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Mozik miisora: Belvárosi Mozi: 
H a t á r v a d á s z o k , Korzó Mozi: 
Ké t anya . Széchenyi Mozi: Szü-
net. 
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— Varga miniszter Bácskában. 

Xomborból jelentik: Dr. Varga József, 

n kereskedelmi minisztérium vezetésé-

vel megbízott iparügyi miniszter szer-

dán vitéz Bonczos Miklós államtitkár-

kormánybiztos kíséretében Bácsmegyé-

be érkezett és több bácstnegyei szé-

kely telepre látogatott el. 

— Sehweitzer vezérezredes kitünte-
tése. A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A Kormányzó ur őfőméltósága Schwei-
tzer István m. kir. vezérezredesnek 
hadseregparancsnoki minőségben tel-
jesített "kimagaslóan eredményes és 
rendkívül értékes szolgálataiért a Ma-
gyar Érdemrend nagykeresztjét ado-
mányozta. A Kormányzó ur egyidejű-
leg megrongált egészségi állapotára 
való tekintettel, saját kérelmére fel-
mentette Schweitzcr vezérezredest had-
seregparanesnoki állása alól. 

_ Felavatták Csengey Gusztáv 
szobrát. Miskolcról jelentik: Szerdán 

. délelőtt avatták fel Miskolcon bensősé-
. ges ünnepség keretében Csengey Gusz-
táv költő és tudós mellszobrát szü)ctér 

•ének századik évfordulója alkalmá-
ból. A Petőfi-Társaságot az ünnepsé-
gen Preszly Elemér titkos tanácsos, 
volt belügyi államtitkár képviselte s 
ugyanő mondotta az avató beszédet is. 

— Lényegesen javult Horváth Ist-
ván tüzoltoloparancsnok állapota. Vá-
rosszerte általános részvétét váltott t i 
az a súlyos baleset, amely hősies kö-
telességteljesítés közben érte Horváth 
István tüzoltóiőparancsnokot. Mint is-
meretes, a Kardos-féle valériatéri les-
lék nagykereskedésben hétfőre virradó-
ra támadt pincetüznél gázmergezés kö-
vetkeztében súlyos szemséi üléseket 

— Hatmillió hektoliter bortermésre 
számítanak. Budapestről jelenlik: A 
Magyar Szöllösgazdák Országos Egye 
sületéhez érkezett becslési jelentések 
szerint országszerte jó közepes, sőt 
helyenkínt jó szöllőlermés várható. A 
jégverések sem voltak olyan méretűek, 

1 hogv sokai ártottak volna a szöliö-
nek, a peronoszpóra is országszerte 
megállott és szöllőlisztharmatot is el-
enyészően kevés helyrőt jelentettek. 
Egyes szakkörök 6 millió hektóliteres 
termésről beszélnek, ezt a becslési ada-
tot azonban a szöllösgazdák érdek-
képviselete túlzottnak tartja, mert az 
utóbbi években árvizes és hegyes vi-
dékeken a zord tél miatt igen sok tő-
ke kipusztult. A Magyar Szöllösgazdák 
Országos Egyesületének megállapítása 
szerint 5—5 és félmillió hektóliteres 
termésre lehet számítani, ha az időjá-
rás továbbra is kedvező marad és na-
gyobb elemi kár nem éri a szöllőket. 
A termelőknek megnyilatkozott az a 
kívánságuk, hogy az árak arányban le-
gyenek a terineiési költségekkel. Bizo-
nyos, hogv évtizedek óta nem volt 
lyen ió terméskilátás, mint az idén. 

— »Mai magyar egészségügyi köz-
szolgálat* ennen Keresztes-Fischer, Fe-
renc belügyminiszter közzétette az el 
mult évben tartott VII. közigazgatási 
továbbképző tanfolyam anyagát. A 
könyv, mint a címe is mutatja, hazai 
egészségügyünknek legidőszerűbb pro-
blémáival foglalkozik egész terjedel-
mében bemutatva ft ismertetve ez' a 
fontos közszolgálati ágat. 

— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
augusztus 5-én reggel 7 órakor 0 
em, hőmérséklete 23 fok, a levegő 
hőmérséklete 31 fok Celsius volt. 
— Daru lesz a Darlingból. Buda-

pestről jelentik: A Dohányjövedék a 
közeli napokban érdekes újítással lepi 
meg a fogyasztóközönséget, amely 
újítás — ugy véljük — általános tet-
szést fog aratni. Hónapok óta folynak 
országszerte magyarositási akciók, 
amelyek során egymás utáu változ-
nak meg a filmszínházak, kávéházak, 
strandfürdők, cukorkák és különböző 
tápszerek idegen hangzású nevei. A 
nagyközönség joggal csodálkozott 
ezek után. hogy a magyarositási ak-
ciók ellenére a Dohányjövedék idegen 
cinikéjü cigarettákat hoz forgalomba. 

— Rablóbandákká alakultak ál a 
csetnikesapatok. Rómából jelentik; 
Gayda, a Giornale d'Ialiaban foglalko-
zik a Duce görzi utazásával s kitér a 
csetnikbandák újból feléledő garázdál-
kodásaira, valamint a havonként meg-
jelenő olasz veszteségjelentésekre, ame-
lyek a szlovéniai és halkan területeken 
állomásozó olasz csapatok ellen elkö-
vetett merényletek áldozatairól szól-
nak. Kétségtelen, irja Gayda —, 
hogy mindössze néhány elszórt bandá-
ról van szói ezek azonban kitűnő rej-
tekhelyekkel rendelkeznek s megfélem-
lítik az egész lakosságot, sőt rémural-
mukkal egyes járatlanabb területeket 
megszállva tartanak. Az eredetileg ter-
rorista szervezetként alakult csetnik-
esapatok rablóbandákká alakultak át, 
amelyeket a legnagyobb eréltvel kell 
kiirtani. Ehhez azonban szükséges, 
hogy a megszállt területek lakossága 
is az olaszok mellé álljon, mert »aki 
nincs Olaszországgal, az ellene van« — 
fejezi be cikkét a kiváló olasz publi-
cista. 

— A mozdonyból kipatant-szikrától 
meggyulladt a talpfa. Szerdán este há-
romnegyed 8 órakor telefondu értesí-
tették a tűzoltóságot, hogy a szabad-
kai vasútvonalon két olajjal telitett 
talpfa meggyulladt. Kopasz István pa-
rancsnok vezetésével kilenc főnyi ké-
szültség vonult ki a helyszínre és per-
cek alatt eloltotta a tüzet. Megállapí-
tották, hogy azt a sínpárt, ahol a tüz 
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b u d a f e m 1. 
6.40: Ébresztő, torna. 7: llirek, 

közlemények, reggeli zene. 10: Hirek. 
10.15: Szórakoztató zene. 11.10: Nem 
zetközi vizjeízőszolgalat. 11.20; Mészá-
ros Erzsébet énekel. 11.40: Mese a kis 
asztalosinasról. Dr. Mándi Mária elő-
adása Munkácsy Mihályról. Felolva-
sás. 12: Harangszó. Fohász Himnusz. 
12.10: Mária Terézia 1. honvéd gya-
logezred zenekara. Vezényel Föngrácz 
Géza. Operaindulók. 1240: Hirek. 13 
óra 2E>: Időjelzés, vízállásjelentés. 13 
óra 30: HonvédeÍDk üzennek. A Vörös-
kereszt bajtársi rádiószolgálata. 14 • 
Vidák József cigányzenekara muzsi-

kál. 14.30: Hirek. 15: Arfolyamhirek 
keletkezett, most építették, az aljazat-i piaci árak, élelmiszerárak. 15.20: Szó-
ba olajjal frissen telitett talpfákat jrakozlató zene. 10.15: Ruszin hallgató 
ágyaztak és ezek a mozdonyból kipat- inknak. Lehár Ferenc. Irta Almáczky 
tant szikrától meggyulladtak. Az Al-[Pál. Felolvasás. Közben hanglemezek, 
lamvasutaknak a két talpfa elégésén jlG.45: Időjelzés, hirek. 17.15: Bacli-
kivül más kára nem támadt, a talpra-[müvek. Vezényel Stokowski. 1. a> c-
kat rögtön ujakkal pótolták; igya for- [moll fuga » Wohttemperiertes Kla-
galom sem szenvedett semmi zavart. í vierból: b) Erős várunk (FilatF Míai 

Janik-vendéglőben ma flekken j zenekar). 2 Siciliano. 3. g-moll te-
ás varga béles. ga. 17.30: Buta ember élete. Izsák-

megadta. 

szenvedett. A Ditrói Gábor prolesz- _ A s t r o t i m a n o J t alkonya. Buda-
szor vezetése alatt állo szemklinikán f p f > s t r ö , jelentik: Varga József feeres-
ápolják és a gondos kezelés erecime- j k e ( k j m i iparügyi tni.iiszter szakér-

amelyeknek neve minden, csak nem L , f b e c s ű s m a a j ! e s t i 6 r á k b a n ! a k í . 
magyar hangzasu Értesülésünk sze- s á n szivszélhüdésben meghalt A hir-
nnt a közeljövőben a Dohányjövedék 
is csatlakozik a magyarositási akció-
hoz s egyik legnépszerűbb cigarettafaj-
táját, a Darlingot Daru néven hozza 
forgalomba. Az egyik budapesti lito-
gráfiái intézetben már el is készítették 
az uj elnevezést viselő dobozok raj-
zának kliséit s előreláthatóan néhány 
napon belül a cigarettázó közönség a 
Darling cigarettát Daru néven kérheti 
a dohánvosboltokban 

_ A szóda-bikarbona legmagasabb Gyarmatbv T.ászló előadása. 17.50: 
ára. Budapestről jelentik: A kö2elMttáfc- nöték. Jíisshazy San ^ T e t é 
Ügyi miniszter mint a hivatalos lap ' 
mai száma közli, rendelettel megálla-
pította a szóda-bikarbona legmagasabb 
árá.t. Eszerint az ötdekagramos tarta-
lommal papír- vágy cellofánzacsköba 
kiszerelt, külföldi származású szóda-
bikarbóna legmagasabb fogyasztói ára 
zacskónkint 12 fillér. 

— Hirtelen halál. A rendőrségi 
ügyeleten szerdán este jelentették, 
hogy Jánkovich Jenő 52 éves adóhiva 

ki Sándor énekel, kisér Sárai Elemér 
cigányzenekara. Kissházv számai: Tn 
ráni áldozat, Kicsi Márta, Befagyott 
a víz, Ez a kislány, akkor sir. Vala-
kinek muzsikálnak. Te nélküjed tél * 
tavasz, Szép a szőke. szép. a barna. 
Teleki számai: Gyöngéd volt az én 

• szerelmem. Bujdosik a kedves rózsám 
Búzaföldön, dűlőúton. Sárga a csikóm 
Elmegyek az életedből. Haragszik * 
pusztabiró. Nem jó mindig. Most kez-
dődik a tánc. 18.45: A finn gyerekek 
Dr. Juhász Jenő előadása hangleme-

telen halál rendörorvosi megállapítása zekkel. Felolvasás, tó: Hirek magva' 
után a rendőrség a temetési engedélyt n&net és román nyelven. 1920: Dalok 

Byekóppen állapota máris lényegesen 
javult. Szerdára az egyik szem már 
visszakapta látóképességét és a keze-
lőorvos véleménye alapján komoly re-
mény van rá, bogy a másik szem is 
rövidesen visszanyeri látását. A pin-
cétüznél gázmérgeaést szenvedett egy 
tűzoltó is. akit kétnapos kórházi apo-
iás után javult állapotban lakasara 
szállítottak és házilag ápolják tovább. 

— Tömeges nyugdíjazás * r»mán 
hadseregben. Bukarestből jelentik: A 
Német Távirati Iroda jelentése arról 
ááárnol be, hogy Autonescu államveze-
tö 15 tábornokot és 18 ezredest nyuga-
tomba küldött. A nyugdíjazott tábor-
nokok között van az egykori vezérkari 
főnök: Jacobini hadtesttábornok, va-
lamint 10 hadosztály tábornok és "égy 
dandártábornok. A nyugdíjazások an-
nak a julius 20-án megjelent tőrvény-
nek értelmében történlek, amely meg-
állapította a román hadseregben újra 
a korhatárt, valamint arról is rendel-
kezett. hogv olyan tiszteket is nyugdí-
jazhassanak. akik az általános előlép-
tetésekből kimaradtak * nincsenek már 
régi tetterejükben, bogy feladataikat 
megfelelően elvégezhessék 

tők bevonásával rendelettervezetet dol 
gozott ki. amelyben gátat akar vetni 
az ntóbbi időkben már szinte túltengő 
látszatstkalmazásoknak és a színleges 
iparűzésnek. A visszaélések ellen szi-
gorú megtorló intézkedéseket tartal-
maz a kereskedelmi és ipari kormány-
zat most készülő rendelete. Ametinvi-
ben beigazolódik, hogv színleges Ipar-
űzésről vart szó. ugy az ilyen üzletet 
haladéktalanul becsukja a hatás;!". Az 
ilyen üzlet árukészletét a rendelet ér-
telmében et fogják kobozni s a ható-
ság igénybe veszi az üzelthelviscget. 
vagy telepet és azt más igénylőnek ad-
ja át. Külön büntetéssel sújtják nem-
csak a volt zsidó tulajdonost, hanem 
elsősorban azt. aki odaadta magát 
színleges iparűzésnek s amint mon-
dani szokás: >strómanként« szérépel. 
A törvényes rendelkezések szigorú 
'betartását az iparhatóságok és a felül-
vizsgálatot a kereskedelmi és iparka-
marák hivatalból űzik A névtelen fel-
jelentéseket azonban a hatóságok pa-
pírkosárba dobják s annak, aki vala-
kit strómansággal vádol, vállalnia kell 
a felelősséget azért hogy tényleg ugy } e ad máj. 9& Rozs szilárd. Szept. (f&5 
áll a iolos »bogv Illíria. 70 őfvcTead, mái 76 egynyolewl 

táncok, sikerek. Weygand Tibor éné-
kel, kiséri a Rádiózenekar. 20.20: Hon-
védségünk vizsgálja a falu egészségét. 
Hangfelvétel. 20.15: Bernhard Harntos* 
hegedül a magvar-német müvészrsere 
keretében.- 1. Beger: Részletek az 
a-moll szvitből 2. Hamman: Ronda 
eapriocioso. Hangfelvétel. 21.10: Lel-
ki kapcsolat az otthon és a frónt kö-
ltött Kádár Gvula alezredes előadása 
21.30: Gounod: Faust — balrftzenc 
'Szimfonikus zenekar, vezényel Hefer. 

míg a §a]gó ésro Rhua. Gánz ls a^Ma- ;21 to: Hirek 22.10: Üzen az otthon, 
gvar Cukor magasabb' záréárfolvainot A Vöröskereszt bajtársi rádiószotoí 

TŐHPI 
Budapesti ertéktözsdezárlab Szer-

dán ís élénk volt az üzleti tevékeny 
ség az értéktőzsdén, az árak alakulása 
azonban egyenetlen volt. A kereslet és 
a kínálat kiegyenlítették egymást. A 
Bauxit és a Kőszén,, kissé gyengébb, 

gyar unkor magasabb 
értek el. 

Zürichi devizazárlat. Páris 957. 
London 17.27. Newvork 131.—. Milánó 

Berlin 17255. Szófia Ö.10 Fhv 
karest 2.50. Brüsszel 69.25, Madrid 
40 Amszterdam 22950, 

A Magyar Nemzeti Bank valutaár 
fafvamaf. Szlovák kor 11 45—1175 lei 
195-205 Tira 17 40-1790 <=váiei fr 
79 W R0W evéd kor 8170 8270 

A budapesti terrornytő7»dén az árak 
változatlanok maradtak, . ' 

A budapesti gabonatőzsde btvatohi®. 
Arjes-yzéae. Bum 81 kg-on felül 81 5:' 
m fcg-etí fefül 81 —. 78 kg.o* 30- P 
Bors szokvánv Tf kg-os Sí — Kélrre 
re» 38.—. Takarmányárpa 85 kg. Bn 
dapest 8435. tzegerf 34 30 Jfcp 41 
Itg-os Budapest S6.50 Szege* P V 
Tengeri csővé® 1770 szemes 22 tt 

Csikágói terinénytőzsflezárlaf. Bu-
za szeptemberre 117.25—háromtívóTcad, 
decemberre 120 ötnyolcad—fél. május-
ra 125 egvnvolcad Tengeri szilárd, 
szept. 87 hétnyolcad, dec' 90 hétnyol 

lata. 23: Hirek német, olasz, angol 
francia és finn nvelven. 23.25: Tlnlezkv 
László tánrzepekara játszik a GelTért-
; szállóból. 24: Hirek' 

BUDAPEST TT 

19: Magyar tárogatóegvüttes. T'g-
ífri: Egervári József. Sólyomvári La-
tos. Sze nézi Ottó. Bernei Ferew és 
Segesdy Sándor — cimbalom. 1925: A 
bábom és a gvermek. Szánthó Károlv 
íelőadása. 20: Hírek. 20.20: Veres1 

Endre magvar szerzők dalműveibe! 
énekel 20.50: Árpádházi Boldog Mar 
git a penitenciás királylány. Irta O. 
P. Fehér Mátyás. Felolvasás. 21.10-
Keleti hangulatok. Hanglemezek. 22 
óra 10: Horváth Jenő jazz-együttese 
iáfsaik. 

Flöfizelöink hotö 

SO f i l l é r é r t 
mindennap eterélhrtnek Mnyvtí t 
DÉT.M AGY M m m W kötoiőnFám-r: 
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