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Ausztria felosztása | 
hábopus veszedelmet jeleni fest 
Ki Összeomlása végzetes következményekkel jíTtpfaat

fiz osztják szövetség teke tövé teszi Oíaszuvsztág íenfes^keJ-E ;^ét 
Husztnia nem csatlakozik a kisantanthoz — Otasz^ps^g és az 

inteppamamentápis konferencia
Róma, augusztus 28.

A lapok jelentik, hogy tegnap mi
nisztertanács volt, amelyen Peratere 
kincstári miniszter bejelentette, 
hogy lehetőig siettetni akarja az 
Ausztriával való tárgyalásokat. 
Előzőleg tanácskozott Bcrtone pénz
ügyminiszterrel és az a szándéka, 
hogy elkészíti a népszövetségi ülés
szakra előterjesztendő terveztet s 
ezért a római tárgyalások rövid 
ideig fognak tartani.

Újságírók előtt a miniszter úgy 
hyilatkozott, hogy Olaszország 
Ausztriával szemben kedvező szán
dékokat táplál, mert tudatában van 
annak, hogy Ausztria esetleges ösz- 
szeomlása milyen végzetes követ
kezményekkel járhat a vele szomszé
dos országok közgazdasági viszo
nyaira.
k sajtó hangsúlyozza azt a tényt, 

hogy Solezi hadügyminisztert a 
király kihallgatáson fogadta, azután 
pedig a hadügyminiszter felkereste 
Schanzer külügyminisztert. Carlettl 
hadügyminiszteri államtitkár teg
nap Rómába utazott.

Róma, augusztus 27.
A Giornale dfltalia megegyeztet- 

Kctőnek tartja Olaszország és Ausz
tria vámunióját az állami függet
lenséggel. Olaszországnak most az 
a feladata, hogy clevo kizárjon 
minden félreértést.

Az Epoca az angol részről felme
rült aggályokkal foglalkozva, rá
mutat arra, hogy uz olasz-osztrák 
szövetség biztosit ja Trieszt birtokát, 
ínegerősiti az adriai pozíciót és ez
zel lehetővé teszi Olaszország szá
méra, hogy erősebben terjeszked- 
hessék a Földközi-tengeren Kelet cs 
természetesen Kyiigat

Prága,
A Csasz Írja, hogy 

a kisehtentehoz való . 
eleve kizártnak tekintendő. A Né
metországhoz való csatlakozásnak 
htját állja Németország vigasztalan 
helyzete é*  a békeszerződés is. Az 
Olaszországhoz való közeledést el
lenben semmiféle békeszerződés 
nem tiltja és gazdasági szempontok 
sem szólnak ellene, föltéve, hogy 
Olaszország kész Ausztria terheit 
magára vállalni. Ez a közeledés ter
mészetesen semmiképp sem érint
heti Ausztria független-égét, mert 
Így szintén a békeszerződés megsér
tése volna. Éppen olyan veszedki
mos, mint egyik szomszéd államhoz 
való csatlakozás volna Ausztria fel
oszlása is, mert új euripai konflag- 
ráció kitörését vonná közvetlenül 
maga után, Csehország álláspontja 
rendkívül egyszerű: Atfríztfiiat, me
lyet a békeszerződések teremtettek, 
fenn kell tartani.

Bécs, augusztus 28.
Á tegnapi bécsi lapok azt a hirt 

Mázták, hogy ax olaszok nem jelen
nek meg nz interparlamentáris 
^2UÍe£en,ciáu azért, mert a napi-

renden a kisebbségi kérdés szerepel, jöjjön-e vagy sem. Beavatottak 
A tény az, hogy a főtanács első 
bécsi ülésén az olaszok még nem 
voltak jelen. Az egyik bécsi lap azt 
a hírt adta, hogy az olasz delegáció 
megállt,Veronában és az olasz kül
ügyminiszterrel megtárgyalta,

sze
rint ez a hir teljesen légből kapott 
és ezt a felfogást igazolni látszik 
az a tény is, hogy ez olasz követ az 
olasz delegátusok számára ked len 
déjeuuort ad, melyio a meghívókat• 
a tegnapi napon már szét is küldte. I

Le Havre, augusztus 23. A. sztrájkolók erre visszahúz kltak 
I és felborított kocsikból barrikádot

Tegnap a sztrájkolók és a rend- építettek. Erre a katonaság két ol- 
őrök összeütközése alkalmával há- dalról támadást intézett a barriká- 
rom ember életét vesztette és kar dók ellen. Az utcát kiürítettél 
minőkét megsebesült. A sebesültek 
között tizenöt rendőr van. A zavar

i

[kormány minden követelővel kény
telen lesz alkuba boc3ájtkozni és ha 
— legjobb esetben — mindegyiknél 
sikerül is a leszerelés, ennek a lesze- 
rclé-nek minden esetben ára lesz, 
mi.-.den esetben engedni kell abból 
az intranzigens álláspontból, ame
lyet a kormány a javasnlatok mel
lett eredetileg elfoglalt.

Az Egységes Pártnak ezen a vál
ságán kívül azonban

elsősorban külpolitikai kérdések 
foglalkoztatják a politikai köz

véleményt.
Ellenzéki oldalon már régen és igen 
erősen kifogásolják, hogy a kor
mánynak nincs ha'ározott külpoliti
kája, a legfontosabb kérdésekben 
ingadozó magatartást tanúsít és a 
nemzetgyűlést egyáltalában nem tá
jékoztatja azokról a külpolitikai ese
ményekről, amelyek az ország sor
sára esetleg igen nagy behatással 
lehetnek.

Mint ismeretes, Andrássy Gyula 
gróf már kijelentette, hogy a legkö- 
z lebbi időben módot fog találni 
arra, hogy ezt a nemzetgyűlésen 
szóvá tegye és erélyes formában fel-

, sok 
sztrá.'kólónak azonban sikerült el- 

| .'ütni a sztrájk-bizottság házáig, 
a'meleyt fdwrzsukkel, gerendákkal l 
«• az. utca Mátéból kiszedett • ^7,— adTon’^^e

: kövek .ol torlaszollak el, a ház előtt , külpolitikai prográmmot. ÉzontóS 
. petbg uiküKot dslk. Kesoobi Inr szc-, „k<./,t is akar indítani Andritssu 
, nnt In . uali l-.ar ,ni órakor a rend- Gyula gróf az ,lenzók

az aktuális politikai kérdéseket a 
házszabályok rendelkezésünkre adta 
eszközökkel lehetőleg állandóan fel
színen tartsák.

A nemzetgyűlés őszi munka
rendjére vonatkozóan 

eddig még nem történt döntés. Bizo- 
nyos, hogy a kormány a számára 
legnagyobb fontosságú három ügyet 
akarja ősszel elintézni: a közigazga
tás és felsőhöz reformját és a ház
szabály szigorítást. Noha egyelőre 

.értesülésünk szerint a kormány ál
láspontja az, hogy a Tisza-féle 
1913-as, vagy esetleg még szigorúbb 
házszabályokat automatikusan a 
nemzetgyűlésnek országgyűléssé való 

j átalakulásakor, vagyis u felsőháa

I között tizenöt rendőr van. A zavar
gás akkor támadt, amikor a rendőr
ség és a katonaság ki akart üríteni 
egy utcát. A sztrájkolok heves kő
záporral fogadták őket, ma,;d falhoz 
szorították a rendőröket, akik kény- —............ «* .vuu-
telcnek voltak kardot rántani az- [ őrség és a katonaság megszállotta a 
rtán pedig lőfegyverüket használni, i sztrájk-bizottság házát.

/I fcwmm’ veresége
&.z fltd&f&v&sfatQkmáf. 

íríémrtelen enyed-minyefeet termi o.t elégedetlen- 
Sterti&neft — Tlütes í-elsS elleneit — HiUpolttikal 

kérdéseit — fi nemzetgyűlés munfiaeendie
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felé. 
augusztus 28.
'Ausztriának 
csatlakozása

A nemzetgyűlés szünetével a belső 
politika holtpontra jutott. Az adó
javaslatok tárgyalását szeptember 
5-én folytatja, a Ház, de az általános 
vitának még hátralevő része és a 
részletes iárgj alás — tekintettel arra 
a körülményre, hogy a nemzetgyűlés 
a javaslat tárgyalásának tartamúra 
ezután nyolcórás üléseket tart, — 
együttvéve sem fog már soká tar
tani. Általában számítanak arra, 
hogy legfeljebb ogy hetet vesz 
igénybe még az adójavaslatok tár
gyalása, azután pedig a nemzetgyű
lést október elejéig ismét elnapolják.

Annak ellenére, hogy a kormány
párt eddigi magatartásából és külö
nösen Szijj Bálintéknak az utolsó 
pillanatban történt leszereléséből 
kormánypárti körökben azt a követ
keztetést vonják le, hogy az adója
vaslatok megszavazása most már 
nem lehet kétséges:

a helyzet mégsem olyan bizo
nyos, mint ahogy azt a kormány
hoz közelálló körökben képzelik 

és amint azt hirdetni is szeretik.
Éppen Sdjj Bálinték magatartása 

mutatta meg, hogy az Egységes Párt
nak nem egy olyan tagja van, aki ti
tokban az elégedetlenkedők tábo
rába tartozik és ha maga nem is lép 
fel, vagy nem is lépett fel eddig 
nyílt sisakkal a javaslatok ellen, 
csendes szemlélődéssel, várja, vájjon 
lesz-e a határozott követelésekkel 
fellépőknek sikere, vagy sem. Bizo
nyos, hogy amiként Szijj Bálint 
nyíltan kijelentette, hogy amennyi
bőn követeléseit nem teljesitik, a ja
vaslat ellen szavaz és kilép az Egy-

séges Pártból is, úgy sokan vannak, 
akik titokban ugyanezt a nézetet 
vallják és

a kormánynak ilyenformán a 
javaslat harmadszori olvasása*  
kői igen kellemetlen meglepe

tést szerezhetnek.------- v --------- . CVf.JlO U 1V1SUI1U4 

Ennek tulajdonítható, hotry a kor- rcf"r"|já«”k elintézése és a kétka- 
• .-------------- .... mnrns rpnfh7nrr<i tto!/. ..á£_mány olyan sürgősen 

akcióját Szijj Bálinték 
aminek sikero viszont

vereséget jelent a 
nézve, 

mert eddigi több Ízben 
határozottabb kijelentései ellenére, 
is kénytelen volt a javaslat lényegé
ből engedni.

Kétséges azonban, hogy Szijj Bá
linték leszerelésével véget ért-e az a 
támadás, amely a javaslatot az Egy
séges Párt bensőjéből már a benyúj
tás napjától fenyegette, mert na
gyon valószínűnek látszik, hogy Szijj 
Bálintéknak a harcban való elhul
lása után helyükbe lépnek azok, 
akiknek az övéken túlmenő követe
léseik vannak és

akik majd a részletes vita során 
fogják bejelenteni kívánságai
kat ugyanazzal a fenyegető fel
tétellel, amellyel azt Szijj Bálint 

tette.
Elsőrangú érdeke volt tehát szem- 

melláthatóan a kormánynak, hogy 
ezt a mozgalmat még csirájában el
fojtsa, mégis éppen mint Sdjj Bá
linték esete bizonyitja, a kormány

megindította 
leszerelésére,

kormányra

tett és leg-

marás rendszerre való áttérés után 
lépteti életbe, az Egységes Párt tag
jai között mozgalom indult meg arra, 
hogy

legelőször a házszabályok reví
zióját vegyék elő,

mert a szigorított házszabályok mel
lett sokkal könnyebben és simábban 
lehet nagyjelentőségű és valószí
nűen igen éles harcot provokáló ja- 
vasiatokat elintézni.

Természetesen az Egységes Párt
nak ezek a tagjai sincsenek kétség
ben afelől, hogy a házszabályok re
víziójának keresztülvitele nem tör
ténhetik meg egyszerűen és a leg
hevesebb ellentállás nélkül, de czt a 
nehézséget egy klotür-szeril indít*  
vánnyal akarják megoldani, amcly- 
lyel a felszólalások idejét erre a ja
vaslatra korlátozzák.

A sajtóban már célzások történtek 
erre a tervre és mi sem bizonyitja 
annak komolyságát jobban, mint
hogy

ezeket a célzásokat eddig nem 
cáfolták meg,

csak azt mondották róluk illetékes
nak ez a győzelme drága győzelem 1 helyen, hogy a házszabályok rév!- 
lesz, mert nem vívható ki a ,s7 ’-1 zió.ia egyelőre a jövő kérdem, a
toknak cr6s megtépáiása nélkül. A i félcáfolat tulajdonképpen nőm jelest

«
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egyebet, mint hogy az adójavaslatok 
vitája alatt nem kerül rá a sor, de 
hiszen a kettős saflftet miatt a Ház
nak az adőjavaslatok elintézése után 
következő ülései is mát a „jövőben*  
lettnek.
Zsisfiay ayöKött Talpán

A tnrpai választás eredményét a

Lipcse, augusztus 28.
A magyar roprezentativ csapat 

küzópnátnetország elleni inai mér
kőzését 5:8 (8:2) aránybau nyerte 
meg. A magyar csapat fényesen 
játszott mintegy 20.000 főnyi közön
ség előtt, amely lelkesen tüntetett 
mellette. Különösen tetszett a csa
társor, főkép a balösszekötő Hirzer, 
aki egymaga négy gyönyörű szép 
gólt lőtt. A magyar hátvéd auy- 
nyira lekötötte a német csatárokat, 
kegy csak ritkán válhattak vészé-

SPORT
Magyarország—Középnémetország 5:3

A sport, mint üzlet
A Magyar Kerékpáros Szövetség már 

két eszjendővel ezelőtt terjedelmes me
morandumban magyarázta inog a fővá
ros illetékes köreinek, hogy nemcsak 
azért kell megépitenio modern formá
júvá a Millenáris-pályát, mert ezzel 
óriási nemzeti érdeket szolgál, szol
gálja velő a sportot, ipart és kereske
delmet teremt, visszaállítja a kerékpá
ros ipart, amelyet az előző intézők a 
kerékpár-adóval szinte oltöröltek a ma
gyar föld színéről, hanem azért is meg 
ikell építenie a pályát, mert hatalmas 
jövedelmet szerez vele az állandóan 
anyagi gondokkal küzdő községi pénz
tár számára. Sok jó szándékot tapasz
talt akkor a kerékpáros társadalom, — 
legalább is Ígéretek formájában, — de 
hogy mivé vált az Ígéret, arról a Mil
lenáris-pálya mai ósdi formája tanús
kodik.

Ila a fővárosnak nem kellett akkor 
a biztos Üzlet, ez nem akadályozta meg 
a kerékpársporttal foglalkozó egyesüle
teket, a szövetségben működő egyéne
ket, sőt kívül állókat, ezenkívül egyes 
sporthirlapirókat sem abban, hogy a 
kerékpársporton, mint jó üzleten ke
ressenek. Étidig semmiféle sportág sem 
szolgált egyéni üzleti érdeket. Talán a 
labdarúgás a kivétel, amely az egyesü
letekre hatalmas anyagi terhet ró s 
ennek a költségét a mérkőzések jövedel
méből teremti elő. Szórványosan hallani 
ugyan, hogy itt íb vannak egyesek, akik 
a professzionizmus jellegét fedő módon 
anyagi hasznot húznak a sportból, ál
talánosan azonban megállapítható, hogy 
a mórkőzésrendozés üzlete túlnyomó 
részben magának a sportnak céljait 
Szolgálja.

Égésien más a helyzet a kerékpár- 
bpöTtnál.

Van néhány kimondottan kerékpáros 
egyesületünk, ahol mindén tag kerék
pározik, BÖt csak kerékpársportot tiz s 
van néhány olyan egyesület 1b a kerék
páros szövetségben, amely kizárólag 
fezért szerepel ott, sőt vezető szerepet 
visz, mert ezen a réven jogot nyer egy- 
egy versenyrendezésre, amely feltétle
nül jó üzlet.

A magyar karékpársport a háborús 
években természetesen lefelé irányuló 
haladást mutatott, a forradalom és az 
ezt követő kommunizmus pedig valóság
gal megbénította életét. A talpraálliiást, 
a kommunizmus romboló munkájúból 
való megmentést az akkori szövetségi 
elnök személyes munkájának, életveszé
lyes bátorságának és önfeláldásásúrtak 
köszönheti a kerékpársport b egyedül 
az ö érdeme, hogy ma van kerékpár
sport. Ezt az uj sportéletet az élelmesek 
ma — a főváros közérdekű jövedelme 
helyett — a maguk Mámára biztosí
tották.

Ma versenyt rendez s óriási jövedel
met szerez általa az MTK., amelynek 
s múltban ugyan volt ogy-két jónevii 
gersenyzőjo, de ina két működő tagon 
kívül hints nyolc kerékpárral rendél- 
frezö tagja. Versenyt rendez az FTC., 
amely három-négy müködö tagon kívül 
Min tón nem tud nyolc kerékpárost fel
mutatni. Versenyrendező joga van a 
rlL kér. SC.-nak, amely két kerékpá
rost mutat föl, a TTC. Is hasonlóan egy 
gazén megolvadható kerékpáros révén 

ugyanolyan jogokhoz, mint például 
| Vándorkedv, a .Világosság .vagy g 

választási elnök délütán 6 óra 5 
perekor hltdette ki. Leadtak össze
sen 791 szavazatot s ebből Zsirkay 
János (ptk. kér. nemz.) 528 szavaza
tot és Hagy Ernő (lib. ellenz.) 2G3 
szavazatot kapott és igy Zsirkay 
Jánost 265 szavazattal megválasz
tották nemzetgyűlési képviselőnek. 
(MTI.) 

lyessó a magyar kapusra nézve. 
Amikor már a magyarok 3.:0 arány
ban vezettek, sikerült végre a kö
zépnémet csapatnak röviddel az el
ső félidő letelte előtt két gólt lőnie. 
Helycsere után soká ingadozott a 
játék jobbra-balra, míg végül a ma
gyarok két góllal biztosították elő
nyüket. Edy öt perccel a játék be
fejezése előtt 45 méterről nyílegye
nes gólt lőtt a magyar kapuba és 
ezzel megszerezte a németek hadma- 
dik gólját

Jóbarát, avagy a Turul, amelyeknek 
minden tagja kerékpározik. A Vándor
kedv harminc—ötven kerékpárossal vo
nul föl egy-ogy veresnyre, a Világosság 
tiz-tizenkét eredményes versenyző mel
lett hetven-nyolcvan kerekező tagot 
számlál s a Jóbarát, az Edison, a Turul, 
a Kitartás húsz-harminc kerékpárossal 
szerepel állandóan. A Vasas, a MÁV., a 
Törekvés, mint nem kimondottan kerék
páregyesületek, a többi kisebb kerék
páregyesületek kerékpártaglétszámának 
megfelelő jelentékeny kerékpáros tagot 
számlálna1-, ezeknek a jogát senki sem 
teszi vitássá, de az MTK., FTC., VII. 
kér., TTC. szerepét a kerékpáros társa
dalomban érdemes megvilágítani.

Mire fordítja az MTK. óh az FTC. a 
versenyrendezésből eredő százezerkoro
nás jövedelmet! Mert az idei versenyek 
átlag 120—150.000 korona jövedelmet je
lentettek a rendező egyesületnek.

Nyíltan és bevallottan minden ver- 
sonyjövodelem a kerékpáros tagok sport
céljait szolgálják. Ha tehát valamely 
egyesületnek csak két-három tagja van, 
'tejen fekszik az a föltevés, hogy az a 
•>agy jövedelem két-három ember spor
tolását teszi könnyűvé vagy lehetővé. 
De ez még a jobbik eset. Nem lehetet
len, hogy az említett egyesületek a ke
rékpáros versenyek rendezésén szerzett 
jövedelmet nem a kerékpáros sportra 
fordítják, hanem bevételezik a pénz
tárba és egyéb sportágaik céljait szol
gálják vele. Ez azután egyenes megká
rosítása az egyetemes korékpársportnak.

Mi sem természetesebb, hogy a kerék
páros verseny jó Üzleti mivolta olyan 
egyének törekvéseit is szolgálja, akik 
a versenyben nyilt, becsületes színvallás
sal a maguk anyagi hasznát keresik. 
Ezek a versenyrendező vállalkozók ki
bérlik a kisebb egyesületektől a ver
senynapokat, sportattrakciókat szerződ
tetnek külföldről, keresnek és találnak 
olyan sportrovatvezetőt, aki egyéni 
zsebére monő díjazás ellenében amatőr
sportnak tünteti föl az ö üzleti vállal
kozásukat s ezok éppen úgy illeszked
nek bele a magyar kerékpáros sportba, 
mintha ők Is a sportegyetemességet szol
gálnak — önzetlenül,

tJtok' 110ífy a követség veze
tőségéből alakult versenyrendező bízott*  
Rág is Javadalinnzást. kap azért, mert a 
Versenyeket rendezi. Szóval a kerékpár
sportban mindenki koréi, mindenki 
anyagi haszonért dolgozik s ha marad 
valami a százezres jövedelemből, azt 
elszedik Vigalmi adóban.

Szinte osodálatos, hogy ilyen körül*  
mények között még van kerókpáraport, 
vagy talán éppen azért van, mert az 
üzlet.

A székesfőváros pedig szerényen meg- 
elégsíik a pályabétrel, a vigalmi adó
val s jó clküeti engedi, hogy az amatőr
sport jelszava alatt üzletet oelnáljának 
az ő pályájából élelmes emberek.

Organizálni kellono a főváros részéről
• kírdít AmR ’HerAlttnak tetsző 

üzleti részét n dolognAk teljesen legft. 
listó, ténylogM üzletté koiiane sser- 
vezn , a szereplőknek nőin kell szóíyon- 
koznlök és éloson tiltakozniuk nz ellen, 
horr rtezflkrdl üzlet a sportbeU teve- 
keimén t mihelyt hyilt kírtyévnl j«- 

“"Wdéstlk IJnmMniknnk tiszte*.  
'***•  i* vMoIni6t- • tOHronnk Jelmtda 
hnnaot é< > keríkpársportaak hátai- 
mu Umoentast biztosítana.

Addig ll U MTK, én FTC. flnlgu 

rok vését, hogy versenyt rendezzenek 
anyagi hasztrti elérésé céljából, olybá 
kell tekinteni, mintha magánvállalkozás 
volna, hasonlóan a köztudomású magán
vállalkozáshoz s ebből a szövetség is, a 
főváros is sokkal Jelentékenyebb hasz
not húzzanak, mintha a kimondottan 
kerékpáregyesülatek rendezik a ver
senyt tömegszámú kerékpáros tagjaik 
sportcéljaira.

— 0. -

Szezonnyitó másodosztályú mér
kőzések Vasárnap délután kezdőd
tek meg az őszi bajnoki mérkőzések. 
Az első napon .csak másodosztályú 
meccsek voltak, amelyek eredménye 
a következő: 33 FC—VII. kér. SC 
2:1, BAK—Ékszerész 3:0, UTSE- 
Postás 2:1, KAOE-RTK 2:2, NSC- 
Hrísiparos 2:1, EMTK—Testvériség 
1:0, BEAO—BTK 8:2. — Barátságos 
mérkőzések: Kassal Sport Club— 
MAC 3:0 (2:0), MTK—Vasas 2:2.

Az FTC Springer vándordíjáé 
versenye. A nemzetközinek hirde
tett, FTC versenyén megjelent szép
számú közönség a legjobb hazai 
atléták küzdelmében gyönyörköd
hetett s az Idegen atléták távolma
radásáért bőséges kárpótlást nyúj
tottak atlétáink kitűnő eredményei, 
amelyek közül első helyen említen
dő Hóra (FTC) 6 perc 40 mp. orszá
gos reko.rdja az 1500 gyaloglásban, 
az MTK d) stafétája 3 p. 37.2 mp. 
alatt futotta az olympiai staféta 
távját (legjobb országos eredmény) 
Némethy (FTC) ideje 5000 m. futás
ban 15 p. 47.8 mp. A S Springli ván
dordijat a védő FTC gárda nyerte 
42 ponttal a MAC 26 pontjával 
szemben. Harmadik az MTK 42 
ponttal.

A vizipolóbajpiokaág. A II. kér. 
TVE nemzetközi nszóversenyén ját
szották le a vlzipóló-bajnökság dön
tőjét. Az FTC 5:4 ahányban győ
zött A III.,kér. TVE a második fél
idő elején levonult

Siófoki versenyek
1. Bojtár (2K Orosz). 2. Holló (2). 3. 

Himfy( Tót.: 100:120. II. 1. Pető (20 La
kos). 2. Temes (2). 8. Repkény (1%). 
Futottak még: Szédítő, Eleonóra. Tót.: 
106:1720, 540, 150. III. 1. Borszék (p. 
Hirsch). 2. Maxim (2). 8. Busán (p.) 
Tót.: 100:180. IV. 1. Dőlyfős (p. Orosz).
2. Sunny (4). 8. Királynőm (l‘/«). Futott 
még: Nóta (4). Tót 100:530. V. 1. Béni 
(2r. Lakos). 2. Danger 2%). 8. Szívós 
(8). Futott még: Aligha. Tót: 100:140. 
VL 1. Radegunda (2 Orosz). 2. Merengő
II. (8.) 8. Messze mentél (p.) Futottak 
még: Hűség III., Barangol, Marcal, 
Rodli, Brestlitowsk, Lipót, Poldi.

Ügetőverseny
Háromévesek versenye: 1. M. M. 

(Wampetits, 2. Falko, 8. Szirén. Futottak 
még: Vidám, Bellkelia, Kármentő, Vul
kán, Paulette, Habiclit. Könnyen. Töt. 
10:25, 10:13.

Pélixfürdői dij: 1. Schaoh (Maszár), 
2. Digé, 3. Dacos II, Futottak még: Léda
III, Kakas, Hetes B., Villám, Pioo. Vedd 
meg. Tót. 10:15, 10:10,

Handicap: 1. íme (Deák), 2. Szabad, 
8. Falnross2a. Futottak még: Tibor, Rota 
Bakter, Tllly. Tót. 10:48, 10:16, 14, 82.

Kétévesek versenye: 1. Kaloda (Novák) 
2. Fresco, 8. Kiélné L. Futottak még: Fal
sán, Birkózó, Uralkodó, Áldomás. Adél, 
Ars. Lup., Rosene. Tót 10:71, 10:15, 14,12.

Holló-dij: 1. Meernixe (Novák), 2. 
Diák, 8. Róbert. Futottak még: Peckás, 
Reg. med., Rézangyal. Tót 10:27, 10:19.

Nemzetközi verseny: Susi, FeldpoBt, 
Látrány, Pazar. Tót. 10:23, 10:19.-

'Árvái dij: 1. Elektra (Novák), 2. Vera, 
8. VeV. Futott még: Herzerl. Tót. 10:26 
10:14.

Kettős fogatú versenyt Agenat—Ern
áén I (Hartmann, Rajongó—Rigó, gróf 
Sennyel, Our Poarl—Picikém, Frltz, Oifrn 
-^-Hontalan, Majthényi. Tót 10:21, 10:11

hírek

Halálos véíű utcai 
verekedés

Vasárnap éjjel félkettő órákig a 
Szentendrei-ut 28. számi ház előtt 
Kiss Tóth János ittas állapotban 
hazafelé ment. A ház előtt találka 
zott Maitány Mátyás 44 éves napszám 
mossál, akivel szóváltásba elegye 
dett, a szóváltás közepette a két érni 
bér között tettlegességre került a soj 
majd egyszerre maitán Mátyás 
előrántotta zsebkését és teljes erővel 
beleszórta Kiss Tóth Jánosba. A! 
megszűrt ember véresen rogyott 
össze és segélykiáltására a közeli 
házak lakói is figyelmesek lettek. 
Értesítették a mentőket, akik páfl 
per.c alatt megjelentek a verekedés 
színhelyén, azonban már csak a bo< 
állott halált konstatálhatták. Maitán 
Mátyást előzetes letartóztatásba ho» 
lyezték.

— Éjszakai támadás. Martinka 
Géza 23 éves Szobafestőt Újpesten 
a Templom-utcában két ismeretlen 
ember megtámadta és súlyosan ösz- 
szeszurkálta. Az újpesti mentők 
életveszélyes állapotba a gróf Ká*  
rolyi-kórházba szállították, az isme
retlen támadókat pedig a rendőrség 
keresi

— Öngyilkos színésznő. Balassa 
Erzsébet 24 éves színésznő Benn 
binszky-utca 34. szám alatti ismerői 
sének a lakásán morfiummal megi 
mérgezte magát. A mentők a Rókusi 
kórházba szállították.

— Saját öccsét szúrta meg. Ujpesh 
tón, az Uj-utca 9. szám alatt Verovszky 
János 21 éves kocsist bátyja szóváltás 
hevében késével megszórta. Az újpesti 
mentők sebét bekötözték és lakásán 
hagyták. A rendőrség vizsgálatot indít 
tott.

— A Nemzetgyűlési Almanah Lengyel 
László ós Vidor Gyula szerkesztésében 
a képviselők pompás életrajzaival, la
kás- és telefonjegyzékével, elhelyozkw 
désiiket feltüntető rajzzal s még szád 
mos hasznos tudnivalóval közel 800 ol
dal terjedelemben mindon könyvkeres
kedésben és elárusltóhelyeu kapható}. 
Ára 250 korona.

— Szabadlábrahelyezés. A múlt 
hét lofyamán árdrágító visszaélés 
büntette címén előzete lsetartóztai 
tásba helyezték Lefkovics Mór posz
tókereskedőt, aki a panasz szerint 
negyedóránkint többször jelentéke
nyen emelte az üzletében felhalmo
zott áruk árát Lefkovics Mórt va
sárnap szabadlábra helyezték, do a 
bűnvádi elfijárás toyább folyik eb 
lene.

— A feltftárkányi barlangosuda. DR 
Cholnoky Jenő egyetemi tanár a turista
ünnepély kapcsán meglátogatta a felső- 
tárkony 1 Barát-réten levő barlangot 
Rögtön szemébe tűnt, hogy körülbelül 
hat négyzetméternyi területen a fal 
egéBzon más anyagú, mint a barlang 
mészköves fala és megállapította, hogy, 
az őskori bari angf oly ónak iszaplerako- 
dúsa. Cholnoky véleménye szerint né
hány méterrel beljebb az aggteleki bar
langnál hatalmasabb barlangnak kell 
lenni. Cholnoky Jenő dr. tudósokból álló 
társasággal két hét múlva újra le fog 
utazni, hogy a barlangot megnézze. Az 
a vélemény, hogy csekély munkával, 
robbantással el lehetne távolítani az 
előző falat, hogy a barlangot feltár
hassák.

— Ha a medve nem akar. Munkásról 
Írják: A napokban egy vándorcirkusz 
telepedett meg a városban. A olrkusl 
Állatai között volt egy hatalmas medvl 
is ós a olrkuszIgazgató 8000 korona ja*  
talinat tűzött ki annak, aki a medvét a 
vállára ömöli. Több napig senki sem 
jelentkezett a vakmerő próbálkozásra. 
Végre egy katona vállalkozott. Az elő*  
adás megkezdődött. A medve egy ideig 
békésen tűrte a katona támadásait, de 
aztán morogni kezdett, végül csak egy
ezer lecsapott mancsával, mire a katonái 
törött bordákkal rémre vitték ki • 
porondról. A hatóság vizsgálatot 1“®’ 
tott. d
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— Harapós szomszéd. Bánio-inyik La
jos miskolci hingármester két évvel ez
előtt a saomhatihelyi repülőteiepan lakott 
családjával Felesége abban aa időben 
többször szóróltáslia kévére lett a sz n- 
t«m ott. lakó Lipták Aladárnével. Egy 
ilyen pere*»ke<1esnftk  aaután sso:noru vége 
lett. 1920 juníus 16-án ugyanis Hámor- 
nyikné ce Lipták Aladárné ösfizokoccan- 
ták. a pörlekedés hevében Hámomyiknt 
megtám.'ulia Liptáknvt és leharapta an
nak a bal arrcimpáiáf. majd pedig 
fekoésm védelmére siető Lipták 
egy wnirrnnyal sebezte meg. Kői 
teati sértés vádjával áll*  Hámornyikné a 
sBomibathelyi büntető törvényszék elv. A 
vádlott védője kérte védencének orvosi 
me^viz*gálá&át  s az otrvoasen-kx’rtők Há- 
momyiknéTÓl megállnpitottAk. hogy gyer
mekkora óta szivbajbaii szenved és leg- 
coekényebb izgalom is epileptikus roha
mokat idéz elő nála. Az ilyen rohamok 
alatt az asszony besaajnithatat-lan álla
potban cselekszik. Az orvosszakért’k vé
leménye alapján az ügyész a Hámor- 
nyikné ellen a vádat elejtette.

— Meghalt, mert nem akart anya lenni. 
Debrecenből jelenti tudósi tónk, hogy az. 
ottani tudományegyetem belgyógyásza ti 
klinikájára napokai ezelőtt vérmérge- , 
z/sl tünetek között beszállították Jfózsa 
Dánielné 26 éves fiatal asszonyt. A leg
gondosabb ápolás sem tudott azonban 
segíteni már rajta, tegnapelőtt délelőtt 
meghalt A kórbonctani intézetben teg
nap délelőtt fel bon col ták. A halál okául 
tiltott műtét következtében beállott vér- 
mérgerémt állapítottak meg. A 
zás megindult.

— A vasvári molnár tragikus 
Szombathelyről jelentik: Filrst 
a vasvári gőzmalomtulajdonos 
fia szombaton esto 10 tájban elhagyta 
a malmot és reggel átnieszett nyakkal, 
a malomtól mintegy kétszáz lépésnyire 
az országúton holtan találták. Zsebéből 
hiányzott a pénztárca. Valószínűleg rab- 
lógyilkosságnak esett áldozatul.

— Szellemes határmepállapitás. Mok- 
rln és Valkány községek között a fő
vonaltól 920 méternyire húzódik a 
szerb-román határ. Ezen a vonalon a 
román katonák most jelölik meg színes 
cölöpökkel az országhatárt. Pontosan 
920 métert mértek le a vasúti vonaltól 
és a határrendezők nem sokat törődnek 
azzal, hogy az igy kapott határvonal 
tanyákon, kerteken, sőt házakon megy 
keresztül. így esett meg aztán az a 
furcsa cBCt, hogy a cölöpverők útjába 
egy ház került és ezen a házon keresztül 
a 920 métert a katonák, egész szelleme
sen, úgy jelölték meg, hogy felmásztak 
a padlásra, ott a háztetőn kinyomtak 
egynéhány cserepet és itt dugták ki a 
póznát, mely jelzi, hogy hol kezdődik 
Románia. A háznak két szobája van és 
amint a két országba nyúló ház tulaj
donosa meséli, az egyik szobában, illetve 
Romániában alszik ö, a felesége, meg 
két gyorek, az SHS. állambeli szobában 
pedig a három másik gyerek tanyázik. 
Es a két szoba közt, a padláson, a 
pózna. Még jó, hogy a két szoba közti 
ajtóban nem ül határőr.

halála. 
Sándor, 
30 éves

PESTI SÉTÁK

Hopp!
r rA köznév transzporfdlására s*o7-  
gúló közlekedési intézményeken, vil
lamoson és autóbuszon lehet ezt meg
figyelni (szegény. drága, öreg omni
buszról nem szólok, hiszen csak azért 
jár mát az utcán, hogy egy meg
halt kor. üdítő és andalító emlékeit 
idézze fel bennünk döcögősével).

Hát például az autóbusznál.
A sárga, tornyos építmény testes

ségéhez képest igazán meglepő für
geséggel' robog végig az iltcán, sik
lik út torlódó jármüvek tömegen 
tülkölve és csattogva, dörömbölve 
és berregve és szép sárga színű pléh- 
táblák jelzik az utcai lámpás oszlo
paira rászerelve, hogy hol kell gyors 
menetében megállnia, hogy elvégez
hesse szükséges anyagcseréjét, le
tegye a lekivánkozókat, felvegye a 
f elkívánkozókat és újabb obulusok- 
kai duzzassza a kalauz bőrtáskáját. 
A megállóknál a vezető sofíőr, lefé
kez és a kocsi, ha szabályszerűen 
történik az ügy, dohogva áll meg 
néhány rövid pillanatra, mialatt 
sá stét remegésre feszíti a belül 
P- ’> benzin energiája. Mondom, 
ha szabályszerűen történik az ügy.

At ügy azonban rendfzerint nem

történik seabályszerűen. Éppen ma 
volt ezt — már Isten tudja hányad 
szór — alkalmam tapasztalni Az 
autóbusz az Opera felé közeledett, 
ahol is egy uj bank helyisége előtt 
szintén sárga pléhtábla inti megál
lásra a sárga szörnyeteget. A kalauz 
vagy harminc méterrel a megálló 
előtt kinézett a kocsiból és megálla- 
pitotta. hogy felszállni mindössze 
egy károsít, fiatal ur óhajt. Leszáll ni 
pedig — a kocsiban nem kászálódott: 
egy utas scwi — senki. A soffőr fé- ; 
kezeit, de a kocsi alig engedett vala- j 
mit eddig iramából, mikor a kalauz 
ur már megnyomta a csengő kis fe
hér csontgombját és hajrá, megint i 
nekilendült az irdatlan szekér.

A pillanatig tarló lassítás azonban ; 
éppen elegendő volt. A fiatal ur. a i 
felszálló, néhány lépést gyönyörű, 
sprint-formában szaladt a kocsi mel-' 
leit, azután jobbkezével megkapta a 
sárgaréz kapaszkodót, egy izmosat
és erélyeset lendített magán és fel- í 
ugrott a lépcsőre.

A kalauz, aki az élőm ü vetet eket 
meglehetős közömbösen nézte, az ug
rási manőver alatt biztatóan és biiz- 
ditóan odaszólt a fiatal Urnák, hang
jában némi jóakarattal:

— Hopp!
A sikeres landolás után, őszintéi: 

megvallva, azt vártam, hogy a fiatal 
ur goromba, l odni kezd és össze - 
szidja majd a kalauzt, amiért elcsen
gette a kocsit, még mielőtt ő fel-| 
szállt volna. Ehelyett a fiatal ur 
abban a pillanatban, mihelyt szilárd' 
lépcsőt érzett a lába alatt, ránézett a 

■ ’• ’ ’ - j visszaadtakalauzra, és diadalmasan 
neki a jelszót:

— Hopp!
Ugyanez a villamoson'.
A kettes és hármas 

vonatokon külön kalauz
víllamcs- 

foglalatos-

* Rátkai-Fedák amerikai 
riója Budapesten. A Newyorii 
Sziuház vállalkozója. Rdtkay 
'.mpresszdriója, Hotiossy Ernő 
bankár augusztus 12-én elutazott 
Yorkból s már Berlinben v-tn. ..... ......

I miudeu valószínűség szerint még ebben 
a hónapban megérkezik Budapestre. Ho- 
dossy Ernő még egészen fiatal ember, 
alig tizenegy éve. hogy kiment Ameri- 

I kába, ahol egészen amerikai módon küz- 
1 dötto föl magát igen tekíAtélyes pozi- 
I cióba. Európai útja bankiüzletei mdiett 
| színházi célokat is szolgál s budaposti 
barátai meleg szeretettel készülnek fo
gadtatására.

j * Filmszinmu. A berlini Köíiiggrátrer 
Sír. Theaterben IVttnderlich*  Gesehichtf>r>

* _____  ____ ____ ■ KapeUmeisfers Krcisler elinmel lloff-
kodik azzal, hogy megnézze, min- mnun meséinek egy gyenge változatát 
. ... , _r.j__.rni „ /ifj I játsszák 42 képben. Teljcsou filmszerű

. a darab, még a fényhatásokat és az úgy
nevezett „premicrplan“-okat is utánozza.

denki le- és felszáll!- e már. 
minden rendben van, a rohamok el
csendesültek és egy angolna sem 
férne már fel a kocsira, akkor az 
lenne a kötelessége, hogy vidámat 
tronfbitáljon és igy adja meg az in
dító jelt. Ehelyett az történik, hogy 
a játékos kedvű indít ó-közeg akkor 
fuj bele réz-kürtjébe, mikor odalent 
még néhány száz üias — férfiak és 
nők vegyesen — várja, hogy rátc- 
hesse lábát tizenöt koronáért az igé- uo mire TOinr,
rét földjére. És mikor a kocsi meg- ^1, alaposan megkopott. Főleg az egyet-
indul, tréfás verseim veszi kezdetét, 
ki cgii keiével kdpasikodik a réc- 
rúdba és testével utána lengve a Ha
ladó villamosnak vdrja, hopp az 
előtte valók mikor nyomulnak be, 
hogy végre feltornászhassa magát ő 
is. ki kedélyes trappban lihegve a 
kocsi mellett igyekszik becses nejét 
egy kézzel beboxolni a fent szorongó 
tömegbe. Van, aki tiszta passzióból 
üget néhány száz métert a guruló 
vchlkulum melléit, hogy azután 
könnyed gráciával pattanjon fel a 
lépcsőre, stb. stb. És egy-egy sikerül
tebb ugrás után, közönség, kalauz, 
indifferens nézők, ragu maga a baj
nok szájából felhangzik a győzelmes 
kiállás:

— Hopp!
És én, ufciwelí keblét hosszú időkig 

elfojtott káromkodások feszítették 
ilyenkor a kalauz kötelesség-nem 
teljesítése felett érzett dühömnek 
üledékeképen és aki azt gondoltam, 
hogy Európában ennek nem sza
badna igy lennie, ma más meggyő
ződésre jutottam.

Utóvégre: Európa, ez már. elavult 
jelszó. Friss kultúra kell ide, egy kis 
egészséges Wild-West, mint a kalan
dorfilmeken, robogó vonatra felugró- 
tós, élet veszélyes leugrálás, ez edzi 
idegeinket, acélozza szemünket, fej
leszti izmainkat: egyszóval tömeg
sport a javából. Legközelebb magam 
is a kocsi melleit fogok loholni, csak 
úgy passzióból, mikor, már a kalauz 
ur indítóit és csak százhatvan kilo
méteres sebesség mellett leszek haj

landó felvetni <lrl testemet a lép
csőre és kiáltani vidáman a kalauz 
felé, ha sikerült nyakamat ki nem 
törnöm:

> - Boppl

Színház—Film
• Vigyázzatok leányaitokra! Harc ■ 

leánykereskedelem ellen! A Kamara uj
|műsorán szereplő „Liliomvásár" m»g- 
rázo erével lárja elénk a leány kereske
dők bűnös űzőiméit. A tcjmayi beino- 

i tatón órS si sikert aratott a világvárosi 
-erkölcsrajz. uszin.én a Rejtélyes ház 
cimii misztikus dráma, (fi. fel & fel

• Le Fitm Jules Verne. Périsluui M.
' Lonrhct vezetésével részvénytársaság ala
kult oly célból, hogy Jules Verne regé- 

! nyeit megfilmesíti. A társaság alapítá
súra az adta a lökő erőt, hogy három 
film- amely Verne regényeiből készült, 
nagy világsikert aratott. „Az asszonyok 
paradicsoma" (Kex Film. Berlin). . ,V®i- 

I iihts" (Amerikai cég) és „Sándor Má-
minden szár behozott külföldi tyás" (francia gyártmány) után a Len
huszonöt magyar filmet kell chet-társaság valamennyi, még fel nem 

dolgozott és le nem kötött Verne-regánx 
filmositési jogát megszerezte.

• Fiiéi 0 MOH. bolygóról. A Mars*

a mozik műsoruk huszonöt 
magyar filmekkel kell ellát-

Német vélemény 
az uj mozirendeietröl

A „Dér Film" berlini legnagyobb 
film újság 34-ik számában röviden meg
emlékezik a kuitnaznür.isxtoriumbaii 
készülő fllmrendelctrÖl. amelyre vonat
kozóan úgy tudja:

1. hogy 
százalékát 
niok;

2. hogy műsoruk tiz százaléka olyan 
külföldi film legyen, amelynek szövegét 
magyar irta, vagy magyar miiből vitték 
filmre;

3. hogy 
film után 
kivinni.

Ezekre
mondja: _______ ____ . ____ ____ _
ilyen mentőkiscrlct. 4 gyakorlatban 1 mejrvlzsgálésára kiküldőt f hízott-
azonban nehezen lest kerr-sztütrihcfA. B Bahamc-ssigetoken. Dávid ToM
mert lerjclsösorban is alig hittat*,  hogy dr-” RZ Araher8t-««yctcm 
kifiicfűdnék egyedül a magyar 
mára dolgozni.

vonatkozólag szóról-szóra ezt 
PrfpirosoH igfri haíiistts lehet 

menttíkisértef. .4 
nehezen lent

piac stn-

• ■
impresca- 
Auurikai 

és Fedők 
amerikai

New - 
Onnan

i

Érdekes kísérlet s a maga noruóbm töké
letes is. Már vagy kétszásadszor megy s 
még mindig zsúfolt házakat vonz, de ér
dekességénél egyéb érdeme nlig van.

• A Bajadér. Bécsben és Berlinl'on So
rozatosan játsszák Kálmán Imre: ,.A ba- 
jaticr" cimü operettjét Berlinben a Met- 
ropol-Sziuházban pazar kiállítással*  de a 
bécsi előadásnál gyengébb interpretálás
sal megy. Itthon Beöthyék hozzák színre 
a Király-Színházban- de mire színre ke

len sláger száma, a shlminy-parádin. ame
lyet az utolsó felvonásban táncolnak. A 
darab szövege unalmas, elcsépet formájú, 

tipikus „négyes-fognt", recipe szerint ké
szült A zene ellenben magas kultúrájú. 
Igen jó fordítást, esetleg egészen uj nie- 
Boszövést kell a magyar szövegírónak 
konstruálni, ha a kényes Ízlést! magyar 
közönségnek tetszeni akar.

Az egyetlen szellcinességo a darabnak 
a következő:

A színházigazgató fogadja a lahorei 
herceget a színház páholy-Bora előtt:

— Fenség, biztosíthatom, hogy sehol 
a világon nem fogadják olyan szeretettel 
és alázatossággal az uralkodóknt és her
cegeket. mint — a köztársaságban!

A színház nézőtere — Berlinben — tün
tetőleg tapsol és éljenez — és Bécsben — 
temhol.

• A Vígszínház jövő hetének eseménye 
a Cserebere szombnti bemutatója. Óriási 
érdeklődéssel várják a világhírű párisi 
énekes'vígjátékot, amelynek főszerepeit 
Góth, Góthné, Hegedűt, Kertész, Hajdú 
Etel és Holla Mariska játsszák. A szom
bati premierig a szezón legkedveltebb 
darabjai: Mértföldköveh, Kék frakk. Tol
vaj, Ördög váltakoznak. JÖVŐ vasárnap 
első délutánt előadásul a Diákéletet 
adják.

• A Városi Színház Budapest legna
gyobb és logolcsóbb színháza opera*  
műsorral kezdi az évadját. A megnyitó 
szeptember elsején, pénteken a Pillangó 
kisasszony, szombaton Traviala, vasár
nap a Bajassók és a ParasttbccsiíM 
vnn műsoron a színház kipróbált kiváló 
fizoreposztásáhan. Hétfőn Ifoffmann me
séi, kedden Tosca, szerdán Szevillai 
borbély, csütörtökön a Trubadúr, pén
teken Bohémélet és szombaton Cormsn 
kertll izinre at Ismert kitűnő előadás
ban. Vasárnap délután a Denevért ad
ják. .Tegyek augusztus 28-tól, vasárnap
tól válthatók.
• As Atlanti*  — mindkét rést egy elő

adásban m Urániában ‘/i«, éa lft 
boakor. .

1

aig.
dr.. az Amherst-egvctcm (Észak- Amo- 

, rika) asztronómiai tanára vezetése alatt
• At Atlantls — mindhét rés*  egy ehfc 

adásban az Urániában ’■«€, ’*S éa 13 
órakor.
kinematocrafiai felviteleket fog csinálni 
a Mars-bolygóról. A felvételekhez egy, 
igen gyeiig,' koukáv-tükröt szerkeszti- 

I nek, amelyet a hatalmas teleszkóp lábá
hoz negyvenöt fokú szög alntt helyetnak 
cl. A kamarát, nmoiyct harmincezer dol
lár költséggel a tudós tanár utasítása 
sserint készítenél,., a tükörtől mintegy 
tizenöt méter távolságba helyezik ei. A 
lencacgynjtó pontján áthaladó szátnUlaa 
naralellsurár a tükrön nyer visszaverő
dést. Todu tanár szeptember 21-án Nyi>» 
gat-Aus.tráUa partjain a napfogyatko
zást is filmre akarja hozni. <

• A szenzációs filmek ellen. 1 -m.--~.titj 
hogy a cenzúra-bizottság elnöke a szén-

‘ zációthajhúszó, ugynevofeott kalnndor- ág 
trfiek-filmek ellen erélyes ukázt küldött 
a tllmkölcsönző vállalatoknak. A német 
szaksajtó is megemlékezik erről n rende
letről s megállapilja. hogy nent rossa 
gondolat, de eredményi élen, mert ezzel a 
világprodukciót nem tudja megváltó*-  
tatni, legfeljebb a |>aranyi magyar film
piacot bénítja meg s a német fllmlpai, 
amely a mai világdivat szerbit dolgozik*  
érdekei megvédésére készteti. A fllmpto- 
dukciók. divatcikkek, amelyek olyan ma*  
landók, mint a tavaszi hé. mire a ren
delet hatása jelentkezik, régen egáwsai 
más filmeket gyárt n világ, mint amilye
nek ellen a magyar rendelet készült,

• Amerika ftlmprodukc.iója 1922 23-r^ 
A „Film Dnily" jelentése szerint aa 
nmerlkal filmtermés a következő sze
zonra mindös.-.xe 90e darab. Ebhői a „Fa
lnom Players" 75, Fox 57, (loldwyn 20, 
l’athe (amerikai) 6. Solznlek 16, Univer- 
snl 57 darabot jelent. Un tekintetbe vcső
szük Amerika területét, több mint, busa
ezer nagy moziját, filmjei minőségét ás 
a világpiaci helyzetét, azt. kell látnunk*  
hogy az uj magyar mozírendelet lehetőt*  
len követelményt tátnasKt A magyaf 
moxlazakmával szemben Amerikában: 
minden mozira úting husxonkót uj Ilim 
esik, Magyarországon minden mozira át
lag ogy uj magyar film jutna, ha in új
dón mozit első hetesnek tekintünk. De 
mert első hetes mozi Magyarországon 
igen kevés vnn. az összes mozikhoz vi
szonyítva, minden első hetes mozira év! 
kilsno-tis uj magyar film esik. Ez ng 
lisszohasonlitás azonban egyenlő feltéte
leket képzel nr< muerikaivnl. Bár csak si- 
koriilno a magyar mozirendolet alapján 
a magyar fllgyártás annyira lábra ál
lítani, hogy évi kétszáz flliu készüljön. 
Ez egymaga megjavítaná n külkereske
delmi mérlegünket.

• Az Atlantls mindkét rftlz egyelő*
, adásban Urániában M és H
órakor.

Hötynt tudnák már a kicsinyt* ti negyek 
BöcnH iákkal oltMba Biriengummberek
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MA&UBZariWCTÍT Itnwtna dánok csak dán koronákban beszél- nCSyeZeraiSZaZKOrCíia nel£, ezeket a számokat nem érde-
e$y üveg víz

Berlin, augusztus hó.
,az í'mber Bruckujfaluu — 

pestről jövet — négyszáznyolcvan 
koronát fizet egy pohár sörért, ke
serű lesz a szája izo. Könnyű a bra
zíliainak, az abban születet, hogy 
iezer reist adjon egy szivarért, de 
Jni, akik még tizenhat fillért fizet
tünk néh/tny éve egy pohár sör
italért, s egy koronáért annyi sört 
ínértek u fülespoharakba, hogy attól 
be is rúgtunk, nehezen eszmélünk) 
Arra, hogy ma egy pohár löt t vért 
négy száznyolcvan koronát fizetünk. 
Ha valami újfajta pénzt számoznak 
meg ekkora számmal, ha máskép 
nevezik el ezt a sokszámjegyü cédu
lát, talán nem Is bántana annyira, 
de átkeli , adnunk a vendéglősnek 
abból a régi, müvészirajzu, komoly 
ezerkoronásból egyet, amely annak 
idején álmaink álma volt, s nem ér
iünk enyhülést, mikor a pincér öt 
4«rab szép, régi emléket visszaidéző 
teázást és egy huszkoronást ad visz- 
Mza. Otthagyom nála borravalónak i - és a pTncér**is  ott^hagyjaí'A Ubor- í re^int behozatali engedélyt, s ezt
űavaló itt, ennél a söntésasztalnál 
Máz koronánál kezdődik,

„Bécsben a hordár ezer koronát 
Jcap, mikor a málhát a kocsira viszi 
sMi autó, amíg átmegy a Westbahn- 
tíofra húszezer koronát olvas le a 
taxaméter laptról (viszafeló való út
ban hnár a doipláját szabta meg ne
mes Bvcs vár«)s kapitánya). A vasúti 
(kocsin levő korcsma-számlán pedig 
nevetni kell. Egy üveg ásványvíz 
négyezerötszilz korona, Passauban 
Úgy érzi majmát az ember, mintha 
Jralodábóí] szabadult volna. A vas
rácson túl ezer koronát kér a hor
dár, mig a csomagot a vámasztalra 
teszi, s a nélnet hordár két márkát 
kap, amiért a vámasztalról a vasúti 
kocsiba cipeli a börőndöt.

Mikor elindultam, egy márkáért 
három koronát kellett fizetnem, mi
re Borlinbe étrtem, három koronáért 
másfél márkáit adtak. Berlinben volt 
olyan nap, amikor tízezer magyar 
koronáért nyolcezernégyszáz márkát 
olvastak he, s ha valaki megcsinálta 
(volna azt a. tréfát, hogy pontosan 
Abbén az IfllSben valutázik magyar
német pénzzel, bármely összeget 
megduplázhatott volna. Berlinben 
négy napi költekezés után egyszerű 
{átváltással ugyanannyi márkám 
Volt, mint elindulásomkor. Négy na
pig ingyen laktam.

Magyar-osztrák-német pénz hár
mas egységének olyan káosza él ma 
Berlinben, hogy’ ettől a legjó^anabb 
ember is megkábul. A régi, patinás, 
német üzleti higgadtság teljesen 
megbomlott, 
egyszerűen 
bán kötött 
megszünteti 
szállít. így
Is. A .magyar kereskedő lekötött bi
zonyos számú márkáért filmet, s 
megjelent Berlinben, hogy átvegye 
az árut, erre a német, cég kijelenti, 
hogy az üzlet semmis. A filmet nem 
adja át, csak a dupla összegű már
káért.

Hosszú veszekedés, vesékre menő 
Izgalmas tárgyalás után megegyezés 
Ööu létre, s a magynr kereskedő 
fizetni akar. Táviratoz haza, hogy 
.utaljanak át neki márkát. Vár Lót 
napig, nyolo napig, tiz napig, a De- 
Vizaközpontban minden csendes, a 
márka nem jön. A berlini piacon 
levő magyarok erre egymást kisegít
se valami összeget előteremtenek, 
'de közben a márka újra zuhant, s a 
német — joggal hivatkozva arra, 
hogy a nyolc nappal ezelőtt megkö
tött üzlet nem jött létre, mert a ma
gyar fél nem fizetett azonnal, aho- 
|gyan a megállódé® szólt, — újra 
semmisnek jelenti ki a vételi szer
ződést.

A berlini filmplacon ebben a hó
napban minden magyar fflmkereske- 
'd5 leégett, sem német, sem más Al
iméi nem vehetett. Az angolok csak 
lantban, nr. amerikaiak dollárban, a 

, weürMt

A nőmet kereskedő 
nem teljesíti a márká- 
íizletet. Egyeld alulag 
a szerződést és nem 

van ez a filmüzietekkel

* .ANAMOZSM" HarrklaW ás arsuHts r.4. Wrfortázépíin, Rokk Szilárd-utu ».

mes átszámítani . . . ennyi pénze 
úgy sincs senkinek.

A filmpiac bihotetlen érdekes ta
nulmány a magyar film nézőpontjá
ból. Berlin a világ legnagyobb, leg
látogatottabb filmcentrum. Itt össz
pontosul a világ filmtermésének a 
java, s itt vásáról egymástól a világ 
minden nemzetének kereskedője.

Hiába volna azt Linni, hogy Ber
linbe mindenki annyi filmt t hozhat 
be, amennyit akar, s olyant, ami
lyent akar. Szó sincs róla. A beho
zatal kontingentálva van, s minden
nemzetiségű fllmpiac megkapja azt 
a kontingenst a behozatalra, arneny- 
nyit kiverekszik magának a szét
osztásnál. Minden filmgyártó-tröszt 
megkapta a maga kontingensét, 
csak a magyar fllmpiacot nem kép
viselte senki. Ha véletlenül otthon 
lüktető íilmprodukció volna, ez év
ben BerUnbcn nem kerülhetett vol
na eladásra a gyártmány. Az a né- i 
hány ezer méter film, amely Buda
pestről Berlinbe került, nem számit, 
mert ezekre az illető kereskedők 
vápáróltak kétszáz koronáért méte-

az összeget egyszorüen lehúzták a 
magyar film negatív eladási árából. 
Nem nehéz kiszámítani, hogy mit 
kapott a magyar filmtulajdonos a 
negativjáért

A bomlott valuták országutján 
elhull a legális kereskedő, s arat az 
utszélí betyár. Felbomlott a német 
pedantéria, a kényszerűség megron
totta a reális kereskedelmet, s ebbe 
a hézagba beleékelődött néhány 
olyan idegen kereskedő, aki ne,m csi
nál lelkiismereti kérdést abból, hogy 
eladjon olyan filmet, amely a leg
jobb esetben valahol a tengeren túl 
van, csak egy kopott bemutató-pél
dány fut Berlinben, de állóképek 
alapján elad olyan filmet is, amely 
soha som készült el. Ab sem ritka
ság, hogy két kereskedőnek adják el 
egy és ugyanazt a filmet, s eladnak 
„open mark" (szabad film) jelszóval 
olyan filmet, amelynek monopolisz-1 
tikus tulajdonjogát már más vette 1 
meg. Pörök halmaza keletkezik, s 
bizony sovány vigasz a megcsalatott 
kereskedőnek, hogy nyert pőre van, 
— ha ezzel szemben a film az ellen
fél kezében van.

A német filmüzemek álláspontja 
érthető, ha a régi, szolid német ke
reskedelmi alappal nem is egyeztet
hető össze. A nagy fllmprodukciókat 
még készülésük alatt a költségvetés 
alapján előre elszoktak adni. így 
például, ha egy nagy film, költség
vetése szerint húszmillió márkába 
fog kerülni, a különböző országokra 
szóló tulajdonjog ára előre megálla
pítható. Magyar kereskedő megveszi 
a magyar jogot mondjuk ötven már
káért métorenkint. Elmegy Berlin
be a filmért, s most megtudja, hogy 
a film az leőlrányzott húszmillió 
márka helyett hetvenmillióba került. 
A filmet forgalombahozó cég egysze
rűen törli a magyar üzletet, mert, 
állítólag joggyakorlat Berlinben, 
hogy a bíróság a bomlott valuta
rendszerre való hivatkozással nem 
kötelezel a német céget olyan szer
ződés betartására, amely az ó anya
gi romlását idézi elő.

Magyar filmkereskedők és kölcsön- 
zök már. meg Is hirdették otthon 
azokat a filmeket, amelyeket Itt Bér- 
linben még készülésük alatt kötöttek 
le, de ezek közül alig kerül haza 
egy is, mert utólag olyan árat kér
nek érte a németek hogy azt nem 
lehet megfizetni, vagy ami szinten 
nem ritkaság, sonuuiféle pénzért 
sem hajlandók eladni.

Ilyen filmpör otthon Budapesten 
szintén elég lesz az idén.

A márka zuhanása n dollárral 
szemben kívülről szörnyű Jjutaaztro- 
fának látszik, s az ullainteherviscles 
nézőpontjából az is. Az állami fő
leg jóvátétel! — kérdésben szinten 
olyan, amely éppen eléggé nyugta
lanítják az antant bölcseit, de a 
magánüzleti forgalomban nem vall 
ki nagyobb bajokat A nemet keres-

kedő vár, mérsékelten megy fölfelé 
kicsinyben! eladásánál, de az áru zö
mét, nagyban nem adja ki a kezé
ből. így van a filmnél is. A börze 
néha pánikszerű tombolással akar a 
márkától szabadulni, de ez a pánik 
soha sem ragad át a lakosságra, a 
kereskedelemre.

A rossz hatását a filmüzletnél, saj
nos mi, a gyenge valutájú országok 
megerezzük, a német fllniniacon levő j 
amerikai, francia, angol, olasz fil
meket épp úgy nem vehetjük meg, 
mint a németeket s ha megvehetnék, 
nem tudjak kifizetni, mert a magyar 
Devizaközpont megalakulása óta 
filmvásárlás céljaira egyetlen ide
gen valutát, vagy magyar pénzt 
nem engedett ki az országból.

A berlini élet pillanatnyilag, ne
künk magyaroknak, nem drága. 
Igen jelentősen érezhető ez a do
hányáruknál. Igen jóminőségü szi
vart, kitűnő gyártmányokat, jól cgő, 
könnyű fajtákat, tetszetős formák
ban és kiadós méretben árulnak öt

jelzálogbankok 
és a régi 

jelzálogkölcsön ők
Ilire járt, hogy a háboruelőtti jelzálog, 

gal fedezett tartozások visszafizetése te
kintetében valamely kormányintézkerés 
készül. Ebben az ügyben ilr. Fercaczl 
Lajos, a Magyar Jelzálog hitelbank íigy- 
vezteő igazgatója a következőket mon
dotta:

— Nem hiszem, hogy ilyfajta kormány- 
intézkedés adatnék ki, annál kovésbbé, 
mert hiszen a kivételes hatalmon alapuló 
rendeletek kiadása már megszűnt. Tör
vényhozási intézkedés ilyen értelemben 
a nemzetgyűlés összeállítása folytén ke
vés reménnyel kecsegtet. Hogy azonban 
egy intézkedés jogosult volna, az előttem 
nem kétséges. Kétségtelen anomália 
ugyanis az, hogy a jelzálogos adósok a 
mai paplrkoronákban fizetik vissza régi, 
aranyban felvett tartozásaikat, úgy 
hogy azok az intézetek, amelyek frank
ról vagy aranyvalutáról szóló obligáció- 
kát bocsátottak ki, ennek következtében 
igen nehéz szituációba jutottak. Ezek az 
intézetek és bunkók joggal remélik, hogy 
a jelzálogos és községi kölcsönök nem 

~--------- • | lesznek vlsszafizcthctők a mai paplrko-
fogyasztott áruk után tíz százalékot | rónákban. Szó van esetleg arról, hogy a 
szednek a vendégektől. Ezzel szem- ‘ hitelezők javára egy’ moratórium rendéi
ben indolensek, gorombák s valóság-, telnék el, ami lchotővó tenné azt, hogy 
gal terrorizálják a gazdájukat, aki I a hitelezők ne legyenek kötelesek mai 

................... ----- I knrnnól-hnn követeléseiket elfogadni. 
I Voltaképpen azok, akik régebben köl- 
I csont vettek fel és ma fizetik vissza, a 
legnagyobb hadigazdagok, mert ők él
vezték a korona leromlásának összes 
előnyeit. Az állam az adóztatás politiká
jánál nem szabad, hogy megfeledkezzék 
ezekről a körülményekről, annál is in
kább, mert módjában volna uz államnak 
kisegíteni azokat az intézményeket, ame
lyek épp a záloglevelekből kifolyólag és 
a külföldi kötelezettségeik révén kerül
tek közismerten nehéz helyzetbo.

|

hat márkáért, sőt három márkáért 
is jót adnak, cigarettát két-három 
márkáért valóban elsőrangút adnak 
ahoz képest, hogy a szimfónia Itthon 
milyen. Az élelmicikkek legalább 
harminc százalékkal olcsóbbak, mint 
nálunk, tartalmas, jó, bőséges és ele
gáns ebédet eszik az ember Kem- 
pinszkynél százötven márkáért, s az 
iparcikkek köztudomás szerint jóval 
olcsóbbak, mint nálunk.

Egyetlen egy keserű vonása van 
Berlinnek, s ez a pincérterror. A 
berlini pincérek hatalmas szakszer
vezete — a berliniek szerint az 
egyetlen kommunista szervezet, a

mindent kénytelen eltűrni, különben | 
sztrájkol a nemes társaság, s a ven
déglős, káívés, ha megfeszül, sem kap 
uj személyzetet. A pincéreken kivüL 
a házmesterek és liftkezelők azok a 
derék férfiak, akik erős szervezetük 
révén förtelmes terror alatt tartják 
Berlint.

Egy-egy pincén napi keresete for
galmasabb helyen a négy-ötezer már
kát is eléri.

A bomlott valuták országiján el
hull a tisztesség, s arat az ptszéli 
betyárság.

Boross Mihály.

A valutáris viszonyok 
késleltetik a telef onref ormot

meg az 
maga 

illetékes

felszóil- 
Épitész- 
az uj

Hosszú idő óta napirenden szeropel a 
budapesti harmadik telefonközpont kér
dése, amelynek mielőbbi felállítása vég
legesen javítana a telefonmizériúkon. 
Az uj telefonközpont fölállítása azonban 
mindenkor elsősorban pénzkérdés volt, 
do ma különösen az. A postakincstár
nak erre a célra már van egy megfelelő 
telke n Széna-téren. Ezen a telken 
akarják az uj központot fclállitnni, 
amelynek tervei azonban még nincsenek 
kidolgozva. Csak elvben van 
elhatározás, részleteivel azonban 
a kereskedelmi miniszt'riujn 
osztálya sincs tisztában.

A kereskedelmi minsztérium 
tására a Magyar Mérnök- és 
egyesület határozta el, hogy 
központ terveire pályázatot hirdet. Na
gyon természetes hogy hosszú hónapok 
fognak eltelni, mig ezek a pályázatok 
beérkeznek, felülbírálják és Így maga a 
minisztérium is arra van elkészülve, 
hogy a harmadik központ felállítása 
óvok multiin következik be. De nőm 
is foglalkozik ma a kormány komo
lyan ezzel a kérdéssel, mert az ingadozó 
valutáris viszonyok mellett konkrét 
költségvetést elkészíteni nem lehet.

Ugyanez n költségvetési zavar hátrál
tat ja az automata telefonkészülékek be- 
vezetéi’éf, sőt az, állítólag január 1-én élot- 
boléplr’^ndő beszélgetésenként! díjazás 
ügye sincs még olyan stádiumban, hogy 
az a közel jövőben megvalósulhasson. 
A mai viszonyok mellett ugyanis a ke
reskedelmi kormány egyáltalában nincs 
abban a helyzetben, hogy kiszámítsa a 
beszélgetési díjazásnál az előfizetési 
alapárt

A vidéki telefonhálózat kibővítésén is 
dolgozik a kormány és nagyobbarányu 

roorganizáciÓB munkát visz keresztül, 
így ezidőszerint két uj postaépület épül 
Nagykanizsán és Szombathelyen és 
mihelyst a pénzügyi viszonyok megen
gedik, más vidéki városokbun la meg 
fogja valósítani azt a beruházási pro- 
grammot, amely régóta készen fekszik a 
postavezérlgazgatósúgnál.

A Kartonnyomó Ipar Részvénytársaság 
tőkeszaporitása. A Karton nyomó Ipái 
Részvénytársaság alaptőkéjét 75.000 rész
vény kibocsátása által 15 millióról 20 
millióra emelte. Az összes uj részvé
nyekre a részvényeseknek 1300 korona 
áron elővételi joguk van.

A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. tőke
szaporitása. A Magyar Buggyan faáru- 
gyár Rt. augusztus 31-éro rendkívüli 
közgyűlést hivott egybe, melynek napi
rendjén az alaptőkének 30,000.000 koroná
ról 60,000.000 koronára való felemeléso 
szerepel.

KERTMOZI 
ABorgiák hatalma 
szenzációs történelmi dráma a rcnaisaance idejé
ből. előjátékkal. Iréné SaCfo grófnő, a világ leg
szebb tilmdivájával a főszerepben. 10.000 szcrcplÁ 

eredeti vatikáni felvételek

Tragikus éjszaka i 
éraekfeszitő dráma, a fösze- 
repbrn Lydia £aE<nanova

Előadások kezdete Vs8 és ’/aiO óraker 
■■naBHraMBamaaKaasxan’Rszatb xfwjvJ

PARKMO2I
A VAROSMAlOnSBN

a Retek-utcában, o Trombitás-ntl vili, nicí.’.'ilinnal

A kis haszontalan
Amerikai történet Sfelvonáaban a fő
szerepben Mary Osborne. Utána

Az amazon
Ilin. Ikrberl Elrlch „Ru«h Marsll" eta» 
regénye filmen 5 felvonásban. A főszerepben 

tv a May, filmre rendezte May
Előadások kezdete ■ ;8 ős VrlO órakor
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