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Daruváry ma folytatta » 
tárgyalásait a klsántánttal
A genfi tanácskozások alapján Budapesten folytatódnak 

a gazdasági és politikai tárgyalások

i

(A Reggel tudósítójától.) Daruváry Géza dr. 
külügyminiszter szombaton este érkezett vissza 
a fővárosba Mécsből, ahol magánügyeit intézte 
el. Daruváry tudvalévőén még Innsbruckban 
elmaradt a Géniből vele együtt hazatérő mi
niszterelnöktől és hosszabb ideig tartózkodott 
Bécsben. A külügyminiszter már vasárnap 
délelőtt elfoglalta hivatalát és

fogadta a külföldi államok budapefdi kö
veteit.

Ezután hosszasan lanácskozott Kánya Kálmán 
meghatalmazott miniszterrel, aki a külügymi
nisztert távollétében helyettesitette.

Föltétlenül megbízható helyről nyeri érte
sülésünk szerint Daruváry Géza külügy
miniszter már a hétfői nap folyamán foly
tatni fogja a kisántánt államainak képvi
selőivel azokat a tárgyalásokat, amelyeket

Elmarad a tőzsdeadó föle:
A pénzügyminiszter nem él a fölhatalmazással

IA Reggel tudósítójától.) Az elmúlt hetekben 
súlyos visszahatást váltott ki nemcsak a tőzs
dén, hanem közvetve az egész gazdasági élet
ben is az a bír, hogy Kállay Tibor élni fog a 
legutóbb megszavazott fölhatalmazás: törvény
ben foglalt jogúval és fölemeli a tőzsdeadót. 
A forgalomba került hírek arról szóltak, hogy

a tűgsdeadó a jelenleginek kétszerese lesz, 
és ez ellen a terv ellen a magyar közgazdaság 
minden mértékadó tényezője a leghatározot
tabban állást foglalt. A Reggelben Végh Ká
roly, a tőzsde elnöke és Frey Kálmán, a tőzsde 
alelnöke nyilatkoztak erről a kérdésről és ki
jelentették, hogy

a tőzsdeadó duplájára való fölemelése ka- 
tnsztrófális hatással lenne a tőzsdére

és ha ez bekövetkezik, ők lemondanak elnöki 
állásukról. Kállay Tibor pénzügyminiszter 
nyomban Géniből való hazatérése ,után tanul
mányozni kezdte a tőzsdéddé kérdését és meg

Foincaré a fraada-a^O'o! 
ellentétekről

Páris, október 7.

i’oincaré miniszterelnök ma Ligny en Bar- 
roisban megtartotta bejelentett beszédét. Tár
gyalta a Ruhr-kérdést, rátért lord Curzon be
szédére és a többek között a következőket mon
dotta: Akárki vegye át holnap Németország 
sorsának intézését, mi hívek maradunk ön
magunkhoz és továbbra is igyekezni fogunk 
állandó garanciákat szerezni biztonságunkra 
és a jóvátételt fizetésekre. Nem hinném — mon
dotta ezután Poincaré —, hogy az angol mi
niszterelnök álláspontja és a miénk közölt át
hidalhatatlan ellentét volna. A francia pro
gramot a sárga könyvben kifejtettem és nincs 
mit, módosítani rajta. Barátságos és bizalom*  
teljes tárgyalások, amilyenek legutóbb Bald- 
wlnnal folytak, megujiihatők, hogy az ántánt 
ismét szilárdabban alakuljon.

Boröspesf,19^3 október 8.

(leniben Benes és Nincsics külügyminisz
terekkel megkezdett.

Ezek a- tárgyalások elsősorban gazdasági ter
mészetűek, azonban

sok fontos politikai kérdés is megvitatásra 
kerül.

így már a közel jövőben tárgyalás kezdődik
a jiigoszláv-magyar kereskedelmi szerződés 

régóta vajúdó kérdésében is. A most folyó tár
gyaláson nak fontos anyagút alkotja ezenkívül 
a szomszéd államokkal való forgalmunk meg
könnyítése, az útlevél- és vizum-rendszer gyö
keres reformja. Mindezekben a kérdésekben 
Genfhen már meglehetősen előrehaladott tár
gyalások folytak, amelyek most Budapesten 
fognak befejeződni.

hallgatta úgy a tőzsde elnökségének, mint 
más szakembereknek véleményét, amely egy
hangúan úgy szólott, hogy a tőzsdeadó föleme
lése ezidő szerint kiszámíthatatlan károkat 
okozna az egész gazdasági életben. Ennek el
lenére a pénzügyminiszter mindeddig nem 
hozta nyilvánosságra, hojxy mit szándékozik a 
tőzsdeadó ügyében tenni és

ez a bizonytalanság nyilván szerepet ját
szott a tőzsdei értekek legutóbbi nagy ár

esésében.
M Reggel most megbízható helyről azt az ér

tesülést kapta, hogy a pénzügyminiszter nem 
fog élni a fölhatalmazást törvényjavaslatban 
megadott jogával és

elejtette a tőzsdeadó fölemelésének tervét.
Ez az elhatározás a közgazdaság körében nagy 
megnyugvást fog kelteni és hozzájárul a tőzsde 
gyógyulási folyarnatához.

„Szó sincs róla, hogy elfogadjam 
a pénzügyminiszteri tárcát" 
Telesxky János nyilatkozata

(A Reggel tudósilójától.) A Reggel legutóbb 
megírta, hogy Kállay Tibor p nzügyiminiszter 
lemondását ismételten előterjesztette a mi
niszterelnöknek, aki azonban egyelőre mara
dásra kérte Kállayt. A később kiadott hivata- 
megirta, hogy Kállay Tibor pénzügyminiszter 
nyilatkozatai mindenben igazolták A Reggel 
értesüléseit. A pénzügyminiszterválsággal kap
csolatban fölmerült az bír, hogy Kállay utóda 
Tcleszky János lesz a pénzügyminiszteri szék
ben, ezert kérdést intéztünk Tcleszky János
hoz, a Pénzügyi Tanács elnökéhez, hogy vál
lalja-e a pénzügyminiszteri tárcát, ha azt neki 
fölajánlják. Tcleszky kérdésünkre a követke
zőket válaszolta:

— Szó sincs róla, hogy elfogadjam a p&u- 
ügyminiszterséget. Különben is, Kállay Tibor 
pénzügy miniszter ur tudtommal egyelőre nem 
távozik állásából.

4*1.  szám

A kapitalizmus 
bolsevizmusa

Újpest városára tegnap este sötétség bo
rult, az üzletekben, lakásokban, kávéházak
ban, széles utcákban és sikátorokban ki
hunytak a villanykörték, megvakult egy 
nyolcvanezer lakosú város, csupán a közkór
házban pislákolt némi fény. Pontban 6 óra
kor ugyanis a Phöbus Rt., amelyet szerződés 
köt a város világítására, egyszerűen kikap
csolta az áramot és átadta Újpestet a sorsá
nak. Csak a vak véletlen segítette az új
pestieket, hogy tűz, rablás, betörés, pánik 
meg nem látogatta éjszakájukat. Beszéljünk 
a betegekről, akik kórágyukon vergődve les
hették a virradatot, beszéljünk a mai idők 
általános emberi betegségéről, a neuraszté
niáról, amely nagyit ja a veszedelmet, az iz
galmat és a bizonytalanság gyötrelmes érzé
sét. Ha egy közüzem munkásai sztrájkolnak, 
úgy fegyveres erő áll az egyetemes polgári 
érdek szolgálatában. És ha egy közüzem 
igazgatósága sztrájkol? Mi ez, ha nem a ka
pitalizmus — bolsevizmusa. Milyen emberi 
vagy hatalmi jogon mondja ki a sötétséget 
egy részvénytársaság elbizakodott igazgató
sága? Honnan veszi az erőt, az elhatározott
ságot és a vakmerőséget, hogy valamely 
pörös szénelszámolás kedvéért közei százezer 
lelket, egy haszontalan gesztussal odadobjon 
— ki tudja — akár egy irtózatos katasz
trófának is. Hadi .jog, ostromállapot van 
talán és a Phöbus újpesti igazgatója a ve
zénylő tábornok? Mi elkeseredetten harcol
tunk a botbüntetés ellen, de ha már íl kurzus 
visszaállította a derest, itt volna az alkalom 
a kipróbálására. A Phöbus igazgatói, akik 
az árambeszüntetésben ludasok, huszonöt 
botot érdemelnek. Legalább huszonötöt! Az 
ember á múlva nézi az eseményeket, hogy a 
háború és a forradalmak megpróbáltatásai 
után és azután, ami itt történt az elmúlt 
években, akadnak még, akiknek nem nőtt be 
a fejük lágya, akik képtelenek megmérni el
hamarkodott, ostoba cselekedeteik horderejét. 
Ez a rhöbus-igazgató, akinek a nevére sem 
vagyunk kiváncsiak, a kapitalizmus, a fönn
álló gazdasági rend létét és alapját kockáz
tatja, amikor nyersen visszaél azzal, amiből 
szelíden és szerényen élnie kéne. Egy igaz
gató, sőt vezérigazgató, aki forradalmi ala*  
pon áll. Hát látott a világ ilyet! Egy ember 
pökhendiségét, magabizottságát, aki kiáll 
má? százezer ember nyugalma, békéje, 
rendje, élete ellen, mint egy Cézár, vagy 
Landler vörös marsall. Még elképzelni is 
tűrhetetlen, fölbőszitő, dühbe^uritó. Jogászok 
azt mondanák, hogy az igazgatóság tényke
désében a zsarolás minden kritériumát lát*  
ják fönforogni. Mi mást mondunk. Példát 
kell statuálni, hogv megértse mindenki, akit 
illet, hogy a közérdek mögött lapuljon meg 
a jogtalan magánérdek. Ső.t, mi több: gyak< 
ran a jogos magánérdok is.
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A nagygyűlés vasárnapja
(A Reggel tudósitójától.)

Az országos katolikus nagygyűlés első nyil
vános ülése ma volt a Fővárosi X igadó nagy
termében. Az elnöki megnyitót 4lbrecht ki
rályi herceg mondotta. Utána Schioppa papai 
nuucius mondotta el beszédét. Érintette a mai 
kor szellemi problémáit, aztán igy folytatta:

— Nem. nem soha! Sohasem fogunk engedni vallási 
elveinkből! Türelem, cg.viif(működés, baráti érintkezés, 
helyes; ámde mindennek sértetlenül kell megmaradnia, 
ami a katolicizmus vallási elveit bármikőpen is érinti, 
sértetlenül, akárcsak a 
vihar és a villám sem

— A felekezeti béke, 
kívánunk, nem jelenti 
közönyt, amelyot az egyház elitéi. A felekezet) béke nem

* jelenti és nem is jelentheti a hitbeli közönyt, amely 
magától támad a nép lelkében, ha engedjük, hogy jelen 
legyen a szertartásokon, ahol sajnálatos vcgyiilékben kö
vetkezik egymásra a szentmise és a katolikus pap ál
dása, a protestáns pásztor beszéde és áldása, a Talmud 
éneke és a zsinagóga rabbijának, áldása.

A nuncius után Sipöcz Jenő polgármester 
beszélt.

Két Budapest van. mondotta, többek között a polgár
mester. A székesfőváros lakosságának egy része sajnála
tos érzéketlenséget, tanúsít az erkölcs, a hitélet és a 
nemzet nagy kérdéséi iránt. Ennek is egyik kategóriáját 
mestorséges agitáció neveli az említett, érzések megtaga
dására. amely erőszakos agitáció jelentős sikert ért el 
olyanoknál is, akikben pedig a természetes jóérzés meg
volna és hajlamossá volnának tehetők nemesebb eszmék 
befogadására is. A másik kategória a született, zabolátlan, 
vallástalan, erkölcstelen, nemzetietlen elemből áll. amely
ben nagyon sok az idegen. Ezek nem ismernek sem 
Istent, som hazát. Egyetlen vágyuk a pénzszerzés és az 
ólvezetvágyuk kielégítése. Nem ismerik a családi élet 
bensősegeit, tisztaságát, nincs bennük szociális érzés, nem 
tisztelik a múlt szent hagyományait. Ha rosszul megy 
idolgnk, áttoszik fosztogatásuk színhelyét máshová. Kész
séggel hajlandók minden fölforgat.ásra, hogy a zavaros
ban halászhassanak. Azért ez az elem még akkor is 
forradalmár, ha már vagyont harácsolt össze. Ez a. két 
kategória alkotja a fővárosnak egy kis hányadát. A na
gyobbik rész azokból korül ki, akik mindennek az ellen
kezőjét teszik. Budapesten a messze túlnyomó rész ebből 
az utóbbi tisztes elemből áll.

A polgármester után Prohászka Ottokár lé
pett az emelvényre és a katolikus lélek orien
tációjáról tartott előadást. Beszélt a nyugat - 
európai keresztény kultúra földrengéséről, a 
liberalizmus csődjéről és a. szociális struktúra 
szétomlásáról.

bírom lefesteni azokat a színeket 
—. amelyekkel a mai 
varázsolhatnám. Az 
a rettenetes leromlást

gránit sziklának, amelyet még a 
kezd ki.
amelyet mi, katolikusok, őszintén 

és »n» is jelentheti a hitbeli

— Rettenetes, amit a szociáldemokrácia hozott ránk. A 
szociáldemokrácia valaiuikcpcn jót akart, do a. folytonos 
osztAlyhare képtelenség. A szociális érzést kell belevinui 
mindenbe, a családba, az iskolába, a munkásviazonyokba. 
Tehet a katolikus kongresszus irányítására ezt a három 
elvet ajánlom: a hitélet kimélyitésót a destrukcióval 
szemben, a katolikus hit vallását a liberalizmussal szem
ben, a katolikus keresztény szerctetct minden szociális 
törekvésben.

Délután a régi Országházban a Katolikus 
Népszövetség tartotta ülését. Miklós Andor dr. 
a kurzus hibáit ostorozta. Kifejieíte, hogy a. 
keresztény játszók mögé számos álkeresztény 
bujt el s a keresztény szervezkedést egyévi cél
jaira használta ki.

Kemal csapatai bevonultak
Konstantinápolyira

Konstantinápoly, október 7.
A töröli csapatok ma a. lakosság lelkes üiw 

neplése közepette bevonultak a városba. A 
házak föl voltak lobogózva. Este a város fény
árban úszott. A nevezetes nap megünneplésére 
népünnepélyeket rendeztek.

«3c»

A francia-sr.émet megegyezés 
előzményei 

Tanácskozás Kruppa] a fogházban
Páris, október 7.

Az Havas-ügynökség a német iparosoknak' 
Dcgoutte tábornoknál történt, megjelenéséről a 
következő jelentési, közli: Szeptember 30-án a 
nagyiparosok Unná-ban tartott tanácskozáson 
Rtinnes Hugót, Vogler igazgatói. Klöckncr el
nököt, valamint v. Vclscnt, az állami bányák 
igazgatóját, megbízták, hogy a megszálló ható
sággal lépjenek érintkezésbe a munkának a 
Ruhr-vidéken való újra főivé lel ér öl. Az említett 
delegátusok Berlinbe mentek, hogy a német 
kormánynak ezt a. határozatot tudomására 
hozzák. A kormány hozzájárulásává' azután, 
Krupp von. Bohlennal a fogházban tanácskoz
tak. Ezután megjelentek Degoutte tábornoknál 
és előterjesztették azokat az alapvető elveket, 
amelyek a. munkának a francia hatóságokkal 
teljes egyetértésben való ujrafölvételénél s-:em 
elölt lartandók volnának.

jA gyermeSíhad ereijéS raövolié a

N

mert minden mesterséges anyag nélkül készítő, termé
szetes tápszer vérszegény, logycnítelt eu. • nvk, nehéz 
betegségből lúbbndozók számára. Étvágytalan satnya 
gyermek k erősítésére, vér és csonlképzödésének elő. 
scg'ifé.--. re szolgál. A légzőszervek izgalmát csillapítja 

és a görcsös köhögést enyhíti.

Uz

i I!

mondotta 
rettenetes nyomorúságot 

egyház folyton hirdette, 
már 150 évvel évvel oz-

szabadkőművesség, az 
is. nemcsak az

aml 
kultúrát 

helsó társadalmi, kulturális.

— Nem 
a szónok 
önök elé 
hogy ezt
előtt készítették elő,

hogy ami liberalizmus, 
tönkreteszi a keresztény 
anyaszentegyházat. Ezt a
intellektuális züllést a szabadkőművesek és az lnteilek- 

tUellek készítették elő.
XIII. Léét pápa az ő fenséges oucikükájáb.in fölhívja a 
katolikusok figyelmét: rántsátok le a szabadkőművesség 
arcáról az álarcot, hadd mutassa meg az igazi arcút,

me,rt álarc az ingyentej, az ingyenkenyér, a csecsemő
védelem, álarc az egész lexikonja a frázisoknak, huma
nizmusról, az egésznek a gyökere, tisztelt kongresszus, 

a kereszténység lerontására irányuló gondolat.
— A liberalizmus szabadságot akar, szabadon akar gon

dolkozni, crkölcstelcnkcd:ii. házasságot kötni és bontani, 
szabadon akar sibcrolni. Nekünk is kell politikai sza
badság, nekünk se kellenek a bürokratizmus knmarillái- 
nnk macska zugai, mi is szabad emberek akarunk lenui. 
de a kereszténység gondolata szerint a szabadságot a 
tekintéllyel, az igazsággal összekapcsolva. A liberalizmus 
adott tudományszobadságot, hogy az egyetemeken minden 
tücsköt-bogarat, erkölcstelenséget. destrukciót előadhas
sanak. Nem kellett más. csak egy kis doktori pallium 
a hóbortosok nyakára, mindjárt fölmehettek a 
Gazdasági téren csak azt látom, hogy

s, liberalizmus révén a földet elcsúsztatták és 
tarisznyát a magyarok nyakába akasztották
egy nagy szabadságot nekünk: útlevelet Amerika felé.

Ncin mondom, van parlamenti szabadság is, nem akarok 
valami sértőt mondani, hiszen itt tiszteljük a parlament 
elnökét, de a parlamentarizmus is lejárta magát. Ne
künk nem kell szabadság a magyar egyetemi ifjúságnak 
az egyetemről való kilicitálására! (óriási éljenzés.)

katedrára.

a koldun. 
é*  adtak

Lopás és siKRasztás miatt lelar- 
tóztattafe egy rendőségi tisztviselőt 

(A Reggel tudósítójától.) A főkapitányság 
központi ügyeletén a múlt heten megjelent 
Báthory István 23 éves joghallgató, rendőrségi 
dijnok és ismeretlen tettes ellen lopás büntette 
címén följelentést telt. Panaszában azt adta 
elő, hogy éjszaka a lakásán ismeretlen tettes 
a kabátjában levő pénztárcáját ellopta amely
ben közel egymillió készpénz volt. Elmondta, 
hogy két lakótársa van, de egyikre sem gya
nakszik. A rendőrségi nyomozás során érdekes 
fordulatot vett az ügy. Amikor ugyanis meg
kérdezték a rendőrdijuokot, hogy honnan volt 
ennyi néiizc, azt vallotta, hogy egy ismerőse 
dollárokat, adott neki beváltás végeit és a pénz 
így nem is volt az övé. Mialatt Báthory! val
latták. megjelent a főkapitányságon egy Sker- 
Iák Géza nevű egyén, aki viszont Báthory Ist
ván ellen lett följelentést. Elmondta, hogy már 
régebben átadta dollárjait, Báthorynak, bog’.’ 
váltsa be, de nem tudja, tőle megkapni a pén
zét és Báthory régóta hitegeti, hogy egymillió 
koronát kosztba adott,. E föl jelen tér, hatása 
alatt aztán Báthory István megtört, beismerte 
a rendőrségen, hogy nem loptak el tőle egy 
fillért sem, a följelentést csak azért tette, hogy 
a gyanút magáról elhárítsa. A millió koronát 
az Emkc-pincében és a Teréz-köruíi Magyar 
Házban éjszakai nők társaságában elmulatta. 
Mindjárt beismerte a fiatal rendőrdijuok azt 
is, hogy még egyéb bűn is nyomja a lelkét. 
Egyik lakótársának a zsebéből ő lopta cl a 
pénztárcáját, amelyben 78.(101) korona készpénz 
volt. Bóra Jenő állumpónztári főtiszt barátját 
is meglopta. Amikor ez betegen feküdt a la
kásán, clomelte aranyóráját és 858.000 koro
náért eladta. Báthory Istvánt lr.tr*  ••tózta.t tűk, 
majd átkisérték az ügyészségre, ahol dr. Her- 
czegífy királyi ügyész a soros vizsgálóbiró 
előtt az előzetes lotartóztatás főn tartását indá
vá ny ózta.
«■»/»:’ s*tui  mi ■rw wwj—ia uz jaaKitaomaac
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Cseh lapok hírei a miniszterelnök tárgyalásairól
R/'nncl tudósítójától.) Bethlen István 

grói miniszterelnök a múlt vasárnap este 11 
ór: > perckor elutazott Budapestről. Géniből 
v;. ó megérkezése után mindössze 24 óráig tar
tózkodott itthon és utána pihenés céljából is
mét elhagyta a fővárost. Amint A Reggel múlt 
számában közölte, Bethlen gróf Sátoraljaúj
helyre utazott. Ezzel szemben másnap megje
lent egy hir,

amely azonban egyáltalában nem volt hi
vatalos jellegű,

hogy a miniszterelnök pihenés céljából Rad- 
ványba utazott Károlyi László gróf birtokára.

Közben a cseh Lidove Noviny című lapban 
megjelent egy hir, amely szerint.

a magyar miniszterelnök a cseh határ köze
lében, egy ismeretlen helységben, Cseh
ország vezető politikusaival, elsősorban 
Svehla miniszterelnökkel és Benes külügy

miniszterrel tanácskozik.
Ezt a hirt átvette a Prágai Magyar Hírlap 

is, amire magyar részről cáfolat jelent meg, 
azonban ez a cáfo'al sem közli,

hol tartózkodik tulajdonképen a miniszter
elnök?

Ezt a homályos tényállást egyetlen hivatalos 
jelentés sem világítja meg. úgy. hogy nem 
csoda, ha a külföldi sajtóban a legkülönbözőbb 
és a legfantasztikusabb hírek jelennek meg a 
mr.írjí’r miniszterelnök utazásáról. Másrészről 
ugv is értesülünk, hogy Bethlen István grófot 
magái; természetit gazdasági ügyei tartják tá
vol a fővárostól.

TaE^Tíárk Ferenc köwyvügynök ufabb szelepe. — ©r©88 FüssBi is veSt 
10.000 frankért részvény — A svájciak visszakövetelik a pénzeket

A részvénytranzakcié hiteles története
(A Reggel tudósitójától.) Ismeretes már, 

hogy- a Dunu-Lloyd Bank Rt., amelynek igaz
gatóságában a fajvédők néhány kiválósága is 
helyet foglal, tavaly ősszel milyen körülmé
nyek között plaszirozta részvényeit a svájci 
piacon. Mindenki tudja már, hogy a Duna- 
Lloyd vezérigazgatója, ílefty Riehárd, milyen 
élelmességgel adott túl a jelentéktelen ban- 
kocska nagyszámú részvényén a svájciak kö
zött, fajra és felekezetre való tekintet nélkül. 
A Reggel munkatársának most módjában van 
a Duna-Lloyd-részvények külföldi plaszirozá- 
sának összes részleteit a nyilvánosságra hozni. 
Nyilvánosságra valók ezek az adatok, annál is 
inkább, mert a inni nehéz időkben, amikor 
annyira rágalmazzák a külföldön a magyar 
kereskedelmet, tűrhetetlen, hogy ilyen és ha
sonló üzletekkel teljesen eláztassák a becsüle
tes magyar kereskedelem jó hírnevét.

1922 szeptember elején kezdődött a Duna- 
Lloyd-részvény plnszirozési akciója. Szeptem
ber első napjaiban jelent meg Hcfty Riehárd, 
a Duna-Lloyd vezérigazgatója egy másik ur 
kisérclében Kiénast budapesti svájci főkonzul
nál, hathatós támogatást kérve. Kezében a 
magyar külügyminisztérium ajánlólevelét, lo
bogtatta, amelyben a magyar külügyi kormány 
fölkérte Kiénast főkonzult, hogy a Duna-Lloyd 
részvénytársaságot, amelynek megbizottal 
„pénzügyi tranzakciók" lebonyolítása végeit 
Svájcba, utaznak, melegen ajánlja a svájci tő
kések figyelmébe. Kiéuast főkonzul, a kormány 
ajánlólevelére magától értotődően mindent 
megtett, hogy Heftyék Svájcban minél na
gyobb sikerrel operálhassanak és meleghangú 
ajánlólevélben hívta föl az élelmes kis válla
latra a svájci Bundesrat figyelmét.

Heftyék első utazása.
Szeptember végén indult el Budapestről Hofly Ri< húrd, 

hogy nagyarányú üzleteit Svájcban lcbouyolltsn. Nem 
egyedül ment. Vele volt T«/’ Ferenc volt könyvügynök 
is, akinek neve nem ismeretlen n közönség előtt és egy 
Slékelj/ nevű fiatalember, aki mindenütt, mint Tali tit
kára szerepelt. Fényűző előkelőséggel tették meg az 
utat Svájcig, amelyet keroRztül-knsul beutaztak. Min
denütt. elsőrangú szállodákban szállottak meg, úgy éltek, 
mint a hercegek és még a legkisebb útra is autót vettek 
igénybe, ami a szerényen és szolidan elő svájciak figyel
őnél azonnal fölhívta "» előkelő idegenekro. Legelőször 
orról gondoskodtak, hogy ajánlóleveleiket minél Jobban 
kihasználják. A Svájc—Magyar Kereskedelmi Kamarán 
kívül a berni követség in rendelkezésükre állóit, nmely 
ugyancsak kapott a kormánytól egy olyan levelet, ami
lyent Budapesten Kiénast főkonzul hoz. intézték. Parcher 
berni ügyvivőnk mindon tőle telhetőt elkövetett, hogy 
Heftyék tranzakciója minél jobban sikerüljön. A három 
férfin a bemutatkozó látogatások után azonnal munkához 
látott s megkezdte a Duna-Lloyd-rószvényck plasszlrozúsftt

Hogyan dolgozott Hcfty és Tali Német- 
Svájcban.

Zürichbe való megérkezésük után Tíofty es 
Tali a Schweizerische Nationalbank-ha. mentek 
és Jetéibe helyezték azt a részvényblokkot,

A miniszterelnök hazatérésének’ pontos dá
tuma még mindig ismeretlen. Annyi bizonyos, 
hogy október 14-én Bethlen István gróf is részt 
vesz az egységes párt szolnoki zászlóbonló 
nagygyűlésén és nagy beszédet fog mondani az 
ország külső és belső politikai helyzetéről.

Vasárnap a fajvédők Abádszalókra utaztak 
le Gömbös Gyula beszámolójára. Gömbös 
és a többi fajvédő szónokok ismét vehemens 
kirohanást intéztek a kormány ellen és külö
nösen a külföldi kölcsön föltételei, miatt illették 
kemény bírálattal a miniszterelnököt.

A nemzetgyűlés október 15-én összeül ugyan, 
de nyomban, még tán ugyanezen a napon — ér
tesülésünk szerint — újból elnapolják a Házat 
november 3-ig. Ez idő alatt a bizottságok le
tárgyalják a földreform novellát,

amellyel a múlt pénteki minisztertanácsnak 
kellett volna foglalkoznia.

Ez azonban nem történt meg. mert nagyatádi 
Szabó István Erdőcsokonyáról még nem érke
zett vissza.

A. parlament újabb szünetére — egységes
párti körökből nyert információnk szerint — 
szükség van azért is,

mert ezalatt érkeznek meg a jóvátétel! 
bizottság kiküldöttei is a kölcsön-ügy elő

zetes megvitatása céljából.
A novemberben összeülő nemzetgyűlés napi

rendjén elsősorban a földreformnovella sze
repel.

amit elhelyezés céljából kihoztak. A Schv.eize- 
risehe Nationalbank volt a részvények elosztó 
helye, innen küldték szét mindazoknak, akik 
vásároltak belőle. Egy kis bajuk is volt a 
svájci bankkal,

amely letiltotta a részvények kiadását, 
mert Heftyék nem fizették meg a tranzak

ció után járó állami illetéket.
Deliát egy ilyen kis akadály nem rettentette 
vissza a dunaparti argonautákat, leküzdötték 
és mentek tovább az aranygyapju után. 'Egy 
ismert zürichi ur kíséretében végigjárták az 
összes nagykereskedőket és ajánló leveleikkel, 
nagyszerű föllépésükkel és rábeszélőképessé
gükkel majdnem mindenütt sikerrel operáltak.

Ki is az a Tali Ferenc?
Itt. Pesten sokan ismerik Tali Ferencet. A háború alatt 

Fényes László cikksorozatban foglalkozott személyével és 
viselt dolgaival. Azelőtt Türknek hívták és t-izony 
semmi köze sem volt a fajvédőkhöz. Különösen könyvek
kel ügynökösködött, de minden dologba belefogott, ahol 
pénzt lehetett keresni. Akivel csak beszéltünk, mindenki 
ügyes, tehetséges embernek tartja, olyannak, aki megél 
a jég hátán is. Nagyszerűen tud alkalmazkodni a válto
zott viszonyokhoz, amit mindennél jobban bizonyít a faj
védőkkel való jóbarátsága és szoros üzleti kancsolíitn. 
Antióla a kurzus virult, nyakkendőjében egy óriási ké
részi csillog, amit, ta’ári néhány év előtt egy mógendóvid- 
ból alakította át. Amikor a svájci ügyben érdeklődtek 
nála, azt a választ adta, hogy miért nem bízták meg 
Ganz-Danubius plaszirozással, ő azt ugyanúgy elintéz e 
volna, mint a Duna-Lloydét. Ez a kijelentés valóban jel
lemzi Türk-Tali Ferencet, aki egyébként nyárspolgár és 
a fezőrből alig van benne valami.

Kik vélték a Duna-Lloyd-részvényeket és 
hogyan?!

Először egy Paul Husy nevezetű előkelő 
nyerstermény kereskedőhöz állítottak be Hcfty 
és társai egy svájci kísérővel együtt. Hónuk 
alatt az ajánlóleveles dossie, szivükben re
ménység. Tali vitte a szót. Tartalékos száza
dosnak. adta ki magát. Fölénnyel és vállvere
gető kedvességgel beszélt, kifejtette, hogy 
Husy csak jól járhat, ha megveszi a részvé
nyeket, mert a Duna-Lloyd jóformán a ma
gyar kormány félhivatalos vállalata, és mint 
ilyen gyönyörű perspektívák előtt áll Magyar
országon.

— Nem fontos, úgymond nagyképűen, hogy 
öt, fiz, száz vagy ezer frankot jegyez Husy 
ur, a fontos csak az, hogy megpecsételjük a 
barátságot és összeköttetésbe jussunk egymás
sal. Majd titokzatosan közölte vele azt is, hogy 
örüljön a Duna-Lloyd részvényajánlatának, 

inért a részvényvétel által a branche-ban 
ő lesz az egyedüli, aki Magyarországról 
nyersterményeket fog kapni, inért, a Duna- 
Lloyd hatalma nagy, összeköttetései első
rangnak, minden kiviteli és behozatali en

gedély első kívánságra az ölébe hull.
Ilyen csábító Ígéretekre azután Husy ur in ár 

igazán nem tehetett egyebet, mint hogy a Sirius 
részvénytársaság számára, amelynek tulajdo
nosa, kétezer franknyi értékben Duna-Lloyd 
részvényeket vásárolt.

Tali urék ezután Róbert Diirig . importőrt 
és exportőrt kerestek föl és itt is hasonló 
föllépéssel, hasonló Ígéretekkel, adtak túl vagy 
kétezer franknyi részvényen, mint. Raul Húsú
nál. Csak nem voltak elég elővigyázatosak, 
mert Diirig Iíusynak a legnagyobb konkur- 
rense volt.

Általában minden cégnél megismételték ?r'( 
a kijelentést, hogy abból a braucheból csak 
ő fog Magyarországgal er '■ és iinpc.*;-  

üzletcket lebonyolítani.
Egy Giedion nevű zsidó kereskedőt, aki harcos 
cionista hitében áll odakint, teljes egy óráig 
„főztek" a fajvédő Hefty és jeles társa, Türk- 
Tali Ferenc, hogy vegyen részvényt. De öt 
még igy sem tudták meggyőzni arról, hogy 
„n. magyar kormány direkt filoszemita", az 
öreg svájci zsidó nem dűlt be nekik, nem vett 
részvényeket. De nem igy az Orell Filssli. Az 
vett. Tízezer frankért, mert hát a magyar ko
ronagyártónak nem illik kevesebbért venni. 
És nem lehet tudni, gondolta magában Orell 
Ffissli, hátha valóban nagy kapcsolatai van
nak ennek a vállalatnak a. kormánnyal. Ki
mentek a Zürich melletti Winterturba is és egy 
Jacob Jaeggli nevű cérnakereskedőre is rá
tukmáltak cirka 1500 frankért Duna-Lloyd- 
részvényeket azzal,

hogy egy közepes kvantumit cérnára beho
zatali engedélyt fognak szerezni neki.

Mindenütt siker. Tkomén Hobenz & Co. Zürich 
Werdmühleplatz 2, Emil Liegenthaler Bernből, 
sokan Baselból. Gcnfből cs francia. Svájcból 
jegyeztek és vásároltak Duna-Lloyd-részvénye
ket jó öreg svájci frankokért, ami nem is 
csoda, mert Heftyék olcsón adták a részvénye
ké t.

Egy 25.000 koronás címletért mindössze 200 
svájci frankot kértek, ami a Devizaközpont 
hivatalos árfolyama szerint ma 720,000 ko

ronának felel meg!
A második svájci ut.

November közepén mentők ki másodízben Heftyék, 
hogy folytassák akciójukat. Ekkor már odakint is be, 
széitek róluk. Sokat érdeklődtek utánuk. A fényűző élet, 
mód is nagyban hozzájárult ehhez. No meg a konkurrens 
cégek is rájöttek a turpisságra, arra,

hogy nemcsak az egyiknek ígérték meg a kizárólagos 
behozatalt és kivitelt, hanem mindegyiknek. A svájciak 

kezdték visszakövetelni a pénzüket.
Két hónap alatt körülbelül 30,000 frankért adtak el 

Heftyék IIunn-Lloyd részvényeket, ami még ott is sok 
pénz. Mtilt év december végéig a svájci részvényjegyzők 
körülbelül 10.000 frankot követeltek ebből vissza. A má, 
sodik svájci nt már nem sikerült olyan jól, mint az első. 
Diirig és Husy gondoskodtak róla. Decemberbon már 
rosszabb kedvvel tértek haza Heftyék Svájcból, mert 
egy csomó levelet kaptak, amelyben sürgősen visszaköve- 
lelik a frankokat. A svájciak ugyanis Kiénast főkonzul'-, 
hoz fordultak, akinél még most, is van 7.500 frankért Duna- 
Lloyd részvény, amit az egyik, svájci azzal küldött neki 
vissza, hogy a frankokat hajtsa be a Duna-Lloydon és 
küldje el neki. Egy másik 5000 frankos tételt pedig úgy 
rendeztek, hogy magyar értékpapírokat adtak vissza, 
mert svájci frankot nem tudtak szerezni a Devizaközpont, 
tói. Emil Liegenthaler Bernből 188.3.25 frankot követel 
vissza, amely összeg kifizetését, a Duna-Lloyd ez év július 
28-án kelt levelében meg is ígérte, de mindezideig vissza 
nem fizetett. A svájciak már unjak a dolgot és följelen
tésekkel is fenyegetőd-vek. A Duna-Lloyd most a Deviza, 
központ utján szeretné megszerezni a visszakövetelt 
frankokat, amihez azonban kevés reménye lehet akkor, 
amikor n legitim kereskedelmet sem tudják valutával 
ellátni.

Ez a Duna-Lloyd svájci részvény-tranzakció
jának hiteles története.

Vásárhelyi Gyula.

íl ,al

140 cm. széles kabátvelur , . 
Tiszta gyapjukazánok . . . . 
Brokátbélésck........................
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Georgette-selymek..............
Divat Marocainok..............
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IV, Kamermeyer Károly-utca 2. sx.
(Szervita-templom közelében)
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Az emberről
— lrla: Szép Ernő —

Azt hiszem, csak én élek egyedül, úgy mint 
ezt hiszem, csak a Föld él; nem tudom elhinni, 
hogy más égitesten is van élet.

♦
Tudom, hogy nincs igazam sehol sem. Elhi

szem, igen, hogy a világ az erőé, az anyagé, 
elhiszem. Igen, úgy van, a küzdelem, a leg- 
sebb, a verseny az élet, a gyötrelem az élvezet. 
Látom, a gyöngének pusztulni kell, belátom, az 
egyén nem jöhet számba s nincs idő a szeren
csétlent megsiratni, igen, igen, igy van 
mindez, igazatok van. Jól van, már megyek 
innen, ne bántsatok.

Háziszolga, adóvégrehajtó, földbirtokos, 
automobilügynök, színész: mind csak nappal 
azok; éjjel, amikor alszanak, vem azok ők, 
mert akkor álmodnak vagy legalább is nin
csenek eszméleten. Szóval,, mindenki, csak fel 
életén át az, aminek vallja magát. Csak félig 
élek, nem egészen. *

Az emberek szemei vakok. Csak a tárgyakat 
látják.

Néha az ember az ablakban fék közé kipil
lantva, úgy látja, hogy sürü eső esik. Pedig 
nem is esik. Volt már ilyen impressziójuk?

hf

Vannak emberek, akik félretapossák a cipő
jük sarkát. Némelyik ember jobbra tapossa, 
némelyik balra. Ez két vallás, két világnézlet, 
amely egymást soha nem fogja megérteni.

♦
Ha pénzem lesz, a gazdagot ra hagyom majd, 

mert szeretik.
*

Hallgatom az embereket, miket beszélnek 
mindig. Mintha verebek ugrálnának előttem, 
akik minden szemetet bekapnak a csőrükbe.

%

ó, uj kefe a kirakatban, te. idealista. Nem 
tudod, hogy piszokban fog az életed eltelni.

*

A szegényeket sajnálni: szemtelenség. Tes
sék elkerülni a tekintetüket! Legalább tessék 
letagadni, hogy hídnak a szegényekről!

Még a könnyek is kelten vannak mindig. 
Két könnyet ejt egyszerre, aki sir. Csak az em
ber van egyes egyedül.

Az élők közt, akárcsak a. csillagok közt, nem 
tudok válogatást tenni. Egyformán szeretem 
őket. Oly messze vagyok tőlük!

Mindenki hűtlen lesz a gyermekkorhoz. Ba
juszt tart. Szakállat. Monoklit rak. Szemüve
get. Nagy bottal megyen. Meg esernyővel. 
Vallást veti magába, meg politikát. Gyűrűt 
tart az ujjún. Táskát viszen, szerződés és pör 
van benne. Úgy szólilja a másikat: doktor ur, 
professzor ur. ön. nagyságos asszonyom, elv
társ, méltóságos uram. És el nem neveti ma
gát. És el nem ríjja magái.

Hányszor kell az embernek önnönmagától 
bocsánatot kérni!

*

Szabóm mértéket volt. Ez vugyok: 59. 102, 75, 
38, 17, 32, 21'/:. 2O'/t. A szabó többet tud rólam, 
mint amennyit én magúm tudok magamról.

Én épp uay csodálkozom azon, hogy az em
ber magától megy, mint ahogy azon csodálko
zom,, hogy az autó meg a villamos magától 
megy.

*

Vannak udvariasak, olyanok, hogy nem do
hányoznak, de mindig van -náluk, gyufa, arra az 
esetre, ha más rá akar gyújtani.

— Nagyatádi Szabó lapja n demagógia ellen. 
Az Országos Kisgazda- és Földmives - Párt hi
vatalos lapja, „A Kisgazda!*.  amelynek ólén 
nagyatádi Szabó István földmivelésiigyi mi
niszter, mint lap vezér és Berki Gyula kép
viselő, mini feielős szerkesztő szerepel, szokat
lanul éles hangot üt meg vasárnapi számában 
a szélsőséges politikusok elicn. A miniszter
elnök külföldi tárgyalásainak sikeréről írva, a 
következő kemény szavakkal fordul a rend
bontók felé:

— Hozzá kell látnunk az ország belső konszolidálásához.
Ehhez pedig nz szükséges, hegy legyen vége a keltő poli
tikai széthúzásnak, demagógiának, izgatásnak és niind''n- 
faita honmer,tétnek. A kormány kötolességp, hogv
erős kéztel biztosítsa a renác^ és teremtse meg a dolgozni 
akaró magyar nép számáré, a megfelelő munkaalkalmakat. 
A kormány kemény kézzel szüntessen meg mindenfajta, 
még n forradalomból visszamaradt, egyéni vállalkozást. 
biztosítsa a jognak, törvénynek uralmát mindenkivel szem
ben, egyetlen ur legyen csak ebben az országban: az állam
hatalom és annak képviseletében c kormán’/. A törvény
hozás ellenőrzése mollett és szigorúan a törvény kérőiéi 
között a kormány kötelessége ebbon az országban a belső 
békét cs az ország tekintélyét megóvni. Legyen vege a 
jels-ó-politikdnak cs a nagyravágyók. de a kormányzat 
vitelére képtelen pcUiikusok tiirt elésének. A keresztény 
erkölcs tisztult értelemben azt parancsolja és n nemzeti 
becsület azt követeli, hogy vetkőzzük le az önzés és a gyű
lölet rongyait és citsiik magunkra a. dolgozni akarást, az 
elszántság és a tiszta hazaflság tógájót.

Nem nehéz kitalálni, hogy az országos rend
csinálást elé.őt-orbnn a fajvédők kisded csoport
jával szemben követeli Nagyatádi lapja, hiszen 
az utolsó hónapokban az ellenzék balszárnya 
szinte tüntetőén hallgat, hogy a kormány köl- 
csönszerző akciójának egy szalmaszálat se te
gyen az útjába.

— A sT.erdal város! közgyűlésen nem lesz cirkusz. Az 
a hó 10-iki törvényhatósági közgyűlés tárgysorozatára 
kitűzték n hírhedt cirkusz-ügyet is. A Reggel értesülése 
szerint újabb intézkedés értelmében ezt a pikáns pontot 
levették a tárgysorozatról. A Csiiliry—Hallor- Erié 1- 
rich—Baránszky-félo cirkusz, tehát a. közgyűlés helyett 
továbbra is csupán — a köirélcmi'nyt foglr.lkoztatja.

•— Mattasich Géza temetése. Berlinből jelenti 
A Heggel tudósitója: A „Berliner Tageblatl" 
párisi levelezője a következőket írja lapjának 
Mattasich Géza temetéséről: Lujza hercegnő 
elhalasztotta a temetés napját, mert félt az 
odatolakodó nagy nyilvánosságtól s mert, kü
lönben is értésére adták, hogy kívánatos lenne 
a temetést minél később rendezni. A hercegnő 
értéktárgyainak egy részét adta cl, hogy 
annyi pénzre tegyen szert, amennyiből fénnyel 
és pompával temettetbeti el halottját. A fénye
sen kivilágított St. Philippe de. Homo kápolná
ban állították föl a. ravatalt, amely körül 
papok és ministránsok térdeltek és imádkoz
tak. Közönség alig volt. Csak három nő és 
Maitasich néhány osztrák barátja, kísérte el a 
kalandos muihi lovagot utolsó útjára.

Megtalálták a Fiumcl-utl gyilkos autó aoffőrjét. 
Csütörtök este r Fitimel-uion. n temető lejárója mellett, 
cg;, autó hn'-lru gázolta Oydkói .József hordárt s aztán 
mcgú’láz nélkül továbbrobogott. Szombaton délután rgy 
rendőr az egyik Dnmjr.nfeh-ulcai autójavító műhelyben 
Bp. 20—100. számú javítás alatt álló autót látott, amely
nek tulajdonosa Riichler Xtif/mond. Nádor-utcai keres
kedő. Mivel az autó sérülésé olyan volt, hogy ril.hál óssz-'- 
vtközésra h-br: ft kö-etkertetri, a rendőr előállítót'r a 
gépkocsi yezcíő.’ét. p.bvrr József 22 éve? soffőrt. aki c fö- 
kapitányságon hrism-.-rle. hogy ő gátolta halálra a szc- 
renesétlci. hordárt. Azzal védekezett, hogy azért ha.itott 
tovább, mert a sötét utón azt hitte, hogy az ut szélén 
álló szemétgyűjtő kocsinak ínont neki. Az autó utasai 
y/agit József és Kohv Mór kereskedők voltak, akiké' a 
íokaoitányságra. tanúvallomásra beidéznek. Ébuer József 
soffőrt. 'it.i’diillar-'ígi.ól okozott rirberö'és vótrógn r.'Ui't 
Őrizetbe vették.

— Enyingeu fúrfij alják a .siófoki kártyái ck 
ügyét. Amint ismeretei-, július 28-án a buda
pesti detektívek behatoltak n siófoki kaszinó 
épületébe ér. razziát tartottak. Lefoglalták a 
bankot, amelyben többmillió korona volt és az. 
összes játékosokat igazoltatták. Az összes egyé
nek ellen tiltott szerencsejáték játszása miatt 
kihágás! eljárást indítottak. A tárgyulás októ
ber 8-án és 9-én lesz a Siófok területére illetékes 
járásbíróságon. A 257 terhelt legnagyobb része 
Budapesten lakik és innen kel) leutuzniok a 
tárgyalásra.

— Árion angol fogkrém ápol, üdít.

— A Nemzeti Társaskör uj neve: Tisza István 
Társaskör. A Nemzeti Társaskör vasárnap dél
után közgyűlést tartott, amelyen a b legén 
fekvő Lukács László helyett Bcrzeviczy Albert 
elnökölt a közgyűlésen és ismertette a választ
mánynak azt. a javaslatát, hogy « Nemzeti 
Társaskör változtassa meg nevét Tisza István 
Társaskörre, amely az ország müveit közönsé
gét párt- és felekezeti különbség nélkül egye
sítse magában. A javaslatot a megjelentek 
egyhangúlag elfogadták és elhatározták az 
alapszabályok vonatkozó . részének megváltoz
tatását.

Árion angol fogkrém sterilizál.

ALAP. ■’fíBíü
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Egy kínai urat láttam az utcán nagyol ásí
tani. ilyet se láttam eddig!

Ha fogorvost kérdez az ember, ahány isme
rőse, mind más fogorvost ajánl. De oly szen
vedéllyel ajánlja mind a maga doktorát! Az 
ember elcsodálkozik s az. önzést Keresi ebben.

Jobbmődu uraknál (sőt asszonyoknál is) 
észrevenni, hogy a zsebkendőbe pöknek és az
tán megnézik hamar, hogy milyen szépet pöl:- 
te.k. Ezeknek pedig volt gyermekszobájuk! 
Vannak vagyonos férfiak, oly kíméletlenéi:, 
hogy mások elölt vallatják az orrukat.

♦
Ha nem embernek jövök ide, élhetnék bűn- 

telenül. Veréb volnék, észrevenném, hogy most 
kaptam cl a morzsát a másik éhes veréb elöl. 
Dózsa volnék, érzeném, hogy szúr a tövisem. 
Bogár volnék, beteg volnék abba, hogy a virár 
got clemésztem.

\ . V..

-ért első útja
SZftíiJU í 

a paplankirályhoz legyen VII, Kertész-utca 35 J

Ti

KKVMBMTS WWIUSMr tVtmnKOUMWP* Jfc tanmtm

oaroonv. ^ooJÁNCINTÉZETEGÁRDONYI 5a™oRTANCINTÉZETE
megnyílik
RNDRASSY.Ur 54 (tÖTVÚStlTCA SAROK)



1923. október 8. aReggel
— Kiss Józsei es meg valaki. Mar túl volt a 

hetvenen, amikor beválasztották a Kisfaludy 
Társaságba. Nem kereste a kitüntetést, nem 
járta azt ki magának, mint sokan azok közül, 
akik több szavazattal, mint tehetséggel jutot
tak be az Olimposz előcsarnokába. Nagy bol
dogságot nem hozott neki ez az elismerés és 
akik mellette állottak élete utolsó éveiben, azt 
mondják, hogy félórai zavartalan emésztésnek 
jobban őrült, mint minden sikernek, elismerés
nek és kitüntetésnek, amely élete utolsó évei* * 
ben érte. Nagy adakozó volt egész életében és 
úgy gondolta, hogy nem tagadhatja meg a 
Kisfaludy Társaságtól azt, hogy őt a. magáé
nak vallhassa, Es a. Kisfaludy Társaságban 
most mégis föláll valaki, mérlegre veti Kiss 
József súlyát, és leméri nagyságát. Ebben a 
lársaságiján ilyet tenni — teljes félreismerése 
a. társaság és a tagfárs hivatásának. Kiss Jó
zsef tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, te
hát volt annyi, amennyi elölt egy kisfaludys- 
lának tisztelettel illik meghajolni. A társaság 
küszöbét csak egyszer lépte át. Ez akkor volt, 
amikor székfoglalóját tartotta. Tudta, hogy e 
lépésnek mi lesz a következménye. Tudta, hogy 
r lépésével jogot ad valamelyik kartársának 
arra, hogy lecsepülje vagy lekicsinyelje. Es 
mégis megtette ezt a lépést. Nagy adakozó 
volt: még ellő! az örömtől se akarta megfosz
tani a Kisfaludy Társaságot. Csak nagy egyé
niségek. csak nagy tehetségek ilyen adakozók. 
Hs csak igen kiesi egyéniségek és igen kiesi 
tehetségek olyan kapzsik, hogy visszaélnek az 
adakozó k önnyelm üségé vei.

— Inkey Antal báró halála. Ma este az slagi verseny
ről a nyugati pályaudvarra befutó vonatok egyikéről 
holtan szállították le Inkey Antal báró Só éves földbir
tokost. Szivszélhiidés ölte meg. A szerencsétlen véget ért 
báró a versenyeket a legjobb hangulatban nézte régig.

u>ru

•|V»XT

40:000
Y koronáért kapható ő
*Cr$iC!s<*<üKíiaK5CciUK#X^

óra 10 perckor szállt, be a Budapestre induló vonatba, 
Horthy /’O'óa tábornok, Te'cki László gróf, Duschck Ala
dár és más előkelőségek társaságában. Közel a rákosren
dezői pályaudvarhoz, Inkcy báró ross'.ültéiről panaszko
dott, majd hirtelen összeesett. Első segélyben a vonaton 
utazó Kicin Menyhért gyakorlóorvos részesítette az Öreg 
bárót, de amire Pestre érkeztek. lukey báró meghalt. 
Horthy István tábornok intézkedésére a. holttestet Kasa 
Ivor-utca jn. .‘■rám alatti lakására vitték

— „Egész Budapest fogjon össze Wolffék ol- 
len!“ A Józsefvárosi Polgári Demokrata Kör 
az este lartotla klubavató vacsoráját, amelyen 
a közelgő községi választások szempontjából 
jelentős beszédek hangzottak el. llajdu Harcol, 
iíródy Frnő és Pakols József felszólalása után 
dr. íierlő Mór fejezte ki legvilágosabhan azt. a 
hangulatot, amely ma Budapest, polgárságát 
ál hatja. Bcdő beszédének a községi választá
sokra. vonatkozó része igy hangzott:

— Az én egyéni nézetem nz, hogy Rudnpest polgnrsá- 
g:ir..-;k létérdeke, hogy támogasson minden olyan egye- 
búlést, ninely n becsületesen, liberálisan és n polgárság 
egyetemes érdek nők megfelelően gondolkodókból és cse
lek vök bő! áll és hogy a választások tartamára. omoljanak 
ir nz elnevez.' ■></! vagy árnyalati differenciából álló rá. 
la: lalak és fonjon össze mindenki, aki Budapest főváros 
egyetemének az érdekét tartja s:cm elölt és szabadítsa 
meg íi várost azoktól, akik csak saját érdeküket, stallu- 
moknt, elhelyezkedést és szinckurákat keresték, akik 
bele-markoltak Budapest dolgozó polgárságénak gyom
rába és szivébe, kiüldözték a kisiparosokat műhelyükből

v'-árcfetrm.kukbő!, a kereskedők békés, nyugalmas 
munkálkodását megzavarták, kiüldözték a tantermekből 
a tanítókat és a diákokat és akiknek még nz sem volt 
fontos, hogy az általuk frázisszeriien minduntalan han- 
go:Jatoll kore ztén. polgárság érdekét megvédjék, hanem 
<-sak az, hogy maguk és családjuk és az érdekközösségben 
levők helyezkedjenek el. Nem lehet vezér nz, aki jel
szavakkal dolgozik és aki, bár maga tisztakezii, de a 

.".ítélések sorozatára arcúra fagyott mosollyal csak 
; zt tudja válaszolni: ./»» nem tenném". de emellett n.i/u- 
yrllan tűri. iiogy nz önző es a fővaros órdekolt mélyen 
S'i’!' gazdálkodás zavartalanul folyjék tovább és akinek 
szegélye iránti hálából akarták éppen az ő legszűkebb 
baráti körében és vezérkarában dolgozó bizottsági tagok 
a régi ióliirii Wiilff-cirkusz analógiájára most a Wolff- 
r rl:<' .t megcsinálni. Ezen uralom ellen és ereit uralom 
további gazdálkodása ellen össze keit fogni Budapest 
r ,ic egyetemének egy becsületes, óvatos és gondos szelek
cióval, hogy azok álljanak Budapest népének élére, akik 
tehetségükkel, munkájukkal, múltjukkal és becsületes 
mértékű haladét irányzatukkal arra alkalmasaknak bizo
nyultak.

— Ha a habkávét drágái ja, miért nem hasz
núi Szent; István Mulátakúvét?

— Árion angol fogkrém mindig a legolcsóbb.
— Olcsó ruházati cikkek a Peri áruházban. Olvasóink 

figyelmét fölhívlak a cég hirdetésére, amelyben meg
lepően olcsó árakon ajánl mindennemű női és férfidivat- 
krimiket, valamint silYonokaj.. vásznakat és más cikkeket.
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Hubay Jenő és - Zslrkay János képviselő 
harca egy lakás miatt

(A Heggel tudósítójától.) Ez év júliusában 
történt, hogy dr. Hubay Jenő, a világhírű 
hegedűművész és a. Zeneművészeti Főiskola 
igazgatójának II, Fő-utca 23. számú házában 
Rcnnebaum Auguszta zongoratanárnő halálá
val megüresedett egy ötszobás lakás. A háztu
lajdonos, Hubay Jenő, az üresedést a lakásren
delet értelmében azonnal bejelentette a Lakás
hivatalnak. A rendelet ilyen esetben úgy intéz
kedik, hogy

a háztulajdonos bejelentésében nyilatkoz- 
hatik afelől, hogy a bejelentett lakást kinek 

kívánja átengedni vagy bérbeadni.
A rendelet ezután szószerint a következőket 
mondja:

„Ha a háztulajdonos olyan személyt hoz bérlőként 
javaslatba, akinek a fi. §. szerint igényjogosultsága van, 
a lakásigazolványt igénybevételi eljárás nélkül a ja
vaslatba hozott egyén részére kell, kiállítani,

hacsak kivételes körülmény, különösen közérdekből 
méltánylást, érdemlő sürgősebb Igény a javaslatba 

hozott egyén mellőzését nem Indokolja.
Hubay Jenő e rendeleti szakaszban biztosí

tott jogánál fogva a megüresedett lakás bérlő
jéül kijelölte Hilgermann Laurát, a Zenemű
vészeti Főiskola kiváló tanárnőjét, akit a kul
tuszkormány hívott meg Bécsböl. A Lakáshi
vatal ezzel szemben a Rendelet világos szaka
szát mellőzve,

Zsirkay János nemzetgyűlési képviselőnek 
utalta ki a lakást, arra hivatkozással, hog.v 
ezt közérdekből méltánylást érdemlő sürgő

sebb igény indokolja.
Ezek után mindenki azt hiheti, hogy rend

ben van minden, törvény-, illetve rendelet
sértés nem történt, mert Zsirkay képviselő 
igénye „közérdekből" föltétlenül méltánylást 
érdemel. A helyzet azonban az volt, hogy Zsir- 
kaynak igénye egyáltalában nem volt sürgős, 
mert hiszen

neki volt egy lakása a Szarvas-tér 2. szám 
alatt.

Semmiesetre sem igazolható tehát Zsirkay 
„süraös és közérdekű" igényjogosultsága a 
Renncbaum-fcle lakásra. Hubay Jenő, aki föl-

—’ A Filharmóniai Társaság jubileumi hang
versenye. Vasárnap délelőtt tartotta idénynyitó 
hangversenyének főpróbáját a Filharmóniai 
Társaság, amely a hetven év előtt. Erkel Fe
renc vezénylete alatti műsort elevenítette föl. 
A Filharmónia megalakulásakor fontos kul- 
turmissziót teljesített: a Baeh-korszakban az 
elnyomóit magyar szivekben a remény és sza
badság <ialát gyújtotta lángra, a kiváló zene
kor Ilire külföldön már az első években elter
jed, Liszt, az Erkelek, Joachim, Nikisch, 
Mahler, Richter neve ékesíti a műsorokat. A 
húsz év előtti félszázados évforduló alkalmá
val sokat, foglalkoztak a társaság adminisztra
tív és művészi reformjával; e kérdések ma is 
megoldásra várnak. Reméljük, hogy miután 
jelen pillanatban az anyagi helyzet javulást 
mutat, úgy a művészi teljesítmények a régi 
fényes tradíciók nívóját is megközelítik majd. 
A mai hangverseny kiemelkedő eseményét a 
tavaly nagy sikerrel bemutatkozott, győri szár
mazású becsi operaénekesnő, Hüni-Mihacsek 
Felicia Zerlina-áriája képezte. E minden fek
vésben bársonyos lágysággal életre ébredő or
gánum, a magas kultúrájú zenei intelligencia 
és nemes ivelésii, lebilincselő előadás méltán 
igazolják azt n csupán egyéniségeknek kijáró 
általános sikert, amely a művésznőt legutóbb 
is svájci kőrútján kisérte. Beethoven \ II. 
szimfóniájának II. tétele nyújtott zavartalan 
élvezetet, Dohnányi itt juttatta kifejezésre 
poctikus elképzelését. Meyerbeer „Struenseo‘- 
nyitánya és Mendelssohn „Nászinduló -ja a 
„Szentivánéji áloin“ kísérőzenéjéből egészítet
ték ki a műsort. A közönség a jubileum alkal
mából melegen ünnepelte Dobnányit és a ki
tűnő zenekart. (V. M.)

— íparosgyülés a Déli vasat vendéglőjében. Vasárnap 
délután a Déli vasút éttermében tartotta nagygyűlését a 
Kézműiparotok és Kereskedők Országos Szövetségének 
krisztinavárosi csoportja. Somló .fenő, a szövetség elnöké, 
volt, a gyűlés előadója. Utána Benedek János nemzetgyű
lési képviselő szólalt föl:

— A felekezeti gyűlölködésből — úgymond — kezdenek 
az emberok kiábrándulni. A felekezeti gyűlölködés többet 
ártott az országnak, m :f a háborít, a forradalom és a 
bolscr.izmus cgyiUt. A régi ..úlkos“ liberális-demokrata 
rezsim alatt lett naggyá, széppé ér, gazdaggá Budapest. 
Az „átkos" liberális destruktjvek nemcsak iskolákat és 
szociális intézményeket, de templomokat i« épitettok.

Kitajka Lajos nemzetgyűlési képviselő a kispolgárságnak 
ugyanazt ajánlhatja, amit a munkásságnak: szervezkedjék. 
Dr. Dénes István nemzetgyűlést képviselő n gazdasági 
anarchiáról kezdett, beszélni, de a gyűlésen megjelent 
rendőrt isztviselő figyel mez tel te, hogy azt nem szabad moa- 
dani, hogy gazdasági anarchia van. Á gyűlés kimondotta, 
hogy a kriszi inaváVosi kézmii iparosok és kereskedők csatla
koznak a Kézmiiiparosok és Kereskedők Országos Szövet
ségéhez,

háborodással vette tudomásul, hogy kijelölő 
jogával,ellentétben, Zsirkay János ült be a la
kásba, nyomban Vass József népjóléti minisz
terhez akart fordulni orvoslásért. Ekkor tör
tént meg az a hallatlan eset, hogy

Magyarország első művészét és pedagógu
sát nem bocsátották be Vass miniszterhez.-

A titkár be sem jelentette Hubayt, mondván, 
hogy lakásügyben a miniszter nem fogad. Hu
bay ekkor levelet irt Vass Józsefnek, amely
ben föltárta előtte, hogy a lakásrendelet hatá
rozott rendelkezései ellenére jutott Zsirkay 
ehhez a lakáshoz és hogy Hilgermann Laura, 
akit a magyar kormány hivott meg tanárnő
nek a Zeneművészeti Főiskolára, teljesen la
kás nélkül áll, neki tehát sokkal égetőbb szük
sége van a lakásra, mint Zsirkaynak.

Ez a levél már több, mint egy hónapja a mi
niszter előtt fekszik és még mindezideig nem 
történt intézkedés, amely a. sérelmes lakáshi
vatali határozatot hatályon kívül helyezte 
volna.

Vass József népjóléti miniszter, akihez eb
ben az ügyben A Reggel munkatársa kérdést 
intézett, a következőket mondotta:

— Előttem csak egy szempont lehet döntő: guid iuris? 
Eszerint fogom ezt az ügyet is elbírálni. A panaszt még 
nem ismerem teljesen és igy nem is nyilatkozhatom a 
kérdés érdemére vonatkozóan.
Ezzel a nyilatkozattal szemben a tény az, 

hogy a miniszter ur maga adta ki az ügyet ad 
referendum Borsos miniszteri biztosnak. Telje
sen érthetetlen, hogy Vass József miért néni 
intézkedik sürgősen egy rendeletellenes hatá
rozat. megsemmisítése iránt. Zsirkay János 
ugyanis közben már beköltözött, a Főutcái la
kásba, ahonnan egy postás albérlőt is ki akart 
már lakoltatni. Ez azonban Rassay Károly 
képviselő közbelépésére nem sikerült neki, 
ellenben sikerült újabban egy kétszobás lakást 
kiutaltatni az albérlő részére.

úgy, hogy rövidesen egy komplett ötszobás 
lakás áll Zsirkay rendelkezésére

— a háztulajdonos akarata ellenére. Erre is el
mondhatná Csontos bácsi a parlamentben:

— Jó uraim, ez a politika!

— Nyilatkozat. A „Trahseurópa Tdejrenfor- 
galmi Rt.“ részvényaláirási ivet küldött ne
kem, amelyen legnagyobb meglepetésemre, 
mint alapitó tag vagyok föltüntetve. Kijeiéin 
tem, hogy én nevem aláírására senkinek föl
hatalmazást nem adtam, ezzel a társasággal, 
amely igy legnagyobb fölháborodásamra ne
vemmel visszaélt, semmiféle vonatkozásban 
nem állok. Dr. Rác.z Vilmos.

angol és francia divatKelméK és 
selymek nagyáruháza

IV. Kér., Váci-utca 26.
Alapitva 1895

Értesítjük a t. vevőkőzönséget, . 
hogy a kockás és csikós occasio- 
eíadásunkból visszamaradt

több száz maradékot
anapiáralatt15-20%»i
olcsóbban árusítjuk.

Ezen árusítás Keretében eladásra 
kerülnek az angol és francia 
kreációk legújabb termékei al
jakra, ruhákra és costümökre.

Ajánljuk ezen alkalmi árusítás 
mielőbbi kihasználását, mert a 
fenti árkedvezményt csak rövid 
ideig áll módunkban nyújtani!
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— A szállító- és fuvarozómunkások sztrájkba 
léptek. A Magyarországi Szállítási és Közle
kedési Munkások Országos Szövetségének kö
telékébe tartozó szállító- és fuvarozómunká
sok hetek óta húzódó bérinozgalmában va
sárnap délután fordulat állott be: a munká
sok nagygyűlése a. sztrájk kimondása mellett 
döntött. A munkásság azért szánta rá magát 
erre a lépésre, mivel a munkaadóival: a Buda- 
Ítesti Fuvaros Ipartársulatlal és Magyar Szál- 
itmányozók Egyesületével történt régebbi 

megállapodásokat a munkaadók egyoldalúan 
■fölbon lót tűk, illetve a vállalt és bérre vonat
kozó kötelezettségeiknek nem tettek eleget. A 
szállítók az index fizetésére kötelezték magu
kat, de ennek nem tesznek eleget és jóval ke
vesebb munkabért adtak, mint amennyire a 
drágulás alapján kötelezve lennének.

— Tízmilliós hőröndiopás. Frank! Eástló gnzdász teg
nap este 8 órakor érkezett Wiouböl Budapestre. Bőrönd
jét. amelyben 10 millió értékű ruhanemű és értékpapírok 
voltak, átadta. Varga Pál 137. számú máv. hordárnak, 
hogy vigye a kocsijára. A hordár közben egy másik 
utastól is átvett két csomagot ős míg azokat egy kocsira 
kivitte, addig Franki bőröndjét az előcsarnokban örircf- 
lenül hagyta. Amire visszatért a hordár, a bőröndöt eí- 
/optöfr. A rendőrség a nyomozást megindította az ismeret
len tettes után, de a hordáid a nyomozás érdekében őri
zetbe vette.

— Ma kezdődik az Andrássy-uti gyilkosság 
főtárgyaiása. Harmadfél esztendővel ezelőtt, 
1921 március 21-én éjszaka özvegy Breitner 
Lipótné magánzónőt hozzátartozói az Andrássy- 
ut 79. szám alatt levő lakásán vérbe fagyva, 
holtan találták. Hét nagy késszurással, több 
halálos sebet ejtett, rajta az ismeretlen gyilkos 
és mozsártörővei a szerencsétlen öregasszony 
fejét is összezúzta. Hosszú hajsza indult, meg a 
tettes kézrekeritésére, több egyént letartóztat
tak, de utóbb valamennyit szabadlábra helyez
ték, mert, kiderült az ártatlanságuk. Huszon
nyolc hónapja letartóztatták Székely Kálmán 
facér pincért is, aki ellen szintén gyanú támadt. 
Egy 12 esztendős leányka, a kis Grünhut Ella 
adott a nyomozó delektiveknek személy leírást, 
arról a férfiről, akit a gyilkosság idején a 
Breitnerék lakásából menekülni látott. A sze- 
mélyleirás egészen ráillet Székely Kálmán 
pincérre. Utóbb még több kisebb-nagyobb ér
tékű gyanuok merült föl ellene, úgy, hogy a le
tartóztatása után vizsgálati fogságba helyez
ték. Egy esztendővel később a vizsgálóbíró 
előtt szembesítették a váltig tagadó Székely 
Kálmánt a kis Grünhut Ellával, de ez alkalom
mal a kis lány nem ismerte föl Székely pincér
ben azt az egyént, akit n gyilkosság alkalmá
val a lakásból távozni látott. Azt mondotta a 
gyerek, hogy az a gyilkos magasabb volt és 
sokkal soványabb arcú. Az ügyészség mind
azonáltal az egyéb gyanuokok alapján is níj- 
iratof adott Székely ellen, akinek a gyilkosság! 
bünpörét ma kezdik tárgyalni a. budapesti 
büntetőtörvényszéken. A főtárgyalásra. közel 
100 tanút idéztek be. úgy, hogy ítélet előrelát
hatóan csak a hét végére várható.

— Berzeviczy Albert Olaszországban elő- 
adásokat tart Petőfiről. Berzeviczy Albert, a 
Tudományos Akadémia elnöke 17-én Olasz
országba utazik és előbb Triesztben, azután 
Kómában, az ottani irodalmi társaságok meg
hívására, a Petőll-centennárium alkalmából 
előadást fog tartani Petőfi Sándor életéről és 
költészetéről.

— Hatvan ember halála egy zsinagógában. 
Rigából távirat ózzák, hogy egy kiovi zsinagó
gában a világítás hirtelen kialudt, amire, pánik 
támadt. Mintegy 60-an meghaltak, közel KA-an 
megsebesültök.

— Árion angol fogkrém a legjobb.

FSür.tet 
Kororalturreg-u. 10 

Fiókok 
IV, Calvin-f&t 
VII, nókócsS-ui 32 
II, Fii-utca 52összes Halételben 

chiffonok olcsó árusítása! 
„Schroll“ fehérnemű vászon K 7900 
„8 c h r o 11“ • c h i f f o n...................... K 9600
Férfi és női ruhaszövetek, selymek, mosónruk.. nr> cs 
nöí fehérneműnk, szaladok, csípték nng.v választékban

Újpest város a Phöbus szigorú rendblrsá- 
golását követeli a szombati botrány miatt 
RentíkávHIi tanácsülés foglalkozott vasárnap délben a Phöbus 
Ügyével. — Hétfőn délután rendkívüli közgyűlés követel 

megtorlást
(A Reggel tudósítójától.) Egész Újpesten ma 

is fölhaborodással tárgyalják a Phöbus világí
tási vállalat botrányát, amely szombaton est.e 
sötétbe borította a közel 100.000 lakosú város 
összes lakásait, üzleteit és utcáit. Már a háború 
alatt is állandó volt a konfliktus a Phöbus és 
a város képviselőtestülete között. A Phöbus 
állandóan újabb és újabb emeléssel molesztálta 
az áramfogyasztó lakosságot és számtalanszor 
megtette azt, hogy az indokolatlanul nagyobb 
összegre kiállított számlák behajlására a villa
mosáram kikapcsolásával kény szeri tét te az 
egyes áram fogy osztókat. Legújabban pedig a 
Phöbus az áramdijak újabb emelésével kapcso
latosan azt. követelte, hogy minden fogyasztó 
as előző havi villanyszámla összegének meg
felelően egy havi előleget, fizessen le, amelyet a 
Phöbus állítólag széntartalék beszerzésére 
akart, fordítani. Ezt a példátlanul álló köve
telést a város múlt heti rendkívüli közgyűlése 
egyhangú fölzúdulással visszautasította. Erre 
következett be aztán az egyptoini sötétség.

A közbiztonság ellen intézett merénylet, 
ügyével vasárnap délben a város vezetősége 
rendkívüli tanácsülésen foglakozott. A tanács
ülésen Semsey Aladár polgármester fölolvasta 
Pestvármegye alispánjának leiratát, amelyben 
az alispán fölhívja a. város tanácsát, hogy igye
kezzék haladéktalanul olyan intézkedéseket 
fenni, amelyek a világítás zavartalan rendjét 
biztosukat iák. Az ajisnáni leirat, szerint, a vá
ros vezetőségének a lehető legsürgősebben meg 
kell kezdenie a tárgyalásokat a Phöbus igazga
tóságával. A tanácsülés elhatározta, hogy hétfű 
délutánra rendkívüli közgyűlésre hívja össze a

— Szerencsétlenség egy futballmérkőzésen. 
Vasárnap az Üllői-uti versenypályán Vasas— 
Zugló bajnoki mérkőzésen könnyen végzetessé 
válható ■bajeset érte Kelben Károly (Vasas) 
játékost, akit a heves küzdelem utolsó percei-, 
bon Srfcsik (Zugló) nevű játékos izgalmában 
véletlenül fejbe rúgott. Kelben eszméletlenül 
esett'össze, és ilyen állapotban szállították a 
mentők Szent István-kórházba, A Reggel tudó
sítója fölkereste a súlyosan megsérült játékost 
a kórházban, aki a következően adta elő a sze
rencséi le n <>ég t ör téneté t:

— .4 kzrpw eUjtt, rf/y tumultusba*  a iel'hez^lrá! beadott 
tahitiit fejelni akartam. amikor a Télutóink kúrám belsti 
csalóra rőmrobanl. ú labdát mápis elfejeltem. Ekkor egu 
te.mpauiást árettem arcomon és es.zw’/rfrnirf elvesztettem. 
Hogy ezt m ütést lfit*>l  és heixyan knptim. arra nem tudok 
vissz aémléktrni.

gyere haza. Nyugodtan alud
hatsz. Lakásunkat már remi
behozta — OITRICH3TEIM, 

József 116-55, József 126-38

Dr. Dörflingcr János osztályvezető orvos kér 
(lésünkre kijelentette, hogy amennyiben kom
plikáció nem következik be, az agyrázkódást 
szenvedett játékos rövidesen elhagyhatja a 
kórházat.

— Egy kocsmárost 10,000.009 korona óvadék 
ellenében szabadlábra helyeztek. Emlékezetes, 
hogy hetekkel ezelőtt Kovács Mária cseléd- 
Icánj Stcrn Sándor nevij tőzsdebizományos 
szolgálatadójától sok millió korona értékű 
idegen valutát lopott. Elemeit többek között 
.300 dollárt, 7.5 svájci frankot, 105 francia fran
kot, V*  font sterBnget, sok dinári, osztrák ko
ronát. belga frankot, és német márkát. Amikor 
a rendőrség a cselédlányt kézrekeritette ez be
vallotta, hogy az idegen pénzeket, lluzsa 
György ócsai kocsmároshoz vitte, aki a valutá
kat, megvette tőle. Erre Rúzsa Györgyöt is le
tartóztatták orgazdaság büntette címén. A 
kocsmároR a büntetőtörvény szék vádtanácsa 
előtt 10000.000 korona óvadék mellett való sza
badlábra helyezését kérte és fölajánlotta, hogy 
ezt az összeget ácsai ingatlanára, amely hiva
talos becslés szerint 50,000.000 koronát is megér, 
kebeleztossék be. A vádlanúcs azonban ezt. n 
kérelmet elutasiintta, amire Rúzsa fölfolynmo- 
dósára a tábla elé kerüli az ügy. Az ítélőtábla 
megváltoztatta a vád tanács döntését. és elren- 
delte a kocsmárnsnak 10,000.000 korona óvadék 
mellett való szabadlábrahelyczését.

— Árion angol fogkrém illatosít.

ízben és tápértékben 
utolérhetetlen az Ovömahine természetes 
tápszer.

városi képviselőtestület tagjait. Erre a. köz
gyűlésre a. tanács olyan javaslatot szándékozik 
előterjeszteni, amelynek elfogadása egyszer és 
mindenkorra biztosítani tudja a város világí
tásának zavartalanságát.

A város képviselőtestületének tagjai érthető 
fölbáborodással tárgyalják a Phöbus ügyét és 
olyan értelmű kívánságok is hallatszanak^ hogy 
a város ezek után

a Phöbussal kötött szerződést tekintse 
semmisnek

és ez alapon a város közvilágítását helyezze 
más alapokra. Arról is szó van. hogy a szom
bati botrány után a képviselőtestület a 
Phöbussal kötött szerződés alapján

követelje a Phöbus-vűllalat súlyosabb rend 
birsággal való sujtását.

följelentést a 
A mai rend
jelentést fog 

végrehajtásáról.

A miilf heti rendkívüli közgyűlés fölhatalma
zást. adott dr. Boros Mór városi főügyésznek, 
hogy az áramszolgáltatás megtagadása esetén 
a büntetőtörvénykönyv 350. szakaszába ütköző 
zsarolás büntette címén tegyen 
Phöbus felelős igazgatója ellen, 
kívüli közgyűlésen a főügyész 
tenni ezen fölhatalmazás „ ______ __
Egyébként Újpesten a lakások és utcák világí
tása vasárnap este teljesen rendben és zavar
talanul történt, meg. A Phöbus vezérigazgatóis 
a szombat, éjszakai események után kötelesei 
ígéretet tett, hogy addig is. amig a várossal si
kerül valainiképen tisztázni a függőben levő 
kérdéseket, a saját személyével garantálni 
fogja, a világítás zavartalanságát.

Henrik herceg, a Kúria és egy Latubda-kee&{. A 
Lancia gyárnak vannak egésson kistipusu kocsijai is, 
erekéi Lambrln kocsiknak hívják. Egy ilyen Lambda- 
Lanciát vásárolt még 1322 augusztusában gróf Csáku Out: 
táv KüroKii Oslótól, aki a Lánc,in-gyárnak budapesti meg- 
bízottja." 4n.ó(iá Htáérl. ami. akkori magyar komában négy 
és fébiúlliónak felelt meg. A gróf Jofíírlözte azonnal a 
kocsi vótctösszcgcf, azonban a kis Lanciát, csak az idén 
szállították le, itiigiisztmÜKUi. Ez még nem lett volna baj. 
dr Kőrösy most már 30 millió magyar koronát követelt a 
gépkocsi vételiirakéiit. Miután a gróf néni ismerte el a 
differenciát, bíróság elé került az iigy. amely első fokon 
r!utasította a grófot, másodfokon azonban az elsőfokú ité 
let megváltoztatásával elrendel! e a nróf által a Amcvúa 
kfrt tárlatot. A tábláról szokatlan gyorsasággal — cg’. hé' 
alatt - a Kuriálioz került az iigy. ahol néhány nappal 
ezelőtt w rj jelen! Henrik mecklrnburf/i bércen <•*  kárt'. 
hofJU a kocsit oldják fid a tárlat alól, mert ö a x-'áblie'jyi 
oufóversmaten ette! a kocsira! ".éretné részlvenni. Kúria 
azonban a zárlatot nem oldotta föl s igy Henrik herceg 
— akinek sport szenvedélyét nem lohasztotla 1<*  a néhány 
nap előtti baleset, amikor a feleségével. Karola hercegnő
vel együtt kiborult a tréuingautéiból még wni vehetett 
részt a kis Lancia kocsival a vorsenven ...

— Árion anftol fog'krém ma is olcsó.

MegkczíHetíöftt az őszi nagy 
maradék eladás!

140 cm. széles velurkelme . . . .
140 cm. széles angol öltöny kelme 
Brokátselymek............................
135 cm. széles gyapjú ka inga rn . 
Flanelek.......................................
Francia creponok.....................
115 cm. széles grenadinok . . . . 
Chi (ionok ....................................

57.500
57.5M
41.800
31.500

8.500
7.650
7.500
7.800

K 
K 
K 
K
K
K
K 
K

t, 2, 3 méteres kttüttnféle magadé 
ko4c 357a nefti áéon elül a

Belvárosi 
^arasüék-Aruházban

BV.S SUtő-utca 1
(Evangélikus- iskola óp ülőt)

ás

WEISZFELD F
cipépzine.-tor 7M

VI, ANDRÁSSY-UT ÉS TiERÉZ-K^RyT SAROK

Kirérólöo sojíi! műhelyemben kés/öll elsőnsilólyu varról! cipőhét o höveíhfirö érohérf íirusfíom: 
női lakk, kivágott . . HftQOOft K férfi boy, fűzős .... 182000 K 
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Az e heti csendes tőzsdéken 
megindulhat

a javulás lassú folyamata
Mik voltak a balsse okai?

—. október 7.
(A Reggel munkatársától.) Mik voltak az 

elmúlt hét nagyarányú tőzsdei baisso indító 
okait A közvélemény egy része nagyon egy
szerű magyarázattal szolgál s azt. feleli: a 
konlrcmin. Am. aki mélyebben belenézett az 
eseményekbe, az tisztában van vele, hogy 
egyes emberek kontréniin-akcióia már nem 
volt oka a nagy árhanyatlásnak, hanem annak 
követ kezn i énye. A tőzsdei baisse-mozgalom 
eredete vissaanyulik azokra, a. technikai intéz
kedésekre, amelyekkel a. tőzsde vezetősége hó
napokon át nyugtalanította a piacot. Ezeknek 
az intézkedéseknek egyetlenegy főmozgató oka 
volt. Az, hogy a túl népes tőzsdét megtisztítsák 
azoktól, akik a vezetőségnek nem tetszettek. 
Ezek az, akciók hajótörést szenvedtek ». tőzsde 
természetes ellenálló erején, ugyannyira. hogy 
végül a tőzsdetanács reformerei elejtették ter
veiket s föliilkerekedett az a különben egyedül 
helyes fölfogás, hogy a tőzsde, szabadsága, az 
egyetlen eszköz, amely minden bajon segít, 
mert a tőzsde önmagától hányja ki magából 
mindazt, ami betegségét okozza. Ilyen fölfogás 
mellett a magyar tőzsde kezdett nyugvópont
hoz jutni, az átértékelés folyamata, úgy lát
szott. immár zavartalanul fog végbemenni. 
Ekkor váratlanul fölmerült a pénzügyi kor
mány tözsdeadó terve. Ez a terv hatalmas erő
vel markolt bele a. tőzsde életébe, mert kutat
ván az adózás mélyebben fekvő céljait, legott 
nyilvánvalóvá lett, hogy

a pénzügyi kormányzatot nem egyedüi 
fiskális szempontok irányítják,

hanem az a gondolatmenet, hogy a magasan 
értékelt, részvények árfolyama a. külföldön azt. 
a benyomást költi, hogy a. koronát idehaza 
sem értékelik eléggé. Ez a gondolatmenet 
azonban egyenesen azt jelentette volna, hogy 
az adó bevezetésével egyszerűen le akarják 
szorítani az árfolyamokat, vagyis, hogy maga 
a. kormány a korona érdekében akarja letörni 
a. tőzsdét. Vgy látszik, hogy- ez a föltevés nem 
voit egészen helytálló s hogy a. kormány még 
sem akart egyebet elérni a. fölemelt, érték- 
pa.niradóval, mint fiskális eredményeket s mi
helyt belátta, hogy ezt el nem érheti, azonnal

el is ejtette a tervet
Aem is lőhet józanul föltételezni, hogy annyi 
jóhiszeműség mellett, mint amennyi Kállay 
pénzügyminisztert jellemzi, olyan tervhez ra
gaszkodnék. amely az egyetlen vagyonmento 
intézményt a tőzsdét összetörné s ezt olyan 
időben, amikor az egész magyar társadalom 
felekezeti és o ztálykülönbség nélkül érdekelve 
van a tőzsdei piacon. De nem lehetett józanul 
föltételezni azt sem, hogy a pénzügyi kormány 
ilyen módon akarná komolyan megmenteni a 
koronát. A pénzügyminisztériumban is nagyon 
jól tudták, hogy a kél dolog közt összefüggés 
nincsen s hogy például Becsben is hatalmas 
ütemben folyt az átértékelés, anélkül, hogy ez 
megzavarta volna. az osztrák korona, stabilizá
lódását. Bármilyen sokan voltak is tehát, akik 
a tőzsde letörését várták az uj adótól, béig a; 
zolódott. hogy a kormánynak ilyen szándékai 
nem voltak, józanul nem is lehettek.

*
Hanem az adó ördögének" falra festései ha 

nem is a budapesti piacon, de a külföldi pia
cokon annál veszcaelmcscbb hatással volt a 
budapesti tőzsdére. Mihelyt a Budapesten ér
dekeli külföldi tőkések, elsősorban a bécsiek, 
az. adóemelés tervéről értesüllek, visszavonul
lak a budapesti piactól. Jól meg kell jegyez
nünk, hogy ezúttal, nem a spekuláció volt az, 
amely a dologra komolyan reagált, hanoin a 
legjobb kezek kezdték eldobálni magyar érte- 
keiket, mert az örökke nyugtalanított buda
pesti tőzsdét nem látták többé alkalmasnak 
tőkéik elhelyezésére. Hogy ez mit. jeleni egy 
tőkeszegény országra nézve és hogy milyen 
nehéz lesz jóvátenni azt. amit hónapokon át 
tartó adminisztráliv hibák, most pedig az adó
mumus idézett elő, azt nem kell bővebben ma
gyarázni. Hozzájárult ehhez a hangulathoz az 
is, hogy a liszt vásárlásra az osztrákok magyar 
értékeik eladásával iparkodtak magyar koro
nát szerezni, do még inkább tetőzte a rossz 
hangulatot a németországi . válságos helyzet. 
Tudnivaló, hogy a nemet birodalom tőkés kö
zönsége körülbelül ugyanolyan lélektani szi
tuációban van, mint a mieuk volt a kommuniz
mus kitörése előtt. Ahogy a mi pénzes embe
rünk akkor Becsbe iparkodott eljutni, hogy 
ott biztonságban legyen arra n rövid időre, 
nmelv alatt a téboly itt kitombolja & irtapri 
szomorú farsangját, ugyanígy gondolt, a ber
lini arra, hogy a nagy föl fordulna idejére ma
gyar értekekbe foki' lelt pénzén itt vagy becs

ben vár ja, be, amíg a birodalom átesik a maga 
nyavalyáján. Ebben a pszichológiai helyzetben 
értesült a magyar tőzsde örökösen nyugtala
nító híreiről, terveiről és meggomtölatlan ter
veiről. Csoda-e, ha elkezdte dobálni a magyar 
értékeket?

*
És csoda-e, ha ilyenképen állván s dolgok, 

egyszerre a konlrcmin is megmozdult. Meg
mozdult pedig elsősorban Bécs felöl, ahonnan

a Kuchs és Bloch-cég egyszerre kezdte on
tani a Magyar Hitelt,

amelyekre opciója volt és amelynek piacán 
egyszerre

tízezer darabbal jelentkezett eladóként.
levágván a. 900-on fölük szilárdan álló papirt. 
740-re, majd pedig 650-ig. A kulissz most már 
torkig állt a vízben és az ár legott tovább ter
jedt a többi piacokon. Most már nemcsak a 
kosztpenzkamatok veszteségeivel kellett szá
molni, hanem árfolyamkülönbségekkel is és

egyszerre vad erővel rontott neki a kontro 
min a teljesen fölborult piacnak.

amelyen a legvadabb hírek terjedtek el. A 
kölcsönnel való összefüggésben a. korona ár
folyamának javítását is kolportálták. mintha 
nem volna, éppen elég eredmény, ha a korona 
a mai árfolyamon stabilizálódhatnék. A pánik 
teljes lett és a pénteki nap tőzsdéje mái*  ka
tasztrofális képet nyújtott. A bizományosok 
már a végrehajtásokat kezdték meg és min
denki azt várta, hogy a nagyarányú árleha
nyatlás valóságos kracchá fog fajulni. A ban
kok tehetetlenül nézték ezt a helyzetet. Inter
venciójuk meddő és szinte kilátástalan lett 
volna és nem volt mit tcr.niök, mint félreál- 
lani. Ebben a végzetes szituációban még egy 
technikai hiba, is jelentkezett. A Bécs—Buda
pesti közvetlen telefonösszeköttetést a nyitás
nál és zárlatnál egynéhányon kihasználták és 
félrevezették a közönséget a bécsi tőzsde han
gulatáról. A jövőben követelni kell, hogy a 
nyitó-, közép- és zárókurzusokat a tőzsde tit
kárságának, kell kapni először és ezeket épp 
úgy jegyezni kell a. tőzsde nyilvánossága szá
mára, mint a- helyi piac árfolyamait, nehogy 
a közönséget rosszhiszeműen meg lehessen té
veszteni.

♦
A piac ellenálló képességét, nem kis mérték

ben őrölte föl
s sorozatos tőkeemelések folytán a piacra 

znduló részvényáradat
Ez az árvíz alámosta a tőzsde alapjait és sok
száz milliárdot vont ki a forgalomból. A tőke
emelésben persze legelői és a legnagyobb rész
vénytömegekkel az obskúrus vállalatok járnak 
és azok az intézetek, amelyek szindikátusi rab
lásaikkal nem először és sajnos, nem utoljára 
károsítják a. részvényeseiket Nem eshetnek 
úgy a részvények, hogy ezek a szindikátusok 
piacra dobva elorzott pakettjeiket, ne keresse
nek rajtuk ... Ha lassú tempóban meg is indul 
a gyógyulás folyamata, a közönségnek ez a 
romboló bessz drága és keserű tanulságául 
szolgálhat: szívleljék meg végre- amit A Reg
gel annyiszor megírt

ne vásárolják komolytalan, belső érték nél
küli, a publikum kizsebelésérc fundált rész- 

vényg.várak papírjait
♦

Még a bessz utolsó momentumaként föl kell 
jegyeznünk azt a. fontos körülményt, is. hogy 

október 31-én kell befizetni a valorizált 
adótételeket,

amelyek 50 miiliárdnál jóval nagyobb összegre 
rúgnak. Az adózók — kereskedők, nagyiparo
sok, tözsdések — e hatalmas Összegekhez reali
zálások után jutottak, miután otthon pénzt 
aligha tartott valaki.

SZENT ISTVÁN 
győgymaláta-cukorkát 
Minden gyógyszertóiban és cukorka- 

üzletben kapható
Tiszta mulatóból és cukorból készült

És mi lesz mosl?
•— kérdezik olvasóink, akik mind ezek az okok' 
rengeteg veszteségek áldozataivá lettek?

Azt hisszük, hogy a baisse-nek első és leg
komolyabb rohamát kiálltuk.

A magyar piac kétségtelen komoly és nagy ér
tékeiben, a Kőszénben, Magyar Hitelben, a két 
Ganzban, stb., ma már valamivel barátságosabb 
hangulat mutatkozik. A helyzet némileg meg
enyhült s a javulás éppen ott mutatkozik, ahol 
a betegség először jelentkezett. Ha nem csaló
dunk,

a gyógjnilás l8S«.u folyamata megindult
s hétfőn már nem leszünk szemtanúi olyan 'vi
gasztalan képeknek, mint, az elmúlt héten. De. 
hogy a külföld bizalma visszatér-e hamarosan, 
néni merjük állítani. Ha a tőzsdetanács végre 
észre tér, hogy nem az ő hivatása, a tőzsde örö
kös nyngtalanitása s ha. a pénzügyi kormány 
is siet végre megnyugtatni a külföldet, hogy 
az adórém ne kísértsen tovább s ha végre tiszta 
képet kapunk arról, hogy a pénzügyi kormány
zatban állítólag tervbe vett személyi változás 
bekövetkezik-e vagy sem s ha igen, milyen 
színezetű pénzügyi politika az, amely követ
kezik — akkor rnég meg lehet menteni piacun
kat s a magánvagyonokat egy rettenetes köny- 
nyelmüségge] fölidézett, veszedelem pusztítá
sától.

X Javult a deviza- és valuta ellátás. A Reg
gel. értesülése szerint az utóbbi, hetekben a 
deviza- és valutaellátás terén bizonyos javulás 
tapasztalható. Az igénylések csökkentek és a 
beszolgáltatás emelkedett. Az export máris 
érezteti hatását. Az elmúlt héten csupán a 
malmok 22 millió cseh koronái szóládHattakbe 
és novemberben az export lovábbi etappjai 
folytán még erőteljesebb javulást vár a pénz
ügyminisztérium.

x Mely paplrokbcn a legerősebb a kontremiu? Az elmúlt 
hetek tőzsdei árfolyamzuhanásait alaposai; kimélyitették 
az ngyaevczett kon t. remin tö(Mir.etlen eladátai is. Minden, 
piacon voltak spekulációs eladások, do a kontremin lég 
inkább a következő (írtékekben dühöngött: KSszön. Magyar 
Hitel, Hazai Takarék. Hazai Bank. Nova, Salgő, Kereskt- 
dohai Bank, Georgia, Ganz-Vitlamoz, Fegyver. Mintán egy
szer a kontremiunek is födöznio kell magát, minden jel 
arra vall, hogy az irányzat igazi fordulása akkor követ
kezik be. ha azok az értekek kezdenek szilárdulni, ame
lyekben a legtöbb födözetlen eladá« történt...

X A Magyar Általános Kőszén 20 frankkal 
emelkedett Svájcban. Genfböl táviratozzak A 
Reggelnek'. A Magyar Általános Kőszén, ame
lyet pénteken 425 frankkal jegyeztek, szom
baton 445 frankig emelkedett.

z Tabakovics szabadságon Tabakovice Dnsán. a Pevi2a 
központ vezérigazgatója, epy köti nahod/Mgra a Semine 
ringre utazik.
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X Vasárnap: barátságosabb hangulat — kis 
forgalom. A vasárnapi bank- és ügynökközi 
forgalmat, amint azt A Reggel a beérkezett je
lentésekből megái lapíthatja, valóban egy ár
nyalattal barátságosabb hangulat jellemezte. 
A vásárlók érdeklődésé ugyan csupán néhány 
értékre szorítkozott, de ezekben — Magyar 
Hitel, Pesti Hazai Takarék, Hazai Bank, Rima 
— pénz jelentkezett valamivel magasabb árfo
lyamon, mint akár szombat este, akár a leg
utóbbi tőzsdenap prolongációs üzletében. 
Becsből, csöndesebben bár, de még mindig szi
várog áru a pesti piacra. Az a néhány tény
leges kötés, amely valóban létrejött, itt követ
kezik: Magyar Hitel 710 (erős pénz), Kőszén 
2.650 (pénz), 2.750 (áru), Rima 152—55 (pénz), 
Angol-Magyar Bank 120, Hazai Bank 205—8— 
10, Kereskedelmi Bank 1.110, Horvát Jelzálog 
45 (pénz), Lloyd Bank 38—39, Kistarcsai 138, 
Hofherr 225, Csáky 68, Pesti Hazai Takarék 
3.200 (promt árura erős pénz), 3.500 (erős pénz), 
áru azonban nem jelentkezett, Georgia 1.425.

X Magyar—Román Bank kisírt! Arról értesítik .4 Reg- 
fjeit, hogy az Amerikai-Magyar Bank óléból ismét uj bank
alapítás készül kipattanni; ezúttal nem Nyugat, de Kolet 
felé néznek romlott koriunk bölcsei: bir szerint Magyar- 
Bomán Bankot készülnek létesíteni, a már bevált recept 
szerint. Annyi tény, hogy a pirosszemü házinyulak nem 
szülnek olyan szaporán, mint nz ernyedetlen magyar ame- 
rikánusok: ahány hót, annyi bank; részvónyhekatombákat 
emelnek a Szabadság-téren. A Szabadság-tér annyit jelen
tene, hogy ebben nz országban minden szabad!... Ugyan
is a tömeges bankalapítási tervek között, újabban föl
merültek: Magyar-Görög Bank, Magyar Görögpótló Bank. 
Magyar: Urolaltájl Bank, stb....

X Becsben minden csöndes... Bécsböl jelenti 
telefonon A Reggel tudósítója: A piac csöndes, 
üzlctielen. A pénteki zárókurzusok alig változ
tak, csupán szénpapirok iránt mutatkozik 
némi fáradt érdeklődés. A spekulációt depri
málják azok a hírek, .amelyek Bőseiről kering
tek és keringnek ma is; továbbá a kontremin 
híresztelései, hogy a külföld a két év óta vásá
rolt pakettjeit a piacra hozza. Magyar papírok 
közül a Magyar Hitel fekszik a legjobban és a 
Cukor-ról van kedvező vélemény. Bősei zava
rait komoly körök nem hiszik; az igazság 
annyi, hogy a sógora és a. testvére követtek el 
hibákat, de ezeket már kitette a cégéből. Bősei 
különben egész héten vásárlóként szerepéit a 
bécsi piacon, nehéz papírokat, nem vett föl. 
Becsben egyelőre nem várnak lényeges válto
zást a tőzsde irányzatában, üzlettclen, csöndes 
tőzsdékre számítanak.

X A Boyeod-mlskolci malom előnyős tőkeemelése. A 
Borsod-mlsltolci gőzmalom rt. (Hazai Bank érdekeltsége) 
kedden tf.rtja tőkeomelő rondkivüli közgyűlését. Azi uj 
részvénykibocsátás föltételei előnyösek a részvényesek szá
mára is. Minden uj részvény a régi részvényeseké, l:t 
ardiryban, darabonként 25.000 koronáért.

X Bécsben is kotirozzák a Nasicit A tőzsde 
gyógyulási folyamatának első etappejaként: a 
Nasici fokozatos szilárdulását várják. A ha
talmas belsőértókii fapapirost november köze
pén készülnek a bécsi tőzsdére bevezetni, ami 
.annyit jelent, hogy a Nasici érdekeltségének 
jelentékeny részvénymennyiséget (8—10 ezer 
darabot) cl kell vonnia a piacról és Bécsben 
deponálni. Már ez magában is az árfolyam szi
lárdulását jelenti, mert a piac megtisztításával 
jár. de mindezeken túl újabb tranzakciók is 
alátámasztják a fapiac vezetőértekének foko-^ 
zatos árfolyamfejlődését.

X Közgazdasági hírek. A Reggel hetekkel 
ezelőtt megírta, hogy október a tranzakciók 
hónapja lesz. Körülbelül 50, a tőzsdén jegyzett 
vállalat tervezte alaptőkeemelését október hó
napban. A tőkeszaporitások nagy része azon
ban a tőzsde ellanyhuláea miatt egyelőre el
marad. Harminchárom vállalat megvárja, amíg
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nyerhető egy összegben egyetlen sorsjeggyel 
a nov. 14-én kezdődő XI. osztálysorsjátékban

Megrendeléseket már eszközlünk!

IIív. sors jegy árak: 
Egész . . 1600 korona 
Fél .... 2(100 korona 
Negyed . 1000 korona

Deák és dr. Ordótli Bankház
Andrássy-uti fiók: Eudapest, Andrássy-ut 16 

Juta):
Nyer: wn „

W „ stb.
Összesen 70©

m budapesti
milliárdos ílzSete az orosz szovjet 

berlini kereskedelmi kirendeltségével
(A Reggd tudósítójától.) A húsárak meg

drágulása rolytán a közvágóhidakon egyre 
csökken a fölhajtás és igy a nyersbőr piacon 
áruhiány keletkezett. A mostani produkció az 
évi szükségletnek mintegy a tizedrészét tudja 
csak födözni, úgy hogy a magyarországi bőr
gyárak Délamerihából és Keletindiából im
portálnak nyersbőranyagot. A piacnak ez az 
íizlettelensége arra bírta a Budapesti Nyers- 
börkereskedők Részvénytársaságát, hogy 
másutt, szerezze be az árui, amire fogyasztói
nak szüksége van. A társaság megbízásából 
Strasser Gyula igazgató a múlt hónapban Ber
linbe s onnét Hamburgba utazott, hogy

az orosz nyersbőrpiaccal közvetlen össze
köttetésbe lepjen.

Strasser most érkezett haza és utjának ered
ményéről beszámolt a részvénytársaságban ér
dekelt cégeknek.

a tőzsde megszilárdul és csak akkor fog tökét, 
^emelni. A bankok közül az Angol-Magyar
Bank, a Hérmes, az Ingatlan, a Lloyd, a 
Hitelbank és az Olaszbank alaptőkeemelése 
szenved halasztást. A takarékok közül a Bel
városi Takarék és az Általános Takarék, a 
bányavállalatok közül a Borsodi szén, a. Ce
ment, az Általános Koszén és a Salgó halasz
totta el tranzakcióját. A gépipari vállalatok 
közül a Mág. a Györffy-Wolfí, a Kaszab és a 
Lipták, a faipari vállalatok közül az Amerikai 
fa, a Hazai fa, a Kőrösbányai, a nyomdák kö
zül a Glóbus és a. Révai vár a tőkeemeléssel. 
A vegyesek piacán pedig a Báni, a Chinoin, 
az Égisz, az Izzó, a Kötszövő, a Magyar Cukor, 
a Gummi, a Mezőhegyest Cukor, a Phöbus, a 
Szikra és a. Telefon mond le egyelőre a tőke- 
szaporitásról. — A Városi Bank ma délelőtt 
tartja tőkeemelő közgyűlését. Egy régi rész
vényre egy újat ad. Az alaptőkeemelésnél a 
Városi Bank belga érdekeltjei is résztvesznek. 
— A bankalaptőkeemelések számát szaporítani 
fogja a Központi Leszámoló Bank tőkeeme
lése. Amint A Reggel értesül, a Központi Le
számoló Bank vezetősége arra is gondol, hogy 
a bank részvényeit bevezetik a magánforga
lomba. Joggal merülhet föl azonban az a kér
dés, hogy ha egy kis bank uj helyiségbe köl
tözködik, az okot ad-e arra, hogy részvényeit 
azonnal bevezessék a magánforgalomba vagy 
a tőzsdére'? — A Polgári Sör október 15-én 
tartja íőkeemelő közgyűlését, két régi rész
vényre egy újat adnak, az eddigi 123,750.000 
koronás alaptőkét 41.250 darab uj ozerkoronás 
részvénnyel szaporítják. — A Magyar-Olasz 
Bank érdekkörébe tartozó Rothniüllcr Bádog
ár úgy ár október 17-én tartja tőkeemelő köz
gyűlését, két régi részvényre egy újat adnak, 
az eddigi 48,000.000 koronás alaptőkét 72,01X1.000 
koronára emelik. — Több vállalat igazgatósága 
azzal a kéréssel fordul a. tőzsdetanácshoz, hogy 
jelenlegi 25 darabból álló kötésegységüket en
gedjék földarabolni. A Hasidból és a Magnezit
ből rövidesen már 10 darab lesz egy kötés. A 
Féltén, a Drasche. a Magyar Acél, a Guttmann 
és a Fiumei Rizs foglalkozik n részvényíölapró- 
zás gondolatával.— A Horvát-Szlavon Jelzálog
bank tőkeemelését egyelőre homály borítja. 
Vaunak pontos értesülések, hogy a vállalat tő
két emelt, egyes beavatottak az arányokat is 
tudni vélik, ugyanakkor a Kereskedelmi Bank, 
amely szoros összeköttetésben áll a jugoszláv 
pénzintézettel, mit sem akar tudni a tranzakció
ról. — Az Unió bánya részvényét körülbelül 
egynegyed évvel ezelőtt vezette be a tőzsdére 
a Kohner cég megbízásából a Keszthelyi és 
Társa. Az Unió bánya részvénye nem futott be 
valami fényes karriert a lőzsdén, mert egy ne
gyed éven belül alig emelkedett és ritkán tör
ténik c részvényben kötés. Amint A Reggel 
értesül, az Unió bánya most tökét akar emelni, 
a tőkeemelés azonban mindjobban eltolódik, 
mert Kohncrék nem tudnak megegyezni a 
Salgótarjánival, amelynek szintén van részese
dése a vállalatnál a tőkeemelés arányait ille
tően. — A Just-féle Izzólámpugyár a részvény- 
'ryárlnsban már-már túlszárnyalja a Magyar- 
Amerikai Bankot. A vállalni czidén immár 
harmadik tőkeemelésére készül, amellyel cím
leteinek darabszáma 2,300.000-ro fog emelkedni 
és igy összes iparvállalataink közül a legna
gyobb — részvény mennyisége lesz. A Just- 
ízzónak mostani emissziója a közönség részé
ről csaknem M/t milliárd mozgósítását követeli. 
fis még kérdik, miért gyönge a tőzsde? —- 
Smolka János, az ismeri közgazda'ági író, tá
vozott nz Olasz-?-'agyar Bankból és a Gazda
bank cégvezető tőzsdédiszponcnse lett. — A

Oroszországnak „Handelsvertrefung dér fő. 
derativen Sovjetrepublik" néven a berlini 
Viktória biztosi tó palotájában 1500 hivatal
noka dolgozik az export és import lebonyolí
tása körül. Naponta egy-két vonat érkezik 
Oroszországból Hamburgba és Stettinhe renge
teg áruval, főleg faggyúval, lószőrrel, nyers
bőrrel. Az oroszok Hamburgban a szigeten 
raktárházat béreltek, amely zsúfolásig tele 
van árokkal.

A budapesti nyersbőrkereskedők megbb 
zottja nagy tétel árut vásárolt a szovjc 

keieskedelmi képviseletétől.
Ez a mennyiség egy évi magyarországi pro
dukciónak felel meg. A több vagon nyersbőrt, 
azonnal el is adta Strasser a csehszlovák és 
román bőrgyárosoknak, akik már türelmetle
nül várták az árut. Oroszország csak felsőbőrt 
tud exportálni, talpbőrben maga is importra 
szorul.
-

Magyar Szalámiban külföldi tranzakció készül, 
amelynek lebonyolítása a jövő hét végére 
várható. Az elmúlt hét lanyhaságában a Sza
lámi 23-ról 27-ig emelkedett komoly és céltuda
tos kezek vásárlása folytán.

X Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár igaz, 
gatós.-iga október 11-ére rendkívüli közgyűlést, hívott, 
egybe, amelynek az intézet alaptőkéjének 600 millióra való 
fölemelését javasolja.

X Lloyd Bank igazgatósága dr. Salusinszky Gyulát 
helyettes elnökké választotta, egyúttal ót. az intézet vezér- 
igazgatójává, dr. Mándy István ügyvezető igazgatót pedig 
vezériffazgatóhelyettcsé nevezte ki. Az igazgatóság elható, 
rozta, hegy a közgyűlésnek indítványozni fogja uagyszent- 
miklósi dr. Dróhr Imre ügyvezető igazgatónak az ‘intézet 
felvirágoztatása körüli érdemei elismeréséül az igazgató, 
eág tagjává választását.

X Anglo-Austrlan Bank Limited múlt hó 28-án tartotta 
Sir II. A. Lawrenco tábornok elnöklete alatt első köz
gyűlését Londonban, amely az 1922. üzletévre vonatkozó 
jelentést és mérleget elfogadta. Az elnök beszámolójában 
hangsúlyozta, hogy a bank föladata a brit birodalom és 
az utódállamok közötti gazdasági kapcsolatnak megérő, 
silése. minthogy Középeurópa gazdasági életének iijjáépi- 
tése körül a bankra rendkívül fontos szerep vár. Elható- 
rozták. hogy az 1922. iizletév 70,776.112 font sterling tiszta 
nyereségből mindeu törzsrészvényre 6 penee-osztalék-* fejé
ben összesen 25.000 font sterling fizettessék. Budapesten 
az osztalék az Anglo-Austrian Bank Limited főpénztára, 
nál (ÍV. Fürdő-utca 6) c hó 8-tól kerül kifizetésre.

X A Magyar Építő Jbarbank Rt. rendkívüli közgyulé 
són az igazgatóság tagjaivá választotta dr. Pálffy Dalin 
József gróf nagybirtokost (elnök). Deme Gyula jószág 
igazgatót és Fridcczky Árpád jószágigazgatót, a Galantai 
Népbank elnökét. A fölügycln bizottság elnökévé: Sze
rencs;? Edét, az Osztrák-Magyar Bank v. szombathelyi 
főnökét. A bank érdekkörébe tartozó ..Többtermclö" 
gazdasági és ipari rt. (befizetett 500 millió alaptőkével) 
igazgatóságába beválasztattak: Deme Gyula talelnök'. 
Pálffy Dnun József gróf. Fridcczky Árpád, <Lr. Perczel 
Móric, Müller Rezső és Roicb Jenő. Fölügyelőbizottságba: 
búrcziházi Bárczy Klek. Nyiry László vfc. ezredes, Urbach 
Miksa vállalkozó, Taflcr Oszkár igazgató és dr. Hirscb 
Tcoíil ügyvéd.

X Magyar Unió Bank Rt. alaptőkéjét. 500 millió K-ra 
emelte. Ezáltal az intézet alaptőkéje és tartalékai másfél, 
milliárd K ra emelkedtek. A bank Újpesten fiókot nyitott.

X Ganz-Danublus Rt. közgyűlése az alaptőkének 8180 
millióra emelését határozta. Evógből a régi 27.000 részvény 
névértékét 20.00(1 K-ra emelik és 162.000 ugyanilyen uj rész, 
vényt adnak ki. Minden régi részvény utón 6 uj részvény 
adatik, drbonkónt 62.000 K-ért. Az elővételi jog e hó 11-ig 
a Hitelbanknál vagy a Leszúrni tolóbanknál.

X Ganz-félc Villamossági Rt. elhatározta, hogy a 
180,000.000 K alaptőkét 36.000 20.000 K névértékű uj rész
vény kibocsátása ős 90.000 2000 K névértékű régi részvény
nek egyenként 20.000 K névértékre fölbólyegzése által 
2520 millióra emeli. 5 régi részvényre 280.000 K lefizetése 
ellenében 2 uj részvényt adnak. Elővételi jog e hó 11-ig 
a Hitelbanknál. A közgyűlés 800 K osztalékot állapított 
meg.

x Láng L. Gépgyár Rt. rendkívüli közgyűlése elhatározta, 
hogy 100,000.000 koronát kitevő alaptőkéjét. 600,000.000 koro
nára fölemeli olykép, hogy az eddigi 100.000 darab 1000 ko
rona névértékű részvényt 4000 korona nóvértékro föl- 
bélycgzi és 50.000 darab 4000 korona névértékű uj részvényt 
bocsát ki. Az uj részvények, amelyek a folyó esztendőre 
osztalókjogostiltnk. teljes egészükben a részvényeseknek 
05.000 koronáért 2:1 aranyban fölajúnltatnnk. Az ilymódon 
befolyó ik szegből n fölülbélyegzés ás a folyó évi kamatok 
födöztotnek. Az elővételi jog folyó hó fi tói bezáróan 15-ig 
a Magyar Általános Hitelbank főpénztáránál gyakorol
ható.

növen cnrnaubás, torpenttndas, ■ bókoboH- 
nól is jobb íninöságbon készülő kiváló tisz
ti tó és konzorváló hatással bíró cipőkrém 724
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Vexilla prodeunt regis inferni...
„A. vörös malom"

Szombaton délelőtt, w óra tájban csapóajtó
kon, a színpadra, vezető vasajtókon, a hátsó kis
kapun, a pénztár ajtaján keresztül mintegy 
nyolcvan-száz ember nyomult be a. Magyar 
Színház nézőterére. Színészek és színésznők, 
irók, újságírók, kritikusok, akik azért jelentek 
meg. hogy részive gyenek Molnár Ferenc uj 
darabjának „A vörös malom"-nak első teljes 
házi főpróbáján.

Az első tiz-tizenöl sor teljesen üres, az ezután 
következő sorok azonban zsúfoltak. Az első telt 
sorok egyikében Beöthy Lászlóvá méltóságot 
asszony a. lányéival. Babával, Előtte egy egész 
sorban egyedül. Beöthy. Komor, szikár, magas 
alakja elöregörnycd a. színpad felé, a szeme 
csillog a sötétben. A nézőtéren izgatott zsi- 
bongás, a. jelenlevők közül majdnem minden
kinek van valami köze 
többen azt képzelik, 
„A vörös malom"-hoz is. 
zilium, amely aa 
mindenki orvosnál: tudja magái.

Pontban Vsll órakor az egyik, vasajtón ke
resztül bejön a nézőtérre Molnár Ferenc. Leül 
egy székre, azután fölkiált a. szünpad felé:

— Mehet!
Ebben, a pillanatban a sötét színpad leeresz

tett függönye mögött intenzív, vörös fény 
gyullad ki. Az egész színpad egy fantasztikus 
vörös tűzben ég, olyan az egész, mint egy ki
gyulladt égő vörös kazán, amelynek az ajtaja 
be van csukva. Most, hirtelen szétszalad a füg
göny és olt áll a széthúzott függöny mögött 
egy másik vérvörös függöny, a színpad teljesen 
beborítva vörös brokáttal. A bútorzat nélküli 
teljesen üres vörös színbe bejön balról egy 
ördög. A neve Malacodé. Apparátust, drótnél
küli telefon félét tart a kezében, beszél. Jelentik, 
hogy őfelsége, a poklok királya kisérelévcl el
indult s néhány perc múlva megérkezik, hogy 
megtekintse a geniálís Magislernck, a pokol 
Marconijónak találmányát, „A vörös malmot". 
A jelentést fölveszi s tovább telefonálja magá
nak a Magislcrnck. A Magister — Gellért La
jos — átveszi a jelentést. Ebben a pillanatban a 
nézőteret kettéválasztó üres középfolyosón meg
jelenik egy magas ördög és harsány hangon cl
kiáltja magát.

— Vexilla prodeunt regis inferni!... (Az al
világ királyának zászlói közelednek.) A szín
falak mögött zenekar széilal meg. A pokol ki
rályának himnuszát játszók. A színpadon Ma
lacodé és a Magister földig hajolnak s a néző
térről a középfolyosón keresztül fanfárok har
sogása, zászlóvivők s a pokoli minisztérium kí
séretében megjelenik a Király, a rcx inferni. 
A zenekart, elválasztó rácson kis ajtó van 
vágva, ezen keresztül bemennek, a. mély zene
karba. sorban megállnak, arccal a színpad felé. 
Gellérl megszólal:

— Hódolattal, üdvözlöm Felségedet és a ma
gas pokoli miniszteriumol.

A király mellett ü! a magas ördög. - 'A 
szárnysegéd. () felel a király helyett.

— Őfelsége kivámsága, hogy minden fölösle
ges ccrimónia nélkül, egyenesen térjünk a 
tárgyra.

Gellért vörös frakkban, fekete lakk esear- 
penben, hófehér csipkés ingben és nyakkendő
ben áll a színpadon. Mélyen meghajol:

— őfelsége kívánsága p >i'anrs, Méltóztassa- 
nak helyeiket elfoglalni. Felséges Uram, magas 
mivisy/rrium! Engcdelmükkel ismertetni fo
gom találmányom lényegét. Én egy emberrontó 
gépet csünó/tam. Műszaki neve: pszilchokor- 
ruptor ivfernalis. Elől beledobnak egy ártat
lan, tisztességes embert és hóiul kijön a kész 
gazember. Rogy mi volt vele a célom? Hogy 
miért, csináltam? Szeszélyből, ötletből, nyug- 
talan.uigbéJ, gonoszságból — zseniből. Mert ör
dögi föladui rontani, a jóból rosszat csinálni. 
Ahogy bddobom u jó embert, a gép meg- 
örli az illúzióit, koptatja a hitéi, szaggatja a 
tisztességét, bepiszkotja a szerelmét, megtöri 
a szereidét, elveszi a becsületét, megőrli, mint 
a malom, mindazt, ami benne nemes, ami benne 
isteni.

Mint az ekvazit, úgy robban az elragadta
tott kiáltás kórusban az ördögök ajkán a zene
karból:

— BrrravaH!
— Fé'tmilló évig dolgoztdm, Felséges I ram, 

ezen a génen. Néha már kedvemet vesztei lem. 
de akkor eszembe jutott, hogy milyen isten-

• • • •

első házi főpróbája a Magyar Színházban

a színházhoz s a leg- 
hogy Molnárhoz, sőt 

Mint egy orvosi, kon- 
dső diagnózist csinálja, És

télén gazságot csinálok és ebből újra meg 
újra erőt merítettem....

A szárnysegéd megszólal:
— őfelsége kiváncsi, hogy mi van benne?
— Ha Felségednek van türelme hozzá, el

mondhatom kicsinyke részét annak, ami benne 
ég és forr, mozdul, fordul, simul, hajlik, len
dül, visít, csikordul. Van benne vas. nikkel, 
réz, ezüst, bádog, gleccser jég, gramofon, leme
zen átok, kutyagyomor sav, drótkötél, kőfesték, 
festett képek, szép reggelek és esték. Van 
benne: durrhigany, szén, selyem, fa, tolattyu, 
lánc, kapocs, 
ganygőz, tövis, ...
mikrométer, napfény, holdfény, 
csepii, gyanta, ópium, brokát, 
banda, kvarcfény, orgonasip, 
posztó, glicerin, cérna, kard, 
Van benne... — és itt, mint az amerikai ar
tista, aki megszámlálhatatlan színes golyóval 
ekviíibriroz az orfeum égő színpadán. Gellert, 
ez a furcsa, érdekes, dekadens, Ibsen és Strind- 
berg ideáljain andalgó, híres, kedves színész, a 
Molnár szavainak más görögtüzévet, a. monda
tok rakétáival, a szavalj ezernyi szivárvány
szivével elkezd, egy lélegzetet, elfojtó tempó
ban, lázban, kábulatban, szédületben zsong- 
lirózni, mint egy nagyszerű artista, még tíz per
cig mondja fuldokló tempóban. hogy mi van a 
gépben, az < mber halántékán a megpaltanásig 
feszülnek az erek — végre befejezi. S még va
lami van benne. Felséges Uram — ember van 
benne. Preparál!' emberek, sebzett lelkek és 
testek, amiket a földön fogdostam össze...

A nézőtéren mint egy gránát 
úgy csattan föl a taps. Gellert 
nyerte az első ütközetet...

— Akarod látni. Felséges Uram,
Gépmester! Rubicantc! Hozzátok föl a babákat.

És az ördögök behozzák a babákat, a darab 
összes szereplőit, akik .bábszerii mozdulatlan
ságban halottimercven megállnak a színpa
don. Ámde a Magister reájuk bocsátja a. su
garakat, amelyek a bábuk éleiét táplálják s 
ime. a sok halott baba egyszerre sírni, ne
vetni, beszélni kezd, egyszerre, összevissza, 
ahányon vonnak, annyifelé. A sugarakat elv
szik, a babák újra mozdulatlanokká válnak — 
elvezetik őket.

— Ék most hozzátok be Mimáit! Most jön, Fel
séges Uram, a föbaba: a Nő. Aki ront, a szép, 
a gonosz: A nő.

É.s bevezetik Darvas Lilit. Hófehér peplun 
van ro.j'a, olyan szép, mint egy álom. Mere
ven, halotton jön, úgy áll a szin közepén. A 
sugarak ráhullnak. Föléled.

A Magister, Gellért, valóban ördögi, impera- 
Hv súg gént lóval mozdulataiban, gesztusaiban 
és minden mondaiában, megáll előtte:

— Nézd, Felséges Uram, milyen tökéletes. 
Lángok lobognak a bensőmben, ha nézem. Év
ezredek kellettel:, a inig kilenyészlettem az 
emberek között. Egy babyloni lányon kezdtem. 
Túlságosan vérengző volt. Aztán Messalina 
vért kopott. Amikor nem volt elég kegyetlen 
és elszánt, Bor gin rokont kerestem a családjá
hoz. Van benne egy Bonaparte rokon vére, 
van benne Petrarca vér. hogy lágy és költői 
legyen. Van benne Rétkor, en véréből, és min
den nagy komédiás véréből egy csöpp, a régi 
görög színészektől egészen Dúséig. Az ereiben 
megkettő'dcm a vérnyomást, a idegeihez még 
egy idegrendszeri szőttem, 
szivet ültettem. Most két 
nincs, én Mimének hívom, 
médiást jelent.

— És mit tud?
— Mindent tud. Felséges 

poraimmal igazgatom. Ő 
szive közepe. Óhajtasz mintát látni abból, amit 
tud?

A szárnysegéd élesen felel:
— Igen.
— Méllózlassék figyelni! Most bemutatom, 

hogyan tud szeretni.
Darvasra ráhullnak a sugarak. A karjai ha

lót Iáiból fölélednek, a szeme kinyílik, ragyog. 
És elkezd beszélni. Az arca kipirul, a szája ég 
s az égő szájún gyulladt szavak:

— Szerellek. Úgy szeretlek, mint a menybéli 
istent, te édes, te szép legény, le gyönyörű, te 
drága, szeretlek, imádlak, úgy. hogy meg tud
nék halni érted...

A sugarak elvonulnak, a mondat befejeződik.

r« r. m t /<#• (’Utwi'iv/ui
anyatej, élöhattyu, platina, hi- 
. éter, fogideg, esővíz, jódezüst, 

sróf, kéksav, 
cukor, zene

méz, gőz, gáz, 
áramelosztó...

robbanása, 
Lajos meg-

a babáimat?

Uram, ha én a su- 
az én gépemnek, a
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— Most megmutatom, hogyan tud gyűlölni. 
A sugarak, visszatérnek. Darvas arca kemény

és rideg lesz. A szájún a szó, mint az ostor su
hintása kegyetlen, metsző és hideg:

— Gyűlöllek. Eredj lnnél, te cudar, te rongy, 
te nyomorult, te senki, eredj innét, mert leszúr
lak, meggyilkollak, eredj innét.

Gellért: Most egy kis produkció: szerviem és 
gyűlölet gyors váltakozása.

És Darvas megszólal. A „szeretlek" szó lágy 
és búg, mint a celló szerelmes szava, a „gyűlöl
lek" hideg, mint a jég és éles mint a kés s az 
egyszavas mondatok intenzitása folyton foko
zódik:

— Szeretlek! Gyűlöllek! Szerellek!! Gyűlöl
lek!! Szeretlek!!! Gyűlöllek!!!

Gellért:
Darvas: 

gyereket, 
édes, szép 
sak, táplálhassak, 
nak, aki vér a véremből, jaj, gyereket akarok...

Gellért: Most a kontrája.
Darvas: Nem akarok gyereket, kinek kell 

gyerek., elrontaná az alakomat, még szép va
gyok és fiatal, nem kell a gyerek...

Gellért: Más példa — házasság!
Darvas: Igen, én csak arra vagyok, jó m fced, 

hogy a vágyidat kielégíthessem, te nem is 
becsülsz engem, csak, az érzékeidnek vagyok 
jó, de a nevedet bezzeg nem adod nekem...

Gallért: Fontra —
Darvas: New 

adom a

Most hazudni fog!
Gyereket akarok, édes, szép kics'n. 
aki tartalmát adja az életnek, egy 
gügyögő csöppséget, akit dajkállia*-  

ak.it fölnevelhessek magam-

akarok férjhez menni, n : ■ 
szabadságomat senkinek, semmiéri, 

csak nem vagyok bolond, hogy ilyen fiatalon le
kössem magamat egy életre — á. dehogy is 
megyek férjhez, van eszembe...

Gellert: Most esküdni fog.
Darvas: Esküszöm, hogy imádlak, esküszöm, 

hogy gyűlöllek. Esküszöm, hogy a feleséged 
vagyok, esküszöm, hogy nem vagyok a felesé
ged, esküszöm, hogy viszonyom volt vele, es
küszöm, hogy nem volt viszonyom vele, eskü
szöm, hogy ma hétfő van, esküszöm, hogy ma. 
kedd van, esküszöm, hogy ma szerda van, es
küszöm, hogy ma csütörtök van, 
hogy ma péntek, van, esküszöm, 
szombat van, esküszöm, hogy ma 
van, esküszöm, hogy megesküdtem, hogy sóim 
többé nem esküszöm...

Gellert: Most, még csak köszönni fog szép soe 
jóban, skálában — lefelé.

Darvas (mélyen mégha jól): Hódolat, Felség! 
(Meghajtja a fejét): Fan szerencsém, kegyelmes 
uram. (Kissé meghajlik): Jó napot, méltóságas 
uram. (Derűsen, 
gyesen): Jó napot, 
(És utolérhetetlen 
Ka.ufmann ur...

Gellert (előrelép,
— Foila. int és Darvast elvezetik.
— Most mór csak egy földi, ember kell. Fel

séges Uram, hogy bemutathassuk rajta, mit 
tud a gép.

A rejtek tor fénye a. szin balsarkába szalad. 
Egy föld gömb áll ezen a helyen. Gellert órást 
nagyifőüveget hoz, nézi vele a földgömböt, ke
resi a jó emberi.

Gellért int, a függöny szét megy és látjuk ott
honában a tanítót. Nyájasan beszél a feleségé
vel. dédelgeti, becézgeti. és két perc múlva össze
vesz vele a leves miatt. Nem felel meg. Máso
dik kísérlet. A szerelmes költő, akit a vök. 
imádnak. Kitűnik róla, hogy vad, érzéki és bru
tális. Nem felel, meg. Harmadik kísérlet: a hon
mentő politikus. Bálványa népének, hazájának. 
A függöny szétmegy, nemzeti szalagok közt, 
egy hordó tetején áll egy ember és szaval. Po
litikáról. Az ördögi, kórus pokoli zsivajban 
tör ki.

— El vele, ki vele, nem beli, abeug A függöny 
gyorsan összemegy.

Végre az utolsó kísérlet. Egy erdészt talál
nak a földön. Hű, derék, jószivü, erkölcsös. A 
szerelmes grófkisasszony elöl a. fára mászik, 
hogy meg ne csalja a feleségét. Mert a paráz- 
nasággal nem harcolni kell, de menekülni kell 
előle. Ez megfelel. A Magisler parancsot ad, 
hét ördög fölrohan a földre és lehurcolja a po
kolba. És most kezdődik a darab: — az ember 
rontása. „A vörös malom"-bán,
______  . Egyed Zoltán.

esküszöm, 
hogy ma. 
vasárnap

félvállról): Pá, Frédi. (Ke- 
Pista, hogy vannak a lovak? 
leereszkedéssel): Jó napot,

meghajlik, Darvasra mutál):

| ruhaseSynwk
köpeny és ruhnezövAtok 
föltűnő olcsó árban! | selyem- ás szövet,úruliáz.i- D 

i bán, Budapest IV, Hujó-u. ■ 
16.szthn (Sütö-nicn sarkán)

disi’túrsryak nagv válasz

, ... Veszek, eladok és cserélek. Antik órák
szakszerű javiUtsn - Telefon; József 9IK Í9.



aReggel
* Rövid színházi hírek. Titkos Innia annak közit''érő 

körte föl A Reggel-t, hogy az a hir, miszerint Darvas 
Lili távozása titán ő venné át szerepét A vörös malom- 
bán — nem felel meg a valósdgnak. — Gellert Lajosnak, 
akinek szenzációs alakítása az uj Molnár darabban való
sággal magával ragadta a házifőpróba közönségét, 
lleöth.'i László Ifniicgctten fölemelte a fizetését. — Kedden 
este érkezik Budapestre Fali Leó, aki itt fogja a „Pom- 
padonr" szubrettszorepét fíiller Irén szántára átírni és ki
bővíteni, miután Irén keveselte a szerepet. — Vriry Má
riának hívják azt a fiatal színésznőt, aki egyik legújabb 
reménysége n Városi Színháznak. Váry Mária az 
,,Orfeusz“-ban lépett föl először, Vénusz szorepébon, itt 
tűnt föl szépsége és tehetsége n publikumnak. — Rólh 
Klári még mindig beteg. Skarlátja van. de mór túl van 
a krízisen.

• „A vörös malom" sorozatos előadásokbau. Egészen 
példa nélkül való az az érdeklődés, amellyel a közönség 
.Molnár Ferenc uj darabjának, ,.A vörös malom" címii 
színjátékénak bemutatóját és további előmhmail. várja. 
A színház pénztára, amely a jegyeket csütörtökön kezdte, 
árusítani, egész nap valóságos ostrom alatt áll. A bemu
tatóra természetesen az összes jegyeket szét kapkodták, r. 
darab további előadásaira is tömegesen viszik a jegyeket. 
„A vörös malom" minden este, valamint vasárnap dél
után rendes esti liejyúrakkal is műsoron van. mindany- 
nyiszor Darvas Lilivel, Pécsi Blankával. Sotnlnyvnl. tlel- 
lérttel és 'l’arnayval a. főszerepekben. Ma, a főpróba es
téjén, a színház nem tori előadást.

• 'törzs Jenő grandiózus alakítása, továbbá a Rennis- 
sanee-Szinház egyszeriben nevezetesé lett ni művész 
nője: Tőkés Anna és a pompás humorú Maklúry, estéről- 
estére rendkiviili sikert arat a ma ír. színre kerülő „Csoda- 
szarva.s“-lian. Crommclynek hires 1 ragikomédi;.Inban.

’ A Vígszínház öl estéjén kerül szilire :i színház szen
zációs -ikeré, az „Ivnnov". Kedden az „Első csöngetés"-!, 
priil'dion a ..■lóim Gábriel Borkmnn"-! adják. Vasárnap 
délután a „Zsivány" szerepel a műsoron.

* A Városi Színházban csütörtökön Sándor Erzsi lcn- 
maraénekcsnővol és <ir. Parvís Taiirbioval. „liigolct.to" 
megy, pénteken a „ToscA“-t ismétlik, Senrpia sze.repeb°n 
Parvissal. Vasárnap délután a „Trubadúr" kerül színre.

* 125—131-edszer adják e héten n Fővárosi Opcrottszin- 
liázban Lehár páratlan sikerű revüoperntl.jót. a „Három 
gr>iciú‘‘-t. Vasárnap délután a „Mnrinka, a táncosnő" ke
rül színre.

* A berlini ..Díe Gondéi" szenzációs vendégjátékát c 
héten is folytatja a ‘{enalssanec-Színházban es pedig 
< ■iitörlöktg éjjeli, előadó:okon. Pénteken ’íS órai kezdet-
1.1  lépnek föl, hogy azok is gyönyörküdhessc.nek ebben 
a nagyszerű produkcióban, akiknek éjjel nem áll mód- 
jakban azt megtekinteni. Az előadásokat BókefTy szelle
mes konferáusza kiséri.

• A „Rózsalány" főszereplői. A Blaba Lujza-szinház 
szombati, 18-iki bemutatóján Louis Vcrnenill és ívnn 
i'aryll mulatságos és vidám operettje'u-n Somogyi Xus! 
nagyszabású, egyéniségéhez kiválóan alkalmas szerepet 
kapott, egy párisi koknttet játszik, a legdivatosabb tán
cokat mutatja be. Vaálv Ilona egy llainl vidám,r tisztessé
ges párisi asszonyka énekes és táncos szerepét, kapta. 
Borosa Géza. mint, a Blnha Lujza-szinház vendége, egy 
öreg régiségkereskedő mulatságos figurájában lép föl. 
Abonyi, aki ebben a szerepében inti átkozik be. mint éne
kes színész, egy párisi kikapós gavallért játszik. A darab 
kémikus és mulatságos figuráit Tamás óu Dénes viszik 
színpadra. Tamás mini. Vnály Ilona partnere, vele, együtt 
a legmodernebb párisi láncokat fogja bemutatni. Dénes 
pedig Somogyi Nusival fog egészen eredeti és Budapesten 
még nem látott táncokat b jtení. A bemutató iránt, amely 
kulHŐségelbou is legnagyobb szenzációt ígéri, rendkívüli 
az érdeklődés.

• „Nnvarral Margit" a Belvárosi Színházban. Fodor 
László nagysikeré vigjátékn, amely illáig a Magyar Szín
házunk volt egyik logkedveltobb mii ordarabja, ezen a 
héten a Belvárosi Sziuh'.zbun folyalljn karrierjét, ahol 
pántokon adják először a kitűnő vígjátékot ,Ióth Bőnké
vel, Biller Margittal, Sándor Gizivel, Faludi Sárival. 
Iloykóval. Bárót ívni. Ihásszal. Pártossal és Kétheyvcl a 
ó.iszer'ipekhen. A hét többi ii:|>j:ri ..A Jégcsnp“-ot. Zilnhy

....... pás bohózatát és M edekind nagyhírű tragédiá
ját, a „Tavasz ébredésé"-! adják. „A jégc.-.ap“-ot hói
én. szerdán és szombaton, ;< ..Tavasz ébredesé"-t kedden, 

■ iitörtökön és vasárnap. Vasárnap délután T. Forrni 
Rózsi fölléptévef Szenes Béla kitűnő vígjátékéi, „A gaz
dag lány" i. játszók is órakor, mérsékelt hc.lyárakkal.

• Az „Ellsler Fanny" 25-ik előadása. Faragó Nándor 
nagysikerű uj operettje, amelyet minden cs*c  megismé
telne,k a Kirúly-Szinházban, vasárnap. 1 l-é-> már első 
juhi len mához ér. A 2>-ik előadást n pompás darab állan
dóan táblás házak mellett, a közönség legnagyobb tet
szésétől kísérve érte cl, minden este a bemutató nagy
szerű együttese,: Jloulhy Hanna. Kökény Ilona, Ráikaí. 
LatalWír. D'Arrigó és .lúray lép föl. Vasárnap délután „A 
biijadór“-t adják órakor, mérsékelt hclyárakkal.

11 kor.
egy eSSsstSCefit női divatos

ri&Z Í5i IP
minden színben és formában.

bíí rmodé 3 lkai sw késBársony
naponta ujahbbnk készülnek, Kalapok nlalrPAsa és 
festése legszebb kivitt!Imii. — llrilcányok megtanulhat

ják a szakmát.

R r'< 1115? tf nljrí MJtiMfr I' ezelőtt f'AROLINE és NóV ERE.

VI, Hévay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 14-22
Ma Kőit és Stelnlinrdt felléptével „Három n kérő" és „Dér
Kidbe Rock". i . Ketdcto 8 órakor

Jegysetelí a C^mn-filmgyár ünnepélyes fölavatásáról
Az újjáéledt budapesti filmgyártásnak jelen

tős dátuma, a magyar színházi kultúrának ki
magasló eseménye, hogy e héten avatták föl 
ünnepélyesen Magyarország egyik legnagyobb 
filmgyárának, a Corvm-nak újjáépített műter
mét. Künn, a Thököly-ut végén, a G.varmat- 
ti teában emelkedik ez a hatalmas üvegcsarnok, 
amely hozzáépített házaival, műtermeivel és 
egyéb építkezéseivel

valóságos filmváros
képét mutatja. Hiteles számadatok szerint 
nagyságra és berendezésének tökéletességére

Európa harmadik legnagyobb film- 
műterme ez,

amely hivatva lesz arra, hogy a magyar tehet
ség szárnyaló erejét hirdesse a. müveit világon. 
Az n.i Corpia-íilmgyár ünnepélyes megnyitása 
szerdán délelőtt volt. A művészi élet és a sajtó 
képviselőin kívül a közélet és társadalom ki
válóságai, akik közül elég legyen följegyezni: 
Algya Sándor, József főherceg szárnysegéde és 
neje. Nádossy Imre országos főkapitány. Pékár 
Gyula, u Filmtanács elnöke, Vass-Vilblinger 
Jakab városparancsnok, Tusnádi Szűcs Andor 
h. államtitkár, Szende Ferenc altábornagy, 
Drasche. Lázár Alfréd ny. meghatalmazott mi
niszter, Lukachich Géza báró altábornagy. 
Kertész Kóbor dr. Ii. államtitkár. Petry kul
tuszmin. államtitkár, Pnkols József nemzet
gyűlési képviselő nevét. Képviseltették magu
kat ezenkívül a külföldi államok követségei, 
ott voltak a filmszakma tagjai teljes számban 
és százai még a társadalmi előkelőségeknek. A 
Filmipari Egyesületek kiküldöttei Kovács 
Emillel, a mozgóképüzemek engedélyesei Gyár
tás Gyulával élükön jelentek meg.

A filmgyárnak a műterem mögötti udvarán, 
ahol diszes tribün várta az előkelőségeket, kez
dődött meg az ünnepély. Lóth Ha prológusa 
után Bécsi Gyula, n Mozgókép-Otthon igazga
tója lépett az emelvényre és igazán szép, egy
szerű. emberi szavakkal üdvözölte a vendége
ket, inéltaM-a a Corvin jelentősegét, majd igy 
folytatta: Rövid időit belül a magyar zseni, a 
magyar tudás, a magyar munka terméke,

a magyar film elindul világhódító útjára.
És az én hiszekegyem az, hogy tanúságot fog 
tenni világszerte arról, hogy acólos akaratá
val. szellemi fölényével a magyar élni és 
győzni fog mindörökké!

Az üdvözlések illán a vendégsereg e’széledt 
a telepen, amely szinte labirintus-szerű. Való
ban, a. Corvin-filmgyúr valóságos város. Elől 
a nagy épület az irodákkal, pompás öltözőkkel, 
tovább a. mühelyház, ahol a díszleteket, aszta
losmunkákat. készítik, de van ebben a műhely
házban minden: még nyomda is. Itt kell meg
említeni a. kosztümök nagymesteréi. Faragó 
Géza festőművészt, ak'i a Corvin-filmgyác ru
háinak nagyszerű tervezője.

A ruhatárban ezerötszáz személyre va i 
kosztüm és harci fegyverzet,

hadi ruha annyi, hogy egy kis hadsereget le
ltei ii c fölszerelni vele.

Büszke lehet a Corvin a nagy üvegteremre, 
Európa egyik legnagyobb filmházára, amely 
3f méter hosszú és 20 méter széles, a kupolája 
pedig 18 méter mafjas. Föltünést kelt egy hat 
négyzetméter nagyságú vízmedence, amelyben 
a tengeri ütköz.etek zajlanak le, egy sülycsztő, 
amely liftet, csapóajtót vagy lépcsőlejáratot 
helyei tesil fölvétel közben. Tekíntetlel arra, 
hogy « fölvételekhez 0000 ampér áram szüksé 
ffes, amelynek ereje egy egész kerület áram
fogyasztásának felel meg, a fényforrásokat a 
vállalat áramfejlesztői, és n fővárosi clekiro- 
vtiosmüvck együttesen szolffállátják. Ott. látjuk 
egymásután a hatalmas IVebiert-lámpákat, a 
nagy Jupitereket, a hifianygőzlámpákat, a kis 
reflektortól kezdve a 110 centiméter átmérőjű 
óriás reflektorig mindazokat, a nagyszerű fény
forrásokat, ameljmket a magyar filmgyártás
ban áldozatkészség híján eddig, sajnos, nélkü
lözni kellett.

Rengeteg látnivaló van a Corvin-filnigyár 
hatalmas diszlelt árában. Bizonyos, hogy nin
csen olyan helyiség: csöndes nappali szoba, 
vagy a bankvezér komoly dolgozója, amelyet 
ez a díszletraktár ne ludna megfelelően beren
dezni. A huszonnégy munkást foglalkoztató 
asztalosinühelyben latjuk a villnnyerőre beren
dezett modern gépeket és olyan nagyszerű bú

torok készülnek itt, hogy a derék munkálok 
bátran fölvehetnék a versenyt egy komoly mii- 
bútorgyárral is. A kellékraktárban a döntő 
fordulatot hozó levélboritéktól Lear kiráiy ko
ronájáig megtalálunk minden apróbb-nagyol.|> 
tárgyat, ami csak egv íilnidarabban előfordul
hat. A laboratórium, mint ahogy kint, nevezik 
a gyártelepen, a „boszorkánykonyha", szakem
bereknek is valóságos meglepetés. Hatalma/; 
perforáló , kopirozó-, színező-, mosó- és szárilá- 
helyiséffek sorakoznak egymás mellett s a t/i/ár 
laboratóriuma olyan vagy, hogy nemcsak sa
ját képeit, hanem az idegen vállalatok ! ém'A 
is elvállalja.

Napi teljesítőképessége 2000 méter
A Corvin-Ulmgyárat 1914-ben alapi k. 

Nem sokkal az alapítás után épitelíék csil
logó üvegházat, amely a háború ; idők dacára 
a legmodernebb és a legjobban fölszerelt mű
teremnek készült. Merész íveléssel és tiszteletre
méltó akaraterővel indult el a magyar film
gyártás. azonban a kezdésben rejlő hibák é 
egyéb külső okok miatt, hamarosan szárni/a- 
szegetten, bukott alá. Hosszas, kényszerű pihe
nés után most indul ismét útjára Corvin Mii- 
tyás büszke hollója. Az eltöltött idő alatt láza, 
munkával pótolták a hiányzó fölszereléseket és 
épületeket, melyeknek elkészülte után a mod-rn 
filmgyártás minden eszközével és berendezésé
vel indul meg az alkotó munka a Corvin Film
városban. Hogy ez a nagyszerű alkotás eddig 
megérett, oroszlánrészt követel a sikerből 
Barna Károly, a ‘Corvin vezérigazgatója, aki
nek törhetetlen, minden tiszteletreméltó ener
giája hozott ismét, vérkeringést a haldokló ma
gyar filmgyártásba. Méltó társa a munkában 
Fngel Fillöp, a vállalat külföldön is népszerű 
kereskedelmi igazgatója, aki nagy er-dinények- 
kol vezeti a vállalat fllinkölesönzőjét.

A Corvin valóban a magyar tehetség, p nia- 
gvar erő, a szívós magyar munka megszemé
lyesítője. Ez. az igazi termelő munka, amely p.í. 
indul meg és nemcsak művésznők, munkásnak 
ad kereseti lehetőséget, de exportja révén ko
ronáéit. nemes valutát keres és hoz he az or
szágba. A magyar közönség pedig végre euró
pai színvonalon állé) hazai filmben gyönyör
ködhetik! __«—__

• Szenzáción darab szenzációs előadása: a „Csotía- 
szarvas" slki-rének titka. A RonaiF.sance-Szlnliáz. heti mü< 
sorát n nevezetei ('roi.iniclynck-<:arnb dominálja, amely 
— 'I'orzs Jenövei n főszerepben — hétfőn, szerdán, .-zom- 
haton ós vasárnap kerül színre. A Renalssancc-Szi'ihér, 
régebbi nagy sikere: „A trónörökös", keiden és csütör
tökön van műsoron. A vendégszeropló berlini „Dm 
Gondel" ■ előadások sorozni osan csiilörlökig tartanak éljél 
•V,U órai kezdellcl, inig utolsó előndá'iik póntck'.p csín 
’jS órakor lexz. Vasárnap délután n nagyon mulatsíigor 
.Jínagysúga két férje" kerül színre.

' Offenbach rng.vogó muzsikája, a hires szövegkén?•• 
kifogyhatni Ini tréfái, elmés csúfolódásai, az ünnepelt 
vendégművészek. Lábas- Juci és Rózsahegyi Kálin.oi. a 
cimszr-rcplő Gábor József. Sziklai. Sárosai. Nagy Izabella, 
Abonyi Marinnne és Kőszegi Teréz színes, vidám alakí
tásai hossza időre lefoglaljuk a Városi Színház játékrond- 
jél. Kedden, szerdán, szomlinfon. vasárnap és következő 
hétfőn este adják az. ,.<)rphcns"-t, valósággal elkapkod 
jók jegyeit az összes előadásokra.

' Az u,1 műsor nagysikerű darabjait, mulatságos tré
fáit és kiiünő niagánszámnil minden este megismétlik az 
Andráss.v-uti Színházban. I'gyanezt a m i-ori jálszák i:i- 
s.irnnp délután is !;| órakor, mérsékelt hclyúrukkal.

• A „Szépasszony kocsisa" 100-ik előadása. Rajra t'■• ’bor 
..Szépasszony kocsién" e.'unii nagysikerű oi., iv!tio < i 
kon ínO-edszor kerül színre n Blaha Lujza : zinliázb;m, 
mindr.nyiszor Somogyi Nnsival, Vaály Ilonával. László
val. Szirmaival és Tamással, akii: mind a ion előadáson 
cmléluíZCtos sikerről iu Iszol I u I: .-zeretKŰii'l. \ Lm
operett azonkívül még hétfőn, kedden, szerdán és |ió ' • 
l en is műsoron van. Vasárnap délután a nagy népszerű- 
ségii ,,Fi-!l"-t ismétlik 3 órakor, mérsékelt liclyárakkal.

«jvBngjrüt<oC, trégi- 
a énedet ti űr Ei isiül 
(SragAtolmti vesz » 
Tel. Jóxüf 105-35 
(Teréi-lompl. szómban).

&RM.I.IÁMSOKAT 
aízétkely Emsí st

Értesítjük nngyrabecsűlt vevőinket., hogy áruházunk nagymérvű 
kibővitőse folytán átmenetileg beálló helyszűke szükségessé teszi, 
hogy közismerten legelsőrendii férfi- és női szövetraktárunkban

az idény alatt fölgyülemlett maradékokat 1-től 4 méterig

a napiáraknnl 25°/o»kaa oksőbtoasi árusítsuk
Naagpyr kiHSnleges aasSő-, Sssoé-
és uHtak«Mr6B'>.sün

dacára a devizák emelkedésének és a behozatal, vám és illetékei foly- 
lúu beálló drágulásnak. Győződjön meg mindenki ezen páratlanul álló 
. lőnyös eladás szolid voltáról, melyet cégünk jó hírneve garantál

mvaratilékQk &rusH4bsis csak néhány nap^g tart!
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^Nyomorgó művészet 
gépkocsizó brettli**

Hajsza tüzön-vizen, Anka Jánoson, Benárdon és a rendőrségen ke
resztül „A Népw egy munkatársa után, akit a saját szerkesztőségé

ben sem ismernek, — Kik
(A Heggel tudósitójától.) „A Nép" című lap 

szeptember 14-iki számúban. „Nyomorgó művé
szet és gépkocsizó brettli" címen cikk jelent 
meg, amelyben a cikk szerzője két budapesti 
j-ziiit'sszid. Sugár Károllyal, a Nemzeti Színház 
tagjával es Dénes Oszkárral, u Király-Színház 
tágjává!, való, találkozását írja le. A cikk sú
lyosan sertő es becsmérlő kifejezések kíséreté
ben ál’itjíi szembe, hogy amig Sugár Károly, a 
Nemzeti Sziuház büszkesége, biciklin jár, ad
dig Dénes Oszkár automobilon jár a Király
utcai mulatókba. Majd igy folytatja fejtegeté
seit, amelyekből kommentár nélkül közöljük a 
következő részleteket:

„A Dénes Oszkároknak orré az életre kétségkívül nem 
a fizetésből telik. A Dénes Oszkárokat a zsidó sikerek. 
pártfogolják, akik a tőzsdén harácsolják milliárdjaikat. 
Ezekhez a pénzekhez magyar verejték tapad, a magyar 
népnek joga lóhát a Szabadság-teret megszálló erkölcs
leien csőcseléktől azoknak a támogatóból követeli, 
aki vér az 6 vériből, művész az ő kulturnivójából, 
Ne értsük félro a dolgot, Sugár Károly nem akar dóiies- 
oszknri módon élni, nem akar idegenek pénzén here 
wódján lebzselni Kirdly-ulcai mulatókban, neki 'annyi 
kel! csupán, hogy nyugodtan élhessen a művészetnek.* ‘

A ciki: szerzője ként, Fái Imre volt nláirvu. 
Dénes Oszkár, aki a Király-Színháznak nép
szerű tagja, első fölháboroqásában elment a 
szerkesztőségbe, hogy felelősségre vonja, a cikk 
szerzőjét a méltatlan támadásért. Miután azon
ban Fái Imréről a szerkesztőségben fölvilágo
sít,ást adui nem tudtak, dr. lláez Vilmos és báró 
Collos Tibor utján levelet küldetett Fái Imré
nek, A.nk<i szerkesztő címéi), amelyben elégté
telt kért. Miután erre a levélre két napig 
semmi válasz nem érkezett, Dénes megbízottai 
a következő levelei intézték Anka Jánoshoz, 
„A Nép“ felelős szerkesztőjéhez;

Folyó hó 14-án ajánlóit levelet intéatem Szerkesztő úr
hoz. amelyben a Irgtidvarjufabb formában fölkértem, 
hogy az. ahhoz nicllckolt lóvéiét — egyéb cím hijján 
a lap munkai úrimhoz, Fái Tmréhoz eljuttatni szívóé, 
kedjék. A lóról, úgy látszik, nem jutott el a cimzott 
kezeit, z s most Szerkesztő Úrhoz, mint ,.A .Ncp“ című 
lup felelős szci kcssztőjehez fordulok, hogy „A Nép“ 
folyó évi 207. számában megjelent cikk szerzőjének. 
Fái Tmrónck lakcímét tudatni szíveskedjék. A dolgot 
n-.egkönnyitendő, titkárom holnap délelőtt 9-—11 óra 
között föl f< gjn hivui Hzerkaizlő Urat, akivel kérem 
azt tudatni.
Ennek a levélnek az értelmében Ráoz Vil

mos titkára. Dunielsky Miklós, föl is hívta 
rnú.-nar» délelőtt Ankét, azonban Anka. kijelen
tette, hogy f ..inak, akit egyébként Frauknak 
hívnak, címét nem tudja, mert 1 
munkaiársa a lapnak, nyy tód-ja, 
hogy Fái-Frank az 
társa és állandóan 
kódik.

Dr. Rácz Vilmos 
dóst, csinált abból, .«u,,wv
kerítse <s ezért tovább érdeklődött az 
Xemzedék“-nél a titokzatos Frank iránt, ahon
nét azonban érdeklődésére a következő levelet 
kapta:

Igen tisztelt I’ram!
Becses érdeklődésére 

linro nevű 
még ntkalmi 
bégünket,

„ostoroznak44 „A Nép“-ben?
a cikk 6zcrz0je.kc.nt Fái Imre volt aláírva ét, hogy a 
hozzám küldött. Frank Fái Imrének szóló levelet el
küldtem az ,,U.j Nemzedék." sserkesttiiaénébe. Én Frank 
Fái Imre pontos címét nem tudom, mivel n nevezett 
nem belső munkatársa lapunknak. és igy nincs az ö 
lakcíme nálunk bejegyezne. Ami pedig levelének azt 
a kiléteiét illeti, hogy abban az esetben, lm a pontos 
lakcímet közölni nem tudom, mint a sértő cikkel tar
talmazó lap felelős szerkesztője nevezzem meg meg. 
bizottaimnt — az ellen eleve tiltakozom, mert semmi- 
féle sajt óközleményért másutt, mint a bíróság előtt, 
elégtételt nem adok és sajtóközlemények elintézését 
lovagin*  útra terelni nem engedem. így természetesen 
megbizottaimat sem nevezhetem meg.

Kiváló tisztelettel;
Anka János,

,,A Nép" felelős szerkesztője.
Rácz Vilmosék erre ugyancsak levélben vá

laszoltak, mégpedig n következőket:
Nagyságos Anka János szerkesztő urnák

Budapest.
Véve folyó évi szeptember 28 ról kelt válaszát, annak 

azon része fölött nem óhajtunk kriiikát gyakorolni, 
mivel nem reánk tartozik, miszerint egy lap felelős 
szevkesztőjo a lapban leközöl egy cikket (-.nélkül, 
hogy tudná azt. hogy igaz-e, ami a cikkben ven, 

kicsoda és hol iaklk sz, aki a cikket Írja.
Betartva azonban a JovagJas szabályok nála időpon

tokat, van szerencsénk tudatni, hogy kilátásunk ven 
arra, hogy egyéb módon tudjuk meg a Szerkesztő I r 
által kiadni nem tudott Frank Imre címét. • addig 
pedig Szerkesztő Úrral szemben mindennomü, <7 lova- 
gias szabályok adta eljárásunkat fölfüggesztjük.

Kiváló tisztelettel:
Dr. 

Báró

Leégett a budafoki Haggenmacher 
sörgyár ládaraKtára

(A Heggel, tudósítójától.) N budafoki Haggen- 
macher-sörgyár házi tűzoltósága vasárnap este 
észrevotte, hogy a gyárépület egyik .szárnyán 
levő ládaraktárban tűz támadt. Azonnal érte
sítették ti. budafoki önkéntes tűzoltóságot, akik 
rögtön kivonultuk u tűzhöz, de mire megérkez
tek, már a fél ládaraktár lángokban állott és 
igy kény leírnak voltak a budapesti tiizoltófő- 
parancsnoksághoz fordulni segítségért. A fő
városból Ahrenbeck tüzolíófőliszt vezetésével 
azonnal elindult egy gőzfeeskendő Budafokra 
és a pesti tűzoltóknak, a. budafokiakkal együtt, 
egy órai pieg feszített 
tüzet 
megír. nleni.

." " munka, után sikerült a 
lokalizálni és a. ládaraktár másik felét 

A ká^t és a tűz keletkezésének 
okát a holnap reggel kiszálló rendőri bizottság 
fogja megállá pltani.

3

’ísas. TelGforec <S. 43—0.
A legidés’osr.ltl'cn összeválogatott és a • 
legelső külföldi gyárosoktól beszerzett 

őszt ujd&nságainfc

nem belső 
. azonban, 

„ÍZj "Nemzedék" munka- 
Székesfehérváron tartóz

most mar kabinetkér- 
hogy Ft; i-Frankot, elő- 

........... »Uj

Lozojhcíem önnel, hogy I rancK 
m'iikctnrsr lapunknak cohttt-ein volt és 

cikkekkel sem kereste föl szerkesztő-

Teljes t lf~.tulel.el:
l)r. Schrantp Pdl,

n/. „I j Nemzedék" felelős szerkesztő li. 
kudarc után fokozott düiivpl kezd- 

Fái-Frank után, azonban ered-
Ez újabb

lek nyomozni Fái-Frank után, azonban ered
ménytelenül. Erre Kácz Vilmos és báró Collos 
Tibor j\nka Jánoshoz újabb levelet intéztei:, 
amelyben az előzményekre való hivatkozással 
es arra való tekintettel, hogy Anka, mint a 
lap felelős szerkesztője, a cikk Írójának nevet 
es lakását volük, mint Dénes Oszkár meg- 
bizotfaivnl, közölni nem tudta, arra kertók tol, 
hogy a társadalom által elfogadott párbaj- 
kedexele éri elmében, mint a seriéit cikkeket 
tartalmazó lap felelős szerkesztőié, megbizot- 
iáit megnevezze. Ennek a. levélnek a másolatát 
fíenárd Ágostonnak, VA Nép" főszerkesztőjé
nek, is elküldőtték a Következő levél kíséreté- 
bent

Van sr^rencHÓnk mint Dénes Oszkár ur megbízol fai, 
\ Nép” cimíi lap felelős szerkesztőjéhez mai napon 

küldött lévé) másolatát Nagy mélt óságod hoz, mint 
.,A Nép" cinci lap főszerkesztőjéhez, szives tudomásul
vétel végett clkiildeni. Meggyőződésünk, hogy — is- 
mervo Hagymái torai god lovagias gondolkodásút - mó
dot méltóztatik mim arra, hogy a .NagypmWpsugod 
főszerkeszti alatt megjelenő lap egy, a valóságnak 
meg nem letelő ét úri emberekre ná.ee sértő cikk szer- 
i,!jf'n'k ncrcf és rimát megtudhassuk.
Bénáidtól erre a levélre válasz nem érke

zett, elleni;‘it \nku a következő levelet iria 
jíócz doktornak:

Szeptember hó 27 eu keit levelére erteehew, hogy

llácz Vilmos. 
Collos Tibor.

Most rnúr Dénes Oszkárra hárult az a föl
adni, hogy rágalmazóját mégis kinyomozza. 
Dénes Oszkár fogta magát és elment a rendőr
ség bejelentő hivatalába, ahol megtudta, hogy 
Fái-Frank Imre magyarosított neve tulajdon
képen Bálint Frank Imre, utolsó bejelentett 
lakása évekkel ezelőtt a Margit-szigeten veit, 
azóta nincs is bejelentve és a rendőrségnél sin
csen nyilvántartva. Ez utolsó nyilvántartó
cédula szerint Fái-Frank vallása evangélikus 
reformátusnak van föltüntetve, ezzel szemben 
atyjának, Frank Pálnak és anyjának, , Frank 
Irénnek vallása izraelita. Frankók utolsó la
kása Országbiró-utea 50, Miután Dénes Fái- 
Frankot a Margit-szigetcn természetesen nem 
tudta megtalálni, elment ki Angyalföldre az 
Országbíró-utca 50, számaié. A házban nem ta
lált senkit odahaza, házmester egyáltalán nem 
volt, egy öreg asszony mondót la csak el, hogy 
Fái-Franknak csak özvegy édesanyja él, az 
apja, nagyon derék ember volt, de u fin sok 
bánatot okoz özvegy édesanyjának. Hónapok 
óta nem tartózkodik itthon a lakásban és ha 
itthon van, senkit be nem enged napközben 
megához,•pedig gyakran keresik a rendőrség
től is.

Dénes Oszkár most dr- Kácz Vilmos és báró 
Collos Tibor utján utolsó kisérietképen levelet 
intézett Fái-Frank címére az Országbíró-ut
cába, amelyben kéri a megbízottak megneve
zését. ö még reménykedik. Hzek után azonban 
erősen valószínűtlennek tartjuk, hogy ..A Nrén“ 
névaláírással ellátott cikkének szerzőjét elő le
hessen teremteni. Ha abban a szerkesztőség
ben, amely cikkét aláírással • egyil i i kiad la, 
nemcsak azt nem tudják, hogy ki féle-miféle 
ember, de igazi nevét és lakása címét sem tud
ják megállapítani. E. Z.

megérkeztek, inoj.'. eket vétel!.éuyszer 
né! k ü I ni e g t C k 1 n t é b r e aj á n 1 u u K

Férfi rag’ánkelme &ucm. Széies.. 
Vetoiií’kelmék 130 cm. széles . . .........

Tiszta gyapjú !a kazánkelme 
Japán selyem sima divatszinben .. 23.
Í".s<5>i;oH 7,j cü3- széles, legszebb divat- 
u ía-»ytl mintákban...................................... ’ii'“
Kávésgarnitura 
TürÜíktfZO tiszta len. 
KŐ! ing kézi azsurral 

Jóminőségü sifon
Jóminőségü vászon

fi szem., színes 
tiszta Jen ...

darabja ..

J.y állandó
árutilába

ta megnyitó műsor keretében föllépnek
Haraszti Miéi
Kondor Ibolya
Lukács Sári
Bctegh JBéby

Zenei vezető:
Furasó Sári, Krajnik

Gizi,

Fercnczy Károly 
Kővár? Gyula 
Rr.dő Sándor 
Virágh Jenő

H, Jleid’lterg Aliiért 
Mária, lJorthi liéllti, Fehér 
Várnay stb,

Zoiwrá?,, piám
ne vegyen, inig i’Cíír'iÉHIMIH/iT.V zon
gora te (epét Illeg ll.’IO l.itoga 1.:, Blldapon.. 
VI, Király-utca ás. szám. K■ zongorát, 
vesz, cserei, javít, hangol. -- TELEFON

tej? úv, i.Á
VIi, Erzsébet körút 49 (a K05 

lguzgató: í’jvárj Ferenc

Minden este 9 órakor

.gom-

Öers0w> 

sxigem-
& néyt® é& wi

..Kai ufastteuul
JegyoJílvéíe!■ Délután Mg Bárditól és a Színházi 

Életnél. 5 órától a pénztárnál
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A svábhegyi antóderby
Rtitzler Hermán nyerte meg a versenyt. A vándordíj győztese

Delmár Walter. — Százezernyi közönség az útvonalon
(A Heggel tudósítójától.) A' Kékgolyó-utca 

végén, ahol az lstenhegyi-ut kezdődik, már 
hajnali 5 órakor lázas munka folyt Utász- 
katouák póznákat állítottak lol, telefonoskülö- 
nitmények tábori telefont szereltek föl. Az ut-: 
testen pedig egymás után vágtattak automo
bilok, a svábhegyi őszi autó-derby résztvevői. 
A kora reggeli órákban minden versenyző 
mégegyszer végigszáguldott a versenypályán, 
hogy kitapasztalja az esőtől fölázott pálya 
újabb meglepetéseit. Elsőnek a primadonnák 
érkeztek: Delmár és llützler Steyr-kocsin, 
ZsoZnuv Mereedesen, Kevenhüller gróf pedig 
Alfa-Romeo kocsiján száguld a versenypályán. 
Közben mind nagyobb a tömeg. Megindul a 
népvándorlás, föl a Svábhegyre. Fél kilenc óru 
felé már több mint 2000 főnyi tömeg áll lent a 
Kékgolyó-utcai startnál. A verseny több mint 
5 kilométer hosszú útvonalán pedig ember ezrek 
sorakoznak,

karosz- 
(jtána 

Borvin

A célnál.
Alig múlik el két perc, jönnek egymás után 

a versenyzők. jQplmár Walter, Steyer-kocsin, A 
zöld hegyoldal egyszerre megelevenedik, az em
berek tágult szemmel figyelik a pályát. Amikor 
a Ilid alatt föltűnik ti zöldes-szürke Steyr és 
Delmár Walter aranyszőke, kormányrahajló 
feje, extázissal íidvözlik a nézők a leghíresebb 
magyar automobilistát. Delmár Waltér moso
lyog, már biztos győzelmében.

K versenyzők a nézőközönség közé vegyül
nek, az októberi rét tarkán színes. Bundába öl
tözött hölgyek, homespoun ruhás férfiak, bőr
kabátba öltözött versenyzők tolonganak a 
hegyoldalban. Legnagyobb érdeklődéssel a há
rom hölgy versenyzőt figyelik. Szelnár Aladár
nál, aki kis Magomobil kocsiját vezette kitü
nően, Landauer Bélánét. az első magyar női 
mótorbiciklistát és gróf Kevenhüller Nettit, 
aki O. M, kocsin vett részt a küzdelemben. A 
gépkocsik közben egymás után érkeznek, a 
francia Pcugeot-ot követi a belga Minerva, 
amely kategóriájában a legjobb időt érte el és 
hogy nem lehetett győztes, annak oka az, 
hogy a kocsinak nem készült el a 
szériája és ezért diszkvalifikálták, 
az olasz Lancia, majd Henrik 
mecklenburgi herceg, a tegnapi szerencsétlen
ség egyik sebesültje érkezik Kcnault-kocsin. A 
herceg arcán zuzódások, az állán tapasz, a 
tegnapi szerencsétlenség emlékei. Hatalmas 
zugás, most érkezik a verseny legnagyobb ló
erejű gépkocsija, egy Benz-Mercedes kombinált 
túrakocsi. Alig bukkan azonban föl a célnál 
a gépkocsi, már nyomon követi érdi Krausz 
György kék Mercodes-Kocsija. A Krausz Mer
cedesé 4 perc 28 másodperc alatt futotta be a 
pályát és igy a kategória győztese lett, majd
nem 1 perccel megjavítva a rekordot. A réten 
szól a katonazene, színes közönség hullámzik 
föl és alá. A politikusok közül Andrássy Gyula 
gróf és Pallavicini György őrgróf van jelen. A 
születési arisztokráciát a Zichy, Csáky, Szé
chényi, Hunyadi, Batthyány grófok és Horthy 
kormányzó két íia képviseli.

A verseuykocsik.
Féli kettő felé jár már az idő, most következik a ver

seny legizgalmasabb része. Egymásután érkeznek a ver
senyautomobilok. Az első egy Ceirdno-kocsi, rosszul fu
tott, 6 percig tartott útja. Az utána következő 
Bugatti már iVi perc alatt érkezett. A vasúti 
éljenzóa és hochholás hangzik, most érkezik 
llützler, a világhírű Steyr versenyző. Kocsija 
száguld a Ilid alatt, röpül a pályán végig, 4 perc 01 má
sodpercen belül érkezett a célhoz, legjobb Idővel az ösz- 
szes versenyautomobilok közül. A verseny favoritjának 
győzelme után az emberek nagyrésze eltávozik, már 
nmugyis csak három automobil érkezik még. A Fogas-, 
kerekű zsúfolva, végig az Jstenhegyl-uton autók sora, 
körülbelül 7500 anlő olvad hosszú kígyóba. Lent a start-, 
nál már emelik ki a póznákat, a telefonos katonák már 
leszerelik a táviróhuzalokat, vége van a negyedik sváb
hegyi autóversenynek, a magyar Seminerlngrennennek.

A svábhegyi verseny eredménye:
Apport yi-tércn vasárnap 
az Autoclub helyisége 

8 órakor hirdették ki a

kis sárga 
híd felöl 
llcrmann 
keresztül-

délután nagy tömeg ázom- 
előtt álló verseny kocsikat, 

verseny eredményét, 
a svábhegyi verseny gyöz- 

... .. :: ____ >
<h?. győztese.

,,, H.Y ULIUOU*

_____  ______ Idő 4 p. Stflht mp. 
Nyerte a KMAC arany (Vermaille) plakettjét.

A KMAC úrvezetők részére kiirt vándordíját Delmár 
Walter nyerte (Stej/ei-gépen). Idő 4 p, 51 mp. 1217 ponttal.

Á verseny legjobb Idejét n versenyantomohilok 11. 
alosztályában Riitalor Hermann futotta Steyer ver*  

senygépen 4 p. 1 mp. (pályarekord).
Rützler Steyr-jo, mint a legtöbb kocsi, Pallas-porlasz*  

lóval és Rudge-drótkiiliős kerekekkel volt, fölszerelve;
Az egyes kategóriák eredményei a kővetkezők: 

Mótcrkorékpérok.
I, kategória (0.25 literig), indult 6 gép. Győztes: 

Austro Motorét, Idejo 8 p. 2. Piccoli de Grandi Fedirico 
(Nonct ti, Govoa-mótorkerúkpáron). Ideje 0 p. 3(l‘/6 mp.

77. kategória (0.35 literig), indult 3 gép. Győztes: Gál 
Ferenc (Zenith-gópen). Idejo 4 p. 57 mp.

III. kategória (0.5 literig), indult 5 gép. Győztes: Km
ver Iivppert (Sun-Hcani ft^pen). Ideje 4 p, 31*/»  mp 
8. Dr. Feledi Pál (Sun-Ueain-géyeu). Ideje 1 p. 37 mp. ‘ ’

lólte
Este

A mótorkerékpárosok közül ___ __________ —
lese: Diertl Linót (Zenith-gépen). Jdtí 4 p. 25 'mp. Egyben 
a KMAC vándordíjának l'J2l.

.4 turaautomobllok közül n svábhegyi verseny győztese: 
llützler Hermáim (Steyer-gépen). 
Nvertí*  a KMAC nranv ÍVnrinnil

IV. kategória (0.75 literig), indult 3 gép. Győztes: 
Almássá László Ede (Sooll-gépen). Ideje 5 p. 12‘/» mp.

V. kategória (0.75 literen fölül), 2 induló. Győztes: 
Diertl Lipót (Zcnith-népon). Ideje 4 p. 25 mp. (Motor
kerékpár pdlyarekordl)

Turaautomobllok.
T. kategória (1.1 literig), 0 induló Győztes: Paii&Z Ká

ról]/ (Sabnson-autónJ. Ideje 5 p. l-/e mp. 2. Kandi Bern- 
hardt (Amilcar-autón). . , ,, „ , , ... .

II. kategória (1.5 literig). 3 induló. Győztes: Weisz 
Rupport (Aiirea-gntfin). ideje 5 p. 354/s mp.

III. kategória (2 literig). Győztes: Graef József (Graef 
& Stift-nntón). Ideje 4 p. 57 mp.

IV. kategória (2.6 literig). 3 induló. Győztes: Kermer 
Anw (Presto-autón). Ideje 5 p. 45s/» mp.

V. kategória (3.4 literig), 6 induló. Győztes: Delmár 
Walter (Steyr-autón). Ideje 4 p. 54 mp. 2. Bárdi Imre 
(.Vercedes-antón) Idc.ic 5 p. 26 mp.

VI. kategória (4.5 literig), 4 induló. Győztes: Rützlcr 
Hermann (Steyr-autim.). Ideje 4 p. 39'7, mp. 2. Gottlieb 
Albert (Austro-Daimler-Kévcn) Ideje, 5 p. 47’/* mp.

VII. kategória (G literig). 4 induló. Győztes: Ágoston 
Manó (Lancia-autón). Ideje 5 j>. 42*/a  mp. 2. Borvin, 
mecklenburgi herceg. Idője 5 p. 4Ö’/s mp.

VIII. kategória (6 litoron fölül), 4 induló. Győztes: 
Zsolnai/ Frigyes (Mercedes-nntbn). Ideje 4 p. 56’/* mp. 
2. érdi Kratr: György (Mercedes-antón). Ideje 4 p. 
58’/s mp.

Versenyautoniobilok.
I. alosztály (2.6 literig), 4 induló. Győztes Birck Ilons 

(Bugatti-aniön). Ideje 4 p. 30*/t  mp. 2. Ambrózia Ár
ulandó (Ansaldo-nváún). ideje 4 p. 494/s mp.

II. alosztály (2.6 literen fölül), 4 induló. Győztes Riitz- 
ler Karmann (Steyr-nntAn). Ideje 4 p. 1 mp. (Pályarekord!) 
2. Mazerati (Diatío-nntón). Idője 4 p. 15',7 mp.

A legjobb időt elért magyar hölgyvozető részére Bihari 
Sándor által adományozott tiszteletdijat nyerte dr. Szel- 
nár Aladárné (Mdgoinob'l-autón). Ideje 8 p. 8’/& mp. A 
hölgy vezetők részére adományozott dijakat nyertók: 
Landauer Béláné (Sun-Beam-gépc.n), Műnslcr Vera grófnő 
(Buick-autón), Khcvcnhüllcr Nett// grófnő (O. M.-autón). 
Az osztrák Automobil Club állal a Királyi Magyar Auto
mobil Club rendes tagja állal legjobb időre adományo
zott dijat nyerte Delmár Walter (Sleyr-autón).

&

&

Renault

I
Sí

&

autóbenzinnel 
és autóolajjal

EsttíwSSak a KMAC svábhegyi 
versenyen a következe kocsik i
Autó. Sálon, László Andor (Ansaldo) 
Maserati Tnrin (Diatto)
Gróf Khevenhüller Ferry, Wien

(Alfa Rómeó)
Herceg Odescalchi (Diatto) 
Gróf Andrássy Miklós (Amilcar) 
Gottlieb Albert (Austro-Daimler) 
líoteós Sándor (Fiath)
Hirsch Hugó (Gráf & Stift) 
Bárdi Imre (Mercedes)

Állandó benxisT- és ofajt&StS- 
állomás, díjmentes tárolással 
kötésre mle?den mennyiségben

Phöbus Műszaki és 
Olajkereskedelmi Rt. 
Budapest V, iBalaton-utca 1©

Svábhegyi verseny 1923
Rtitzler Steyr-je

PALLAS porlasztóval

RUDGE kerekekkel

. győz
és rekordot 

javít

Dénes és Friedmann r. t.
VJ, Dessewffy-utca 29. Telefon 89-56

Hudi
Rába

autók
Üeiman,
V, Gizella-tér*  3. Tel.z

MICHELIN-PNEU
SZILÁRD BÉLA

Lázár* utca 14. szám (az Opera mögött) 
Telefon 131*28

IDAAQ7TAI íllf 
InUAdí. I ALUn míw-h;

A legmodernebb |
luxuskocsija!

a svábhegyi ver
sengőn a VII. ka
tegóriában a leg- 
jobb ssfiót érte el!

iV ezérképvlseloft

MINERVA AUTOMOBIL
VI, AMDRÁSSV.UT 61. SZÁM 

TELEFON BT-71

SimőJ
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gitfttPS&Miíetefc bűntársát vasárnap délben 
letantőxtattáb

X Scfkwai»tzevböl
(A Reggel tudósitójától.) Ismeretes, hogy a

András nemzetközi tolvaj bandájának 
egyik tágját, hund Lajos 26 éves magánhiva- 
talnokot napokig kereste a rendőrség, mig 
végre a Schwartzer-szanatóriumban találták 
meg, ahol

I

mint elmebeteg
állott orvosi kezelés alatt. Kund a világszerte 
ismert szelhámostúrsaságnak budapesti expo
nense, volt, és hamis pénzek forgalombahozaln- 
lával vett reszt vzelmeikben. Sohasem fogták 
volna, le Kundot. ha egy föltűnően szép 
artistanő, Pilter Klára följelentést nem tesz 
ellene. Az artistanő ugyanis négy hónap óta 
intim barátságban élt a szélhámossal, Kund 
megígérte neki, hogy feleségül veszi és Ame
rikába^ vándorolnak ki. Kund beférkőzve a 
szén Klára bizalmába, egymásután csalta ki 
tőle értékes ékszereit és értékpapírjait. Így 
elvette platina karkötőóráját, Napoleon-ara- 
nyait, két elefántcsont gyöngysorát, stb. Majd 
kicsalt tőle 25 Baráti- és 25 Lipták-részvényt is. 
Am’kor aztán az artistanő látta, hogy Kund 
az ékszereket és a részvényeket semmikép sem

— a i»end&psé&i»e
adja vissza, följelentést tett a barátja ellen 
ugyanakkor,

amikor már Faragó bűntársaként is keres
ték Kund Lajost.

A főkapitányságról egy rendőrkapitány, egy 
detektív és dr. Cseh András rendőrorvos ki
mentek a Schwartzerbe. ahonnan Kundot, akit 
veleszületett terheltségéből kifolyó elmezava- 
rodottság miatt vettek föl ápolásra, bevitték 
a főkapitányságra, ahol Antal Géza rendőrka
pitány hallgatta ki.

Kund csak részben ismerte be a Pilter Klára 
kárára elkövetett, mintegy 10 milliós sikkasz
tást. Azt állítja, hogy az ékszerek eladásából 
kapott pénzl együtt költötték el a táncosnővel. 
A részvényekről azonban nem tud elszámolni, 
nem tudja megmondani, hogy hova tette őket. 
Egyúttal kiderült, hogy Kundot a. budapesti 
büntető törvényszék sikkasztás miatt már ré
gen körözi.

A rendőrség reméli, hogy Kund hónapi ki
hallgatása során eddig még ismeretlen részle
teket is meg fog tudni a Faragó-társaság pesti 
szerepléséről.

„2igoto“, ,,KiEy“ és ,,A Hö!yöii“ 
együttes diadala a Corvin>Színházban
Világraszóló hírnév előzte meg nálunk a 

„The Kid‘‘-et. Tudtuk róla, hogy Cnarlie Chap
lin és Jackie Coogan olyan sikert aratott a föld 
minden városában, hogy a „The Kid"-et évek 
óta mindenütt mint a humor klasszikus produk
cióját újból és újból műsorra, reprizre veszik. 
Tudtuk, hogy Budapesten is frenetikus sikert 
fog aratni, de arra a szédületes érdeklődésre, 
amit a Corvin-Szinháznál látunk, nem is mer
tünk számítani. Igaz ugyan, hogy a Corvin- 
Színház a világra szóló „A kölyök" mellé olyan 
kisérő műsort játszik, amely magábanvéve is 
külön attrakció: Zigoto a humor- és a burleszk- 
bravurok nagymestere egy, egyik legújabb sze
repében: „Zigoto mint. nagykövetében kacag
tatja meg a közönséget de harsogó nevelés ju
talmazza a „Kiky ritkítja párját" című másik 
kétfölvonásos burleszket. is. A legújabb „Angol 
Hiradó"-val bővített műsor terjedelmére nézve 
is oly nagy és oly hosszú ideig tart, hogy a 
Corvin-Szinház mai naptól kezdve naponta 
három előadást tart, éspedig 5, 7 és 9 órakor.

A rendőrség nyomában van 
Rubinstein Erna betörőinek

(A Reggel, tudósitójától.) A főkapitányságon 
Molnár György detektív fő fölügyelő és Kahn 
Alajos dctcktivfölügyelő tegnap és ma erélye
sen nyomozott annak a betörésnek az ügyében, 
amit Rubinstein Erna hogedii művésznő laká
sán tegnapelőtt este elkövettek. Annyit már 
megállapítottak, hogy nem hivatásos betörő 
járt a művésznő lakásán, mert teljes sötétség
ben dolgozott, gyufát sem mert használni, 
Azokat a gyufaszálakat, amelyeket a szoba 
padlóján találtak, nem a betörő hajította el. A 
sötétségben tapogatódzva akadt rá az ékszeres 
dobozra és egy kis zsákra, amelyben ezüstöt 
sejtett. Ezzel azután megelégelte a. zsákmányt 
és tovább állott. A rendőri nyomozás ma érde
kes nyomra bukkant, amit azonban 
zás érdekében nem közölnek még a 
sággal. A rendőrség reméli, hogy a 
főn kézrekerül.

a nyomo- 
nyilvános. 
tettes hét-

Lloyd George 
newyorKi pohárköszöntője

Paris, október 7.
A Petit Parisiennel: jelentik Ncwyorkból: A 

banketten, amelyet a sajtóegyesületek Lloyd 
George tiszteletére adtak, a volt, miniszterelnök 
beszédet mondott, amelyben örömét fejezte ki 
azon, hogy a szövetségesek győzelme megmen
tette a világ szabadságát. Vereségük bárom 
nemzedékre a militarista despotizmus rabigá
jába verte volna őket. Lloyd George végül 
hangsúlyozta annak , szükségességét, hogy a 
szövetségesek egységfrontját újra helyre
állítsák.

a

A ssrtéskivitel miatt duplára 
emelkednek a zsirárak

(A Reggel tudósítójától.)
A kormány, mint ismeretes, meghallgatta, 

gazdák kérését és lehetővé tette a
sertésexportot. A gazdaérdekeltség hónapokon 
keresztül minden követ megmozgatott, hogy 
sertéseit külföldre szállíthassa. Most végre si
kerrel járt akciójuk, mert a kormány október 
hónapra 2500 sertés exportálását engedélyezte. 
A földmivelésügyi minisztériumnak ez a lé- 
péso súlyosan fogja, éreztetni hatását Magyar
ország zsirellátásánál. A fokozott sertéskivitel 
miatt a jövő hetekben ugyanis matematikai 
pontossággal fog a zsír ára emelkedni. A ser
tésnagyvágó cégek természetes rossz szemmel 
nézik a gazdáknak adott kedvezményt és min
den lehetőt elkövetnek, hogy ellensúlyozzák a 
gazdák kiviteli akcióját. A Hitelbank válla
lata, a Sertésnagyvágó Rt. amerikaiakkal 
folytat tárgyalást, hogy Amerikából exportál
janak zsírt. Amerikában ugyanis olyan nagy 
zsirkészletek vaunak, hogy azoknak piacra- 
dobása magával rántotta voína a zsirárakat is. 
A legnagyobb amerikai zsirtröszt, az Armouth 
SiciftÁcle, elhatározta, hogy a készleteknek 
csak hatvan százalékát adja cl Amerikában, 
negyven százalékot pedig a belföldi áraknál 
húsz százalékkal olcsóbban külföldre exportál, 
nehogy Amerikában a zsirárak nagyobb mér
tékben ellanyhuljanak. A Hitelbank ezt a ked
vező konjunktúrát akarja kihasználni és az 
exportált sertésekért amerikai zsírt akar vásá
rolni. A Sertésnagyvágó Rt. már meg is álla
podott a kormánnyal az amerikai zsíroséra 
ügyében. A Swift-koucern bécsi meghízottjával 
pedig megkötötte az üzletet, hogy minden kiló 
élő sertésért egy kiló amerikai zsírt kap a vál
lalat.

„A Kölyök**  ötvenedik előadása 
a Kamarában

— A diadalmas második hét. —
Kamara, tegnapi előadásán, amikor „A 

belépett a második hetébe, éppen 
olyan volt a hagulat, mint a premieren. Az 
Utóbbi idők legnagyobb sikerű filmje a Ka
marában ezen a héten megéri az ötvenedik elő
adását és e sorozat zsúfoltsága igazolja, hogy 
„A kölyök" (The Kid) még a második héten is 
túltesz egy uj műsoron. A második hét első 
napján megismétlődött ugyanaz az eset, mint 
a premieren, amikor a jegyek már elővétel
ben elkeltek. Bizonyos, hogy a következő na
pok sem lesznek a közönség mostohagyerme
kei, hiszen csupán egyszerű számtani föladat 
az egész: Budapest nagy világváros é» két hét 
igazán kevés ahhoz, hogy a Kamarában min
denki megnézhesse Chaplin és Jackie Coogan 
képét. Pedig a pénztárak előtti tolongásból 
úgy látszik, hogy mindenki meg akarja nézni. 
Azonban az ország minden részéből olyan 
lázas az érdeklődés a kiváló film iránt, 
ez bizonyára megakasztja 
előadásokat. Az előadások 
és 10 óra.

A 1
kölyök'

majd a 
kezdete

uj nagy

hogy 
sorozatos 

VÍ5, */<7,  8

4 Mozgókép-Otthon. Az 
műsor: „lűwáujki 
gény 5 fölvonásban: „. 
játék 5 f_l -- _1 
rendőr"; tr__„ ~ 
folyik le rendkívüli sikerrel. Jegyelővétel aján-

amerikai 
.Merénylet a Pacific Expressen", re- 

jEz a._fiu tönkretesz", vig- 
fölvonásban; „Harold Lloyd mint 

„Angol Híradó" zsúfolt házak előtt

latos. (4, 6, 8, 10.) 
'4 Legsürgősebben váltsa meg jegyeit a 

Royal-ApoBőban. Slágermüsor: „Harold Lloyd 
mint a Nagymama fiacskája", valamint a 
„Férfi sorsa a. nő", amerikai dráma öt fölvo- 
násban. Előadások ’/í6, V28, ’/slO órakor.

4 Uránia — „A kölyök" — Chaplin és Jackie 
Coogan világhíres filmje — még néhány napig 
marad műsoron 5, 3/<7, %9 és 10.10 órakor.

4 Az Oinniában ma ’/iá, ’/i7, 8 és ’/ilO órakor: 
a „Nagymama fiacskája", ötfölvonásos Harcid 
Lloyd-bohózat és „A földöntúli nász", ötfölvo- 
násos dráma.

4- Chaplin és Jackie Coogan világhíres filmje, 
„A kölyök" még néhány napig látható az 
Urániában 5, SA7, ’/»9 és 10.10 órakor.

4 Még’ a ruhatárban is nevettek, akik végig
néztek ..Harold Lloyd, mint a Nagymama 
fiacskája" című vígjátéki világslágert a Royal- 
Apolló tegnapi előadásain. Kezdődik ’/s6, ’áS, 
%10 órakor.
4 »A kölyök" — az Urániában — mag 

néhány napig marad műsoron 5, ’/47, V-9 és 
10.10 órakor.

3,47.

WW3CT. r*MTC* 'W3WláCOTSTSK TZtSKSSEE r.T?.73K«ESrV«C^3Ha^^

különleges hálószobák, leány.szo
bák, gyermekszobák, gyermek- 
ágyak, rugalmas faágybetétek. Il8la KajuiiB.ur i

wlfít is adunk
kötésre cisxterndhan, hordóban voov kan'ö'tan 

díjmentesen tárolva, hdzhox szállítva va<j:j 
kocsiba töltve 

autóbenzint, autócía^at, 
autózsin* 

legolcsóbb napi áron, 
valamint petróleumát, napolajat, henrjcrolaiat, 

motorhajtó- és kenőolajakat. Tocottc yőptsirt, 
bocs IkenBcsüt 

ttPUÖBUSM Oíafhfveiéefisimí jrif 
Budapest V, Balaton-utca in — Telefon: 161—15

Hazai Fatermelő rt. gyártmányai
704 Kizárólag a gyári leraluitbnnt 

lelefom József 52—04

mert bebizosí3r®so«lott immár, Isosy ex 
van legszebben őrbiw,, gíörkbSve es sgy 
ezzel lehet a legjobb fekete kávét főzni

X

Hunyadi Janó
természetes keserüviz 

hatása fölülniulhatatlan
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Továbbra Is az MTK áll a bajnokság élén
Több mérk&xésen durva Játék folyt. — Súlyos balosét a Vasns-Xugíő mérk&xésen

Vasárnap egy mérkőzés sem volt attrakció 
es ezért csak az igazi sportrajongók keresték 
föl a pályákat a hideg, szeles időben. A látot
tak azonban senkit sem elégíthettek ki, mert a 
vesztésre álló csapatok tudásukat durvaság
gal. finom futballnyelven szólva „tulerélyes 
játékkal" igyekeztek pótolni. Ennek szomorú 
eredményei mindenütt mutatkoztak, különösen 
a Vasas—Zu/zZő-mérkőzésen, amelyen Keiken 
Károly agyrázkódást szenvedett, Szentmik- 
lóssy és Hímmel pedig megsérültek. Hisszük, 
hogy az MLSz elriasztó büntetéssel sújtja a 
garázdálkodókat, a Futballbirák Testületé pe
dig az elnéző bírákat fogja kioktatni.

MTK—Törekvés 2:1 (0:0). A két nagynevű csapat ta
lálkozása mindenkor izgalmas és kemény küzdelmet ho
zott. így volt ez vasárnap is. A sokak által clpnrentáit 
vasutasok hatalmas lendülettel csaptak az ellenfelükre és 
már az első percekben kornert érnek el. A 12. percben 
Winkler és Wéber összefutnak, majd Lantos és Opata 
ütköznek össze, aminek következtében Winkler és Lantos 
kénytelenek a pályát elhagyni. A 15 perctől kezdve az 
MTK veszi fit a támadó szerepót és szép játékban heve
sen ostromolja a Törekvés kapuját, de eredménytelenül, 
sőt az utolsó öt percben újból a vasutasok vannak front
ban. Félidő: 0:0. A II. félidőt az MTK támadása ve
zeti be. A 3. percben Orth inrándulást, szenved, helyet 
cseréj Nádlerrcl és ettől fogva csak statisztál. A fölfor
gatott. bajnokcsapat azonban továbbra is támad. A 26. 
nercben Braun--Molnár összjá tékából Siklóssy lövi a 
vezető gólt. Pár porc múlva Bartcs kiegyenlít. í : 1! 
Ettől fogva a Törekvés tulcrélyesen játszva tör a győ
zelemre, de nem ér célt, mert Opnta a 38. porcben szép 
egyéni játék után lövi a győztest gólt.

FTC—BTC 3:0 (3 : 0). A régi idők nagy riválisai az 
első Ki percben egyenlő ellenfeleknek mutatkoz.tak. Utána 
az FTU lendül előre és tervszerűen támad. A BTC csak 
kiszökésekkel és lerohanásokkal próbálkozik, de ezek nem 
vezetnek sikerre. A 27. percben Kelemen 15 méterről éle
sen a kapuba vágja a labdát. Ezután rövid időközökben 
Eisenhoffer és az ifjúsági Mészáros, még két gólt rúg
nak. Félidő: 3:0. A mérkőzés második felében az FTC 
döntő fölénybe kerül, de további gólokra nem törek
szik. A BTC itl<'''kéu;i kitörései eredménytelenül omla
nak össze. Amsei helyett Weisz védett.

UTE—III. kér. TVE 2:1 (•:•). Az újpestiek legvesze
delmesebb ellenfele mindenkor a III. kerületiek csapata 
volt. Most is bámulatos hévvel küzdöttek a budai fiuk 
és az első félidő nagy részében ők uralták a helyzetet. 
A 26. percben centerük, Horváth, kapufát lőtt. A II. fél
idő első 10 perce is a vivőké. Pompás támadásaiknak 
mcig is lett az eredménye, mert a 10. percben Horváth 
Szabó révén a vezető gólt lövi. Ezután az UTE döntő 
fölénybe jut. A 25. percben Fogl II. szabadrúgása a 
kapu előtti kavarodásban Jcszmáshoz kerül, aki azt a 
kapuba továbbítja. Kis idő múlva Paulusz rúg kornert. 
A kitünően Ívelő labdát Neuhansz kiöklözi, de az Csontos 
Iába elé esik, aki menthetetlenül a gólba vágja a labdát.

KAC--UTSE 1:1 (1:6). Bár az eredmény eldöntetlent 
mutat, ez nem fejezi ki híven az erőviszonyokat, mert az 
UTSE határozottan jobb volt. Győzelmét Biri nagyszerű 
védése hiúsította mez. A mérkőzés első felo változatos 
volt. A vezető gólt a kispestiek érik el Molnár révén, 
aki a védelmen áthaladva, a labdára ugró Bajuszt is 

kikerüli és mellette rúgja a labdát a kapuba. A II. fél
idő 37. percében történik meg a kiegyenlítés Wilhcim 
révén.

,,3J" FC— VÁC • : 6. Az Oláh és Mezei nőikül játszó 
33-ásokat a balszerencse fosztotta inog a győzelemtől. A 
mezőny legjobb játékosa Pipa volt, aki két Ízben is 
kapufát lőtt. Egyébként Zloch is nlvóa játékot mutatott, 
míg Zsáknak nőin akadt komoly munkája. A VAC-bau 
Hollós kapus több veszedelmes labdát bravúrosan és 
némi szerencsével tett ártalmatlanná. Jól játszott még a 
Orosz—Singer-bekkpár és az Ivnnovszky—Lébi-balszárny.

Vasas—Zugló 2:2 (2:1). A Nyerges. Zatykó és Katzer 
helyén tartalékokat szerepeltető Vasasok régi nagy fá
májukat Játszották ki vasárnap. Gyönyörködtetően szép 
és fair futballt mutattak be, amolyben már a 2. perebe.n 
gól esik. Szentmiklóssy kornerét Massányl rúgja a ka
puba. A további változatos játékban a 17. percben a 
zuglóiak egy támadása o!T sidrról indult, el (a hatúrbiró 
intését, nem vette figyelembe a vezető bíró), amit, a Vasa
sok korner árán paríroznak. A sarokrúgásból azután 
Sofcsik rúgja a kiegyenlítő gólt. Ezután a Vasasok lép
nek oftenzivába. Több veszedelmes lövést küldenek a ka
pra. végre Takáts helyezett labdája a 27. percben a célba 
talál. Féli’dö: ! •• 1. A II. félidőben a Játék a zuglóiak 
részéről eldurvul, aminek előbb Hímmel (véllzuzódás) és 
Szentmiklóssy (boknzuzódás) esnek áldozatul. Az utolsó
előtti percben pedig, a kiegyenlítő gól alkalmával (Séf- 
esik) Kclhent súlyos baleset érte. (Erről lapunk más helyén 
számolunk bo részletesen.)

Egyéb eredmények. ff. osztály: NSC—MAFC 
6:3 (3:1), ETC-EMTK 0:0, Postás-Testvé
riség 2:1 (1:0). — III. osztály: KTE—Vasklub 
6:0, BTK—VI. kér. Sí! 4:0, BRSC-Föv. TE 
1 :0, MTE-FIAK 1 :0. Wcigand (MTE)-játékos 
alszárcsonttörést szenvedett. A Szent Istváu- 
kórházba. szállították. RÁC—TLK 1:0. A. bíró 
a mérkőzést töhbizben kénytelen volt félbesza
kítani a közönség tcrroriaztikns magatartása 
miatt. — Előkészítő: NSC—Belváros 2:0. — 
Liga: Cipészek—Compaktor 4:0. — Pécs: II. 
oszt. válogatottak—Délnyugat 1:0 (0 : 0). 
Egyenlő erejű ellenfelek küzdelme. A győztes 
gólt Bán (Főv. T. Kör) rúgta. — Pécs: Admira 
—Ostmark 6:2 (1:1). Amateure—Wacker 1:0 
(0:0). Slovan—ITakoah 2:2 (0:1), Simmering— 
Rapid 4:2 (2:2)!, Viemia—WAC 2:2 (1:1), 
Sportclub—Hertha 3:0 (2 : 0).

A. bajnokság állása: 1. MTK 12 pont. 2. FTC 10 pont. 
3. UTE 10 pont. 4. UTSE 7 pont. 5. Vasas 7 pont. 8. BTC 
6 pont. 7. „33“ FC 5 pont. 8. Törekvés SE 5 pont.
5. KAC 5 pont. 10 VÁC 5 pont. 11. III. kér. T\ E 4 
pont. 12. Zuglói-VIT. k«r. AC 4 pont.

A MAFC atlétikai versenye mérsékelt, ered
ményeket hozott. Egyedül Bejczy teljesítménye 
figyelemreméltó, az 1000 méteren 2 p. 41.6 mp. 
alatt győzött Csekey (Csillaghegy) ellen. 
Somfán a 400-a« gátat 58.2 mp. alatt, nyerte. 
A 15x400-as stafétában a MAC győzött 14 p. 
2.2 mp.-ces idővel.

Eürójja-bejnaKság
Jaago újabb győzelmet aratott.

A vége felé közeledő „Európa bajnokság'*  
döntő küzdelmei során a szimpatikus észt vi
lágbajnok, Jaago, vasárnap újabb értékes győ
zelmet aratott a nálánál jóval sulvosahb és 
durva Havlicsek fölött, akit a 12. percben Icar- 
áthuzással fektetett két vállra. A győztes 
Jnagöt a Fővárosi Cirkuszt sziníillig megtöltő 
közönség lelkesen ünnepelte. — A Sampon— 
Bartkowiak-mérkÖ7^sben a 36 kilogrammal 
könnyebb lengyel bajnok 20 percen át sikere
sen állt ellent a tulerélyesen dolgozó Sámson
nak. Végül is azonban karáthuzásból esett. — 
A Schwarz—Pichler-párharcban Pichlcr <>'o- 
rombásknrinft, akit a zsűri egyizben meg is 
intett. Bár Schwarz, a. világbajnok, többször 
hozta veszélyes helyzetbe ellenfeléi, annak 
mégis sikerült a 25 pőréét, döntetlenül kihuzm.

Hétfőn este 9 órakor a következő nagyjelen
tőségű mérkőzések kerülnek eldöntésre:

I. Somson—Schwarz „catch es cat.ch can”- 
mérkőzés 5-ször 7 percig. Ez lesz az első „fogd, 
ahol fonhatod" birkózás Magyarországon, 
Sámson félmillió koronát ajánlóit föl, ha ve-.-.- 
tes maradna. II. Jaago—Pichlcr. ÍH. 
esek—Bar tkowiak.

ÍL, & S © F t

Simson nyerte a St. Légért
Hűvös, őszi időben, közepes hétköznapi látogntoíffág 

melleit folyt l-> vasárnap nz ölagi ver enytórcn a derby*  
évjárat utolsó klasszikus <•főpróbája, a 1 Ingvar St. i. .: r. 
Az értékes dijat llolse.hild báró hatalmas ,ie.
Simson nyerto meg, az alagi pályán kedvetlenül menő 
.áxcanio és F. Iléla bácsi ellen. Pcrfjolcxe fin Parád 'e, 
mint Ascanio, illetve F. Itéla bácsi vezctőlova indult.

Részletes eredmény:
I. futam: 1. Pnuv l'amovr (?.V<) Miilier, 2. Szelvény C t) 

Yondra, 3. Reintintin (114) oaal i. L, II. 1 b, 1 i, Tót: 
2<)0!):6600. — II. futam: 1. Filigrán (2) Prclzner, 2. Szeles 
(4) Szabó L. FI., 3. FaliíRzépc (16) Nagy G. Fiú: Sárgám 
(12), Tatán (20), My Bet. (25), Adut (10), Párkány (10). 
Alpion (33), Talisman (6), Citern (66), I’igolo (8), Rozsnyó 
(20), A tempó (0), Evie Mn^shnll (8), Bnldur (6G), Szív
telen (10). < ricitct (6). 211, l’/íli. Tót: 21)00:6400, Ji-'iO. l',:)0,
lé.ffiiu. — ///. futom: i. .'■'im.nv (t>) Janók, 2. A e;:nlo (Ili) 
Esel', 3. I’. Béla bácsi (3) Scliejbal. Fin: Pergolese (-'.»). 
Parádés (6). lb, 3b. Tol: 2000:2800. 2000. 2400. — l'.-. ívtam: 
1. Exkiis:cgö (6) Biernáczky, 2. Ciha (8) Takács, 3. Álendc- 
Monda (6) Szokolai. Fin: I’omcna (8), Szándék (8), Frivol 
(10), Planéta (3), Kedvesem (8), Bárfn (6), Korax (1’ái. 
2léh, 2h. Tol: 2000:22.400, 6"00, 10.400, 50FI0. — V. futam: 
1. l’ossclino (2li) Takács, 2. Székelyvér (4) Pretzner, 3. 
Győztes (3) Hofbauer. Fm: Tokoró (6:10r). 2h, 3h. Tót: 
2000:10.000. — VI. futam: 1. Fácán (lo) Lapos, 2. Corona 
(p) Pretzner, 3. Bergfriedo (3) Szabó L. II. Für Embona 
(6), Melia (3’,-a), Túrán (5), Babuczi (6).

Budapesti ügctővcrFcnyek. A vasárnapi iigetfiversenyek 
részletes eredménye:

Z. futam: 1. Vammune, 2. Rota. 3. Pancsi. Fm. 4 ló. 
Tol: 1000:1100, 1200. 2001), 1200. — //. futam: 1. Muisika,
2. Kilimán, 3. Wilburn Watts. Fin: 8 ló. Tót: 1000:79.01)0. 
2800. 1600, 2000. — III. futam: 1. Wikloria Watls, 2. Flglia 
d’Indlana, 3. Felhő. Fin: 4 ló. Tót: 1000:11.100, 1700, 130!), 
1100. — IV. futam: 1. Rendetlen, 2. Falurossza P., 3. Lesel
kedő. Fm: 8 ló. Tót: 1000:2200, 1400, 3200, 2200. — V. fu
tam: 1. Rebclia. 2. Lady Diana. Fm: 3 ló. Tót.: 1000:2100, 
1100, 1300. — VÍ. futam: 1. Bessia Leyburn—Csiga, 2. Pi- 
lius—Visszhang. Indult még 4 fogat.

Peters amatőr világbajnokot legyőzték a professzionisták
Mofjyair SeSsvcSség nemxeSk&zi viadala

ős BrsvScs pompás gyfiielma a külfftfleliek

Felelős sze.rkeszlő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja n Reggel Lapkiadó Rt.

..Vi]AírnssA(* “-könvvnyomda rt. Bndanast. VITÍ. Contl-u. 4.

A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnapi 
nemzetközi viadala, mely a szezon utolsó ver
senye volt, fordulópontot jelent a magyar 
keréksport, még helyesebben a Millenáris
versenypálya történetében, mert a fővárosnak 
végre rá kellett jönnie arra, hogy eddig kö
vetett pályapolitikája megöli ezt a virágzó 
sportot, a fővárost pedig nagv any*'  •’ veszte
ség éri.

A vasárnapi verseny szenzációja az volt, 
hogy Peeterset, az amatőr világbajnokot, a 
pompásan összedolgozó német professzionisták. 
Stábé, Schraage és a szimpatikus Gottfried 
alaposan helybenhagyták. Magyar versenyző 
ebben a társaságban terrrms’zetesen szóhoz sem 
juthatott. Ellenben a mótorvezetéses verse
nyekben előbb Bánitzky, azután tíartos meg
semmisítő fölénnyel verték Verméért, és Brum- 
mertet, a „gépembert’*,  aki tavaly szánté meg
számlálhatatlan körökkel verte a mieinket.

Részletet eredmények:
I. Térelőnyve.rseny kezdők rétiére. 100 méter: 1. Radó 

Lajos (Vándorkedv KK). 2. Stégor (EKK). 8. Hafnér 
(Vasas).

II. Haladd versenyzők selejtező futama: 1. Sehwartz 
Ernő (JKK). 2. Tőkést (Vasas). 3. Bcnyó (Vasas). 4. Lö- 
wlnger (Vll. KK).

III. Nemzetközi távolsági főverseny, 2500 méter: 1. Al
fréd Schraage (Berlin). 2. Ragén Stabo (Berlin). 8. Willy 
Gottfried (Hannover). 4. Mnurice Pooters (Hollandia). 5, 
Grimm. — Vezetődíj: 1. Szilágyi Imro (Vil, KK). 2. 
Peeters (Hollandia). Utolsó 200 méter 13.8 mp.

ISOTTA FRASCHINI
« (OHlclne Meceankthe) AUTOMOBILOK 

a vasét*  olasz világmárkák
Magyarországi vnxfirk óv viselet: 
^aLIiNJBg, VI, I^gfr mwC-tÉR U.

IV. Selejtező verseny II. oszt, főver senyzök részére:
1. Sághy József (Vil. KK). 2. Schwarcz. 3. Benyó.

V. Ilallard-német-mnoynr mérkőzés, 1000 m.: 1. F.ugen 
Sínbe (Berlin). 2. Willy Gottfried (Hannover). 3. Mnurice 
Peeters (Holland). 4. Grimm (EKK). 5. llörich (TTC).
6. Alfréd Schraage (Berlin). Utolsó 200 méter 14.1 mp.

VI. Nemzetközi mőtc.r vezet éxex verseny, 2'<2O km. Első 
futam: 1. Bánitzky Józ::ef (KKK), vez. Nagy Károly.
2. Bártos (VII. kor. SC). 490 méterrel. 8. Tóth TI. (Vil. 
KK) 1830 méterrel. — Második futam: 1. Bartos Gyula 
(Vll. kér. SC). 2. Gustav Briiminer*  (Mngdnburg) 500 
méterrel. 3. Tenn Vermeor (Hollandia) 800 méterrel. 4. 
Bánitzky (KKK) 1000 méterrel. Végeredményben 1. Bar
tos Gyula. 2. Bánitzky. 3. Vcrmeer. Idő: 21 p. 05, illetve 
21 p. 08 mp.

VII. Nemzetközi páros verseny, 20 km.: 1. Gottfried— 
Stábé. 2. Schwnrcz—Grimm. 3. Szécsényi—Szilágyi, 4. 
IIusovszky—Sághy. 5. Traohtulccz—Tőkés.

VIII. Nemzetközi huesithandicáp, 2500 méter: 1. Ru- 
sofszky Mihály (Vil. KK). 2. Trachtulecz (Vil. KK). 3. 
Sághy. 4. Szilágyi. 5. Gottfried. Idő: 3 p. 21.4 mp.

M “W-RACKETTEK, T ENNfóZ^^ 
ANGOL, NÉMBT ÉS MAGYAR GYÁRTMÁNYOK 

KERTÉSZ II. Andríw-ttt 36, Párisi Nagy Áruházzal szemben

KBzpontl Irode:
IV, Pilvix-köz 9 
Königstádtlar 
Teshérak rt

TEterON: 1S~O8.

„PYRAmS"
MAGYAR FOLOBIRTeXOSOK ÉS FOLDBÉRLSk 

KSRKSKEBKLMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA 
BUDAPEST, VI, TEREl-KÖRUT 26. SZ.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona*,  erőtakarmány- és mfitrágyaosztály. 
4M Telefon: 65-49, 65-50, 17-39, 1531o3.

.-JS
c.igarellapapir minden egyes lapján és 

hüvelyén a gyáros viznyomással nyomott

Ezen közismert és

f&lülmulftatatiltm 
minőségben készült gyártmányok min

den dohánytőzsdében kaphatók.

Ne pazarolja el kevés cs drága tüzelőanyagát, 
vegyen A IVTI <fe 8H? 4Í kályhát,
egy szab. ■*  JLF't.XJLG, mellyel
sok tüzelőanyagot takarít meg. — Mogrondelhotő a 
„Frandor0 cég rolnturaktárrthun. Idpót-kUrut 28. 

Teletoii i 88—00.

AnnllA f itrnm.t ahlatta pMolja a citromot. Kellemes, Udita IzU. Kap MjJUllU Vili vili LCIUIdlCl haté mindenütt. — Főraktárt Pharmacia Rt




