clór sül ól.) A főváros hibás sportpoli
tikája majdnem megölte a magyar kerékpársporiot, ngy 
hogy a rendező egyesületek milliós veszteségeket szen
vedve, már nem is rendezlek versenyeket. Ez a 3fc .'.</</>■ 
Kerákp-lros Szöcrt sépet is válságos lulyzoibe nmb-rta, 
amelyből éppen i>'. utolsó pillanat bán áhloitaikész sport
emberek mentették ki, akik pénzt és fúradlságot nem 
kiméivé, olyan hatalmas konkurrcnciát teremtetlek a 
Millenárison, hogy valósággal

a zürichi világbajnokság képe elevencdcdt meg clíil- 
Uiul:.

A nagy szabóén viadalt a főb.crcegi család i- k!lün! ■ te 
látogat.- , ávi;i. Megjelent Aupusztu főhere gn.ssz.ony, 
Zsófia főhercegnő. József Feccue főherceg, vitéz Sárkány 
Jenő altábornagy is Szitrutay tábornok kíséretében, aki
ket l'rili.oii Itieliárd z< m úíu :• >i IJimisr sz.::l fogadott. \ 
pályát zsúfolásig megtöltő közönség lázas izgalommal 
várta az egyes mérkőzéseket, amelyek során a magyar 
sprintorek. élükön Uhercczítji, vorcséget szenvedtek, inig 
a mótorvezetéses versenyekben n legnagyobb meglepe
tésre

Bánltzky legyőzte a holland Vermeert, a Gi.Jil Fokai 
győztesét ós Jírnmmertct, a ,.gépe!.iher“-t.

Győzelme ufón a közönség átlépte a korlátokat, vál- 
laira emelte, virágokkal halmozták ei, a zenekar pedig e 
Himnuszt játszotta.

A közönség kiiiönösen BrummerG>n csodálkozott, aki 
még tavaly szinte megszúmlálhulaílan körökkel vérié a 
magyar versenyzőket, ma pedig kél ízben is a vert me
zőnyben szerepelt. Permeer vereséget menti az. a körül 
inény, hogy szombaton még Prágában versenyzett, ahol1 
cgy líX) kilométeres versenyt nyert meg és utána egész 
éjjel utazott. így tehát fáradtan állt a starthoz. A kül

nyerhető egy összegben egyetlen sorsjeggyel a 
a nov. 14-én kezdődő XL osztálysorsjútókban

Megrendeléseket már eszközlünk!

Jutái: 60 tmillicS
Nyer: 40

Deák és dr. Ordódi Bankház
Andrássy-uti fiók: Budapest, Andrássy-ut 16

20 M
1O „ stb.

összesen 700 millió

Hív. sorsjegy árak: 
Ejfész , . 4000 korona 
Fél .... 2000 korona 
Negyed . 1000 korona

földi sprinterek mind kitűnőin szerepeltek. Küiönösrn 
Pedert, az amatőr világbajnok > ■■ ■ , aki látszva győ
zött Ulicrcczky és Grimm vili n. A professzionisták kzötil 
a szimpatikus (fotlfried jutott a közönség kegyébe, aki 

az KM0 méteren 1 p. 13.2 mp.-es Idővel aj pálya rekordot 
állított löl.

Ilcszldcs ered ni ciiyr k;
I. Nemzetközi fiiverseny (rí Villcndris syoril": /> us . 

dijáéi/) 1000 meder: 1. Engen Stábé. (Berlin. 2. Mir.'d 
t-lehrange (Berlin). 3 Willy Gottfried (íl- nmiver). 4. 
Ilörieh Péter (TTC). Utolsó 2do im’ler 12 G mp.

II. Tauril-ilij, ■ '10 kiloniótereií >/ .. zcthözl mólorv
i :.e-rsen'i. E'ső fntam: 1. Bánltzky József íKKTíj, 
vezető Nagy Károly. 2. ’J’uen Werm-cr (Ii< llandin) 4*10  
méterrel. 3. Gusluw Britmimrl (Németország) 7'u imt.-r- 
rcl. — li.-.rt >>•: föladta. Második inlain: 1. B.'nitzky 
József (KKK). 2. Bartos Gyűl;'. (VII. kor. s(') 100 mé
terről. 3. G. íirummert (Németország) 150 méterrel, 4. T. 
Vermen- (Hollnndin) ?'<i méterre). Végeredményben: 1. 
Bánit', ky .József (KKK) vezető Nagy Károly. Idő; 22 p. 
10 mp.. illetőleg 21 p. 58 top. 2. T. Vermeer (Hollandia), 
vezető Jnnkovlc.i falván (Vif. kor BC). 3. G. Brummert 
(NémctorszÁg). Bartos Gyula (Vll. kor. S< ).

III. ^leylt'.vdsí v‘ r>'t n.<i. H'iio mét> i. .'•! iudk'-t fut imban 
i Peetcis (líoll;m<il i). 2. I ':itc" :v 3. Grimm. Könnyen 
nyerve.

II'. Nemzetközi térclön'jvers'in/, ren mé'er' 1. Willy 
Goltfried (Haunover). 2. Allreil S< ibaagv (P. iliiu. 3, 
Engen Slabn (Berlin). 1. Welwárt N.'mlov (.”'■• I<).
Mazúk Kálmán (MTKi. Gyüuyörü ><rscn.v. 1 1 p. 13.2
m p. (Póii;arekord').

Az Európa-bajnotsagb&n. a vs.reGen 
Petrovits és Schwarcz cJdcn'ctientil 

Küzdüítült
Az Európa imd. .ág dönl.í k ii< ■.biuivi minő ét-.deli esőb

bel lesznek. Különösen a vusáriinpi > voll forró, mert 
a két eddig veretlen shampion. Petrodts f“> sei v'ne a 
négy rzorvs v ilngii.ijnok kerültek <^>..i,' ,-.l .>.• :iih . Hr
szonöt porcén át Pdr< Alt támadott, <lo a pn szít tnkU 
val dolgozó Seh i'íirczri! egyszer sem Imit.: ■ es.-'l: es hely
zetbe hozni, igy az első találkozás etdiiut liemil végződött.

X (ícriokofí lln riiese! mé rkőzés. ; .:i"Iy inkább dula
kodás volt, az E'irópa-bajnok győzölmével vi gzőiiöU. aki 
a durva Havllcselcet a to. percben knráthuzússal fektdto 
két vállra. — A '•iir.'c—H'olke párharcban a vzlmpn ikiís 
finn klasszis munkát végze.ll, de a ii.'il.'iiif.1 2n kilogrammal 
nehezebb ellenfelét 25 porc alatt nem mdta dobni, igy 
ez a mérkőzés is eldöntetlen mar.uh.

Az est. történetéhez tartozik még az, hogy Utdiduhi 
nem állhatott ki Jattfio ellen, mert a Scltutircz elleni 
mérkőzésében snlyosnbii természetű vállráininlfist szen
vedett, ami még egy időre harcképtelenné teszi őt, úgy 
hogy Jaayo elleni meccse esni; a hét közepére várható.

Érdekesnek tartjuk itt mcgemliteni még azt, hogy a 
főváros a birkózóversenyek jövedelméből már eddig is 
közel 10 millió korona részesedést kuiiott, ami n jövő
ben, az őszi hónapokban teljesen lehetetlen lesz, mert 
11%-os részesedés mellett, majd nem lehet ilyen nagy 
szabású és nívós viadalokat rendezni. A főváros rövid
látó sportpolitikája azonban nemcsak ezt teszi lohetot- 
lenné, hanem a Icgvirágzóbb magyar sportot, az amatőr
birkózást is meg fogja ölni.

Hétfőn este a következő nagyérdekü mérkőzések ke
rülnek eldöntésre:

1. Sámson (130 kg.) — Jaapo (102 kg.).
TT. IPolke (101 kg.) — Part komink (32 kg.).

III. Pelrovtts (115 kg.) — Gerlykoff (112 kg.).
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