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Polncarét meghátrálásra 
kényszerltették miniszteréi

Paris, junius 17.
(Havas.) A tegnapi kamarai szavazás lefo

lyásáról a hivatalos lapban közölt helyreigazí
tott számadatok szerint a kormány .125 főnyi 
lojális és szilárd köztársasági többségre lá
ma szkod hátik, amellyel szemben 162 a forra
dalmárok, illetve az ezekkel való együtthala
dás híveinek a száma. Ezekhez járul még Poin- 
caré 20 személyes ellensége, akik Mondd és 
Taráira, köriil csoportosulnak. Negyven kép
viselő tartózkodott a szavazástól, közöttük, 
amint a radikálisszocialista lapok, elsősorban

A balkáni béke fölborulását
jelentheti Sztambuliisky meggyilkolása

r

Bécs, június 17.
(rí Béggel tudósítójának tclefanjelentése.) 

'A belgrádi és prágai félhivatalos sajtó
a balkáni béke és egyensulv fölbomlását 

látja
még ma is a bolgár ellenforradalom győzelmé
ben és Stambuliisky meggyilkolásában.

Béig rád a fegyveres beavatkozás lehetősé
gét kívánja, Prága pedig biztosítja Jugo

szláviát teljes szolidaritásáról.
Az újságok az ellenforradalomban Eeniináiid 
emigrált cár pártjának és a r*-\én-Inak 
győzelmét látják.

Tegnap érkezett Belgrádi?; az olasz kor
— -------------------

ÉíiségjftürafteftéseU Serlitob-an. —
Berlin, június 17.

A Vosslsche Zeitung jelentés.1 szv int tegnap 
délután néhány berlini városrészben drágasági 
tüntetések voltak. Az idejében kivonult rendőr
ség a tüntetőket, incidens nélkül a mellék
utcákba szőri lottó. Brandenburgban prokla- 
málták az úgynevezett kis ostromállapotot. A

Battling Sikít, a veretlen 
néger boxoiót leg^Szték
(,4 Reggel tudósítójától.) Még élénken emlé

kezetes az a boxhotrány, amelynek hőse liatt- 
taig ogy közismerten rut Szenegál néger
volt Parisban. A franciák büszkesége, (Jarpcn- 
u-7. !^“’n szállt a ringbe egy úgynevezett ex- 
uibition-meccsre. Egy’ nagy mozivállalat ren
dezte a meccset., amelyen Sildnek a megallapo- 
’ms szerint nem volt szabad győznie, a fekete 
shninpion azonban a küzdelem hevében ‘meg
leled kezelt a megállapodásról és egy váratlan 

“ín tanaiban „knock-ouV'-olta Carpentiert. így 
ieit egyszerre naggyá Battling Sild, az egy
szerű szállodai mosogatólegény, aki óbból az 

diadalból nagyszerűen élt — Berlinben.
??^rága" ember lőtt, hogy aniikoT leg- 

mohh Tex Richárd. a legnagyobb amerikai im- 
Presszárió lO.üOü dolláros ajánlatot tett neki, 

az Oeuvre és az Ere Nouvellc, kiemelik, Briand, 
Lőnél,eur és Klotz. Több radikális minisz
ter, hir szerint, fölkérte Poincarét, hogy a kö
zötte és pártjuk között támadt félreértést osz
lassa el,

mert különben bizalmatlansági szavazat fe
nyegeti őket.

Poincaré, hir szerint, megígérte, hogy ezt a 
kérést teljesíti, abban a formában, hogy

szenátusi nyilatkozatait balpárti munka
társainak megelégedésére fogja megformu- 

lázni.

mány külön jegyzéke,
amc'y figyelmeztette Jugoszláviát, hogy tartóz
kodjon a bolgár bclügyckbe való beavatkozás
tól, mert a neuillyi béke fölött őrködni a nagy
hatalmak föladata.

l’j’y értesülök, hogy a kisántánt kifejezést 
fog adni azon fölfogásának, hogy a neuillyi 
békeszerződés betartására ügyelni nem a nagy
hatalmak, hanem a kisántánt érdeke, és köte
lessége, minthogy Németországgal szemben 
i'ranciaország őrködik a versaillesi békeszerző
dés fölött. A szerb és cseh lapok különösen ki
élezik, Imgy Cankov miniszterelnök

Magyarország barátja és Magyarországgal 
egy utón kívánja Bulgária külpolitikáját 

folytatni.

©súromáBiapot Brandenburgban
sztrájkolok, akiknek mozgalma egy ideig csu
pán gazdasági természetű volt,

most politikai követelésekkel is előállanak 
és a többi közölt proletárszázadok létesíté

sét követelik.
A Hauptstra.ssen történt össze ütközésnél teg 

nap délután a tüntetés vezéreinek egy ike lö
véstől súlyosan megsebesült.

a menedzserei, mert neki nem is egy, de több 
menedzserje is van, azt a választ adták, hogy 
csak 40.000 dollárért hajlandók átvinni az ököl
királyt. A Carpentier-mocs óta az egész box- 
vilúg

a Parpentier—Siki revánsmérkőzés után 
sóhajtozik,

amely szeptember 16-án kerül eldöntésre Ame
rikában, de a „fekete szörny"-?!, ahogy a pári
sink a rut Sikít. elnevezték, már előbb egy kis 
baleset érié, amint ezt az alábbi táviratunk je
lenti:

Paris, junius 17. (Havas) Morelle francia kö
zépsúlyú boxbajnok legyőzte Battling Sikl sze- 
negálnégert, világbajnokot, miután az utóbbit 
a hatodik fordulóban diszkvaliíikálták.

Egyszóval hat menet után Moreile francia 
bajnok legyőzte Sikit. de csak úgy, hogy Sik.U 
szabály lettan harcmodoráért a zsűri diszk van- 
fik ál la.

Epizódisták . 
mint főszereplők

Minden ember, aki féligmeddig tisztában 
van a faj szó jelentőségével, az első perctől, 
a fajvédőiéin hangoztatásának első pillana
tától tudta, hogy ez a mozgalom az ámitas, 
a borgőzös fanatizmus és szélhámosság ve- 
gyüléke. A faj egy természettudományi fo
galom s a vele valói operáláshoz sokkal pon
tosabb, megbízhatóbb módszerek szüksége
sek, mint amit politikusaink, főleg a faj
védelmiek, alkalmazni képesek. M;;r egyszer 
tapasztaltuk, mit teremt az, ha visszaélnek 
a tudománnyal a politika terén: a bolscviz- 
mus ugyanis nem volt egyéb, mint néhány 
nemzetgazdasági mánia tombolása a politi
kában. Íme, megint egy szempont, amelyből 
nézve a kurzus és a bolsevizinus — jegye
sek. Most aztán ez a már címében is badar 
mozgalom eljutott végvonaglásához. Rossz- 
szivü emberekről állítja a néphit, hogy 
hosszan, kínosan vergődve halnak meg: le
hetséges tehát, hogy ez a sivár tömeg jár
vány se fog egy-kettőre kilobbanni. Sorsa 
azonban meg van pecsételve. Bethlen kül
földi utjának tanulságai, amelyet, úgy lát
szik, megszívleltek mindazok, akik hatalom 
fölött rendelkeznek, adták meg ennek az ál
lattani elméletnek a taglócsapást. Az egy
séges pártban is kezdik szégyelni azt a 
visszásságot, hogy Gömbös ur, az ügyveze
tés vezérkari főnöke, a pártot egész más 
operációk hátvédjévé használja föl, . mint 
amelyekre a nagy többség, élén a miniszter
elnökkel, elkötelezte magát. Mint, ma min
den ebben a hervadt, apatikus Magyar
országon, Gömbös távozása az alelnökség- 
ből elhuzódhatik, de bekövetkezése kétségte
len. Különösen mivel az agrárdemokrácia 
név alatt űzött tisztán pártszellemü, terme
lésellenes és városellenes földosztási dema
gógia átütő erejét is igen lelankasztotta 
Sztambuliiszki véres vége. Woltt útjainak 
például,/bárhogy tagadja, el kell válniok az 
ilyen iránytól, mert hisz az G érvényesülési 
területe a városi lakosság, ennek pedig 
ugyancsak föl kopna az álla a Gömbös-féle 
földosztástól. Most azonlian arra van szük
ség, hogy Bethlen is segítsen a vergődő nem
zetnek ebben a tisztulási folyamatban. A 
miniszterelnök kezdi magát egy szfinkszerü 
lénnyé kinőni, aki nagyon keveset beszél és 
még kevesebbet — mond. Ha e mögött az 
egész országgal szemben tanúsított begom- 
bolkozottság mögött céltudatos, tervszerű 
és lankadatlan alkotó tevékenység volna, 
akkor nagyon szívesen belenyugodnánk 
ebbe a szűkszavúságba. De lm. ingatag
ság vagy felemásság rejlik mögötte, ez már 
súlyos hiba. Most van alkalma megmutatni 
Bob len nők, hogy nem csak hirdetni tudja, 
de meg is akarja csinálni a konszolidációt, 
l’zt azonban a tipikusan háborús gondolko
dásmód’!, a demokráciától és szabadságtól 
már csak osztrák nevelésénél fogva is hú
zódozó? Gömbössel nem lehet megcsinálni. 
Világtörténelmi szempontból nézve, kétség
telen, hogy Gömbös a történelemnek múló) 
epizódalakja, egy tipikus háború utáni kon-< 
junktura-jelensóg. Ha Bethlen igazi törté
nelmi főszerepre vágyik, akkor ne tűrje, hogy 
ez a hangos epizódista úgy viselkedjék, mintha 
a világszellem a magyar történelem most 
folyó fejezetét az 6 számára irta volna. Nincs 
szánalmasabb jelenség a színpadon, de az élőt, 
ben sem, mint az, amikor a stréber epizód 
dista háttérbe képes szorítani a bágyadtan 

\ós tétován játszó főszereplőit
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Radikális rendszerváltozás az Ébredőknél
Eckhardta tegssfSJsöteto jobboldali iránybaEltolódás ‘— a legszélsőbb |obboldah hányba. — 

e$yel$ére nem véSlaBja az ÉNE elwilksétjét 
Az É&redök viharos nagygyűlése az Újvárosházán

(A Régnél tudósítójától.) Tegnap reggel 
hosszú komiul!niké közölte a nyilvánossággal, 
hogy az Ébredő Magyarok Egyesülete „meg
ingva hosszú évek iespedé.sét”, vasárnap, jú
nius 1.7 én délelőtt közgyűlés keretében szerve
zetében és egész irányításában. rendszerválto
zást fog keresztülvinni. A reudszerváltozás 
előzménye az volt, hogy Pálóczy-Horváth Ist
ván. az ÉME országos elnöke lemondott tiszt
ségéről. Az Egyesület szélsőséges elemei ezt az 
időpontot találták legalkalmasabbnak az át
szervezés végrehajtására. Az első tervek sze
rint eg.v nemzetgyűlési képviselőt akartak az 
Egyesület élére állítani és

szombaton este föl is kérlek dr. Eckhardt 
Tibort, hogy vállalja el az elnöki tisztséget.

I

A nála megjolent ébredő-vezéreknek Eck- 
hardt kijelentette, hogy a mai körülmények 
között, mivel egy elnöknek most semmi hatalma 
nincs az Egyesületben, wem vállalhatja az el
nökséget. fia azonban föltételei teljesednének, 
elvállalná. Hangoztatta, hogy az EME lényeges 
reformokra szorul, elsősorban a. vezetést kell 
megváltoztatni, mivel ma semminek, nincs ott 
gazdája, az ügyek rendszertelenül mennek. a 
soklagu vezetőség miatt vem lehet eredménye
ket elérni. Meg kell állapítani minden vezető
ségi tagnak a hatáskörét, hogy ne történhes
sél: azután olyan dolog, amit a vezetőség nem 
helyesel.

Vasárnap reggel 9 órakor ült össze az Egye
sület országos választmánya, hogy a közgyűlés
nek előterjesztendő javaslatokat megvitassa. A 
•választmány elhatározta, hogy a. már lomon 
dőlt Pádóczy-Hor-álh István országos elnökkel 
cgyuteji en az egész elnökség és igazgatóság is 
beterjeszti lemondását a közgyűlés elé és le
mond. az országos központi választmány 
határozta továbbá a választmány, hogy 
gyűlésnek javasolni fogja, hogy egv hét 
átló intézőbizottság rálasztassélc meg 
hatáskörrel. Az intézőbizottság, illetve 
ség. mellett tovább működnék az országos köz
ponti választmány. i\z Egyesület őszi közgyű
lése lesz hivatva az alapszahályszerü átszerve
zést végrehajtani.

Í9, Bl- 
a köz 
ia.f]ból 
elnöki 
elnök

A közgyűlés.
Ilyen előzmények után nyitottn. meg az Újvá

rosháza zsúfolásig megtelt dissdérmében Pálf'v 
ozy-Horrátli István lemondott elnök av. P,MR 
közgyűlését. A hallgatóság körében föltűnő 
nagy számban vannak jelen színes tán,vérsap
kás főiskolai hallgatók. A kapunál nagyobb 
őrség igazoltat minden belépőt. Az Újvárosház 
épületében hivatalok is működnek s ezért t<>hh 
híAatnlszolga segédkezik az igazoltatásnál. A 
közgyűlésre csakis liME-\gazolvánnyal lehet 
belépni. 11 óra tájban történt itt az első inci
dens. Eg.v fiatalembert, aki azzal az ürüggyel 
akart a gyűlésre bejutni, hogy a Ncpgmmozó 
Hivatalba megy föl, az igazoltatók főik isér tel; 
és miután kiderült, hogy ott nincs semmi dolga
— egyszerűen kidobták az épületből.

Benn a. nagyteremben ezalatt rendkívül vi
haros, túlfűtött hangulatban folyt a közgyűlés. 
Pálóczy-!Jorvátb ntegnyi 1 ójáhan 111in<1 enek -
előtt visszautasította, azt a nyitatkozafol, amely 
:i tegnapi lapokban támadta a régi vcroiősogi'1. 
Zugé éljenzés szakilja. meg az elnök szavad. 

éljenzésbe azonban a szélsőségesebb ébredők 
kiáltásai harsognak bele:

\em dolgozlak > r ős érd — kiállják 
vissza. Pálőezji-Horváth bejelentette 
dósát.

Hazaszeretet és becsül -t volt a mi jelsza 
vünk -• moudotbi. Minden pártpolitikától 
mentesen akartunk dolgozni. .

- Éljen a fajvédő-póri! zug 
egyik sarkúban...

Hegedűs (lyörgy képviselő, az 
elnöke, emelkedik ezután szólásra, 
súg viharosai) éljenzi.

— Amidőn én is bejelentem a lemondásomat...
— mondja Hegedűs

Nem engedjük! — hangzik a fölkiálfás min
den f elől.

Büszkeséggel telik meg szivem, hogy még 
ma is ilyt n erős az Hbredő ?dagyarok Egyesü
lete. Kádár hehel n. következő szónok.

At kell szer\ezniii’l; az Ébredő Magyarok 
Egy iiletél ugymond —. mivel az llfiiiesület 
nem íol •fialhat ja tovább ezt a semmit levest. Az 
EME ethiiyi vezetősége nem voH olyan, hogy 
egy kardinális programot, diktatórikus erővel 
végrehaj Ihasson.

i'lles szavakkal szólt ezután n kormány poli
tikájáról, amely ellen az EME minden erejével 
küzdeni fog. Börzédet egy Ízben a jelenlevő 
rondőrtanúcsoK kénytelen roll megszakítani.

Hegedűs (lyörgy fejtette, ki eziitáii az elnök 
ség liolyéhe lépő intéző bizottság hatásköréi.. 
Pániéi Sándor dr. fölolvasta az erre vonatkozó 
határozati jovoslalot, amelyet * közgyűlés egy
hangúan elfogadott. Ezután az ip1é ,6 hizottsá- 
po* é < a Imi van Inga Válm-z! mányi válaszlot- 
IfU- jnog közfelkiáltással, lista alapján.

Az ÍDÍé'zólu zol súgnák egyelőre csak öt tag

ÖWW
Irinon-

föl e 1ere.ni

ÉM.E tárn- 
A hnllgntó-

ját választották meg egyhangúan. Ezek » 
következők: Héjjas Iván. Prónay Pál, Sur- 
mezey Endre. Hegedűs György és Harkály 

Tibor.
A közgyűlés fölhalaJmozin » bizottságok 

hogy tagjai számát hétre egészíthesse ki Ez
után a gyűlés rendben réget ért. A tömeg vál 
laira cumllc cs híx.v vitte le <j lépcsőkön Hcrkcht 
Tibort és tünteícil az u.i vezetőség mellett. A 
remlőrséguek. amely uagy készültséggel vonult 
ki és a környező mellékutcák torkolataiban is 
őrszemeket állított, semmi dolga nem akadt.

Beszélgetés Szász Zoltánnal! 
„A Szellem"-r0i

f. / Reggel ludósilójáléd.) A könyvpiac leg
érdekesebb újdonsága egy citromsárga füzei, 
melyben két évi hallgatás után Szász Zoltán, 
n finom tollú író és élesszemíi kritikus szól tij 
hói a közönséghez. Ez a hallgatásban elteli kél 
esztendő Szász Zolién lobi tsrgcl még inkább 
kimélyilelte, írásai eredetiek, ötlet és szellemes
ség árad ki belőlük. Szász. Zoltán mos1 meg
jelent füzeiéről, melynek címe: ..A Szellem*4, a 
kövei kezüket mondotta A Reggel számara.

Mimim írottak, ilfcl hiszem. lejrlimsöbi' nlnin. h'ijry 
nuigíniyosan. niitid>‘ii párl cs ) ?i v i i.,«i7.i61 óh 
kól-'lóklftl liléiden. .ivihpsstin n kiiz.iiiiM’-u cló. A publicirr 
fika és szépirodalom története löhh őseiről Ind, lunolyci' 
crv egy írói, mint ti sujfó szól irt ií.íh(, mint egy szemle 
vau" folyóirel egyedüli ii-ój-'l nmf.afjAk. A francia iro 
dalom ttom egy nagyja, pAldAttl Mrtítrfce Borrá*, » női ict 
ben Havden .Üikna e Kiirt Kraiii ilyenek. lCiixcm azon 
ben netiicHiik ez n bi-lsó ö- ion bojbilt <■ magún?'’*', vitt 
lal hozásra és a ritaguuy >■ ' ali.illurzáz.'i a. hanem a mn 
gyár Hajló mai sajátos öshzezsugorodotlsíigfl és bágyadt 
ságu és saját elkülönüli helyzeicnj magyar életben is. 
Ha valaha belső ozflksóRlel teremtett moK azeJlemí mec 
nyilatkozást Torinál, ngy r-z a SzcU’ in az, amely nrm lap. 
ívni )rilf/óirrtl. a /.ó./c</<■/ii C.x jufji C.’,'!<’lr^fb<;t>,
luinruf cf/ji.izcrii<,i> <•(/,!/ nihah'PfClr <jivndr>intofciil r.> öt 
iHulail ternai nntuda! fr>. .Iclrn I: tűm IC ne x hrx^cíii'ljt! Ax 
/ f'lntninnilohitl paj>irlnf>r>l; for májáhati való menti xfexüiCse. 
Nem tehetek róla, de másként, nem Juhot, pontosan uiuk 
határozni, hoRy rwi a „Kzetleni". Ami pedig a tartalmát 
illeti, oa, amint ^Az egyedül” cimfi bevezető cikkemben 
irtain, nem cgyí'b. mint egyet len mondat .ieb ntőségének 
Kzí'tsngá.rözia!ásn. líz n mondat minden közismertsége és 
kiizcllianvagoltssiga ilnx-ára az emberi sz.ellem legtisztább 
fényii villanása ás az emberiség knltnrális örökségének 
lég becsesebb kincse ás hangzik: anijt magadnak nem kí
vánsz, ne oseJeked’l mással. TanácsnaJc banális, mint, min 
den, amit crM>]<-.sokfntslskónt gyermekkorunk óla liánunk 
és nem köveliink, de h.-ináPs n hnjnal. a t’-mzer dagálya 
<w az anynii <zcro1<i i~. .lel ént őségéi, véső azonban, egyen 
évt/kii a matematika ••;.>rkigazságaival. amcljen ar. egc.sz 
technikai csodavilág fölópiil. Ezen a mondaton viszont 
éníiJ föl mindaz, ami a politikai, társadalmi és erkölcsi 
életben jó és tartós élntii. Különösen szivemhez nőtt en
nek n firzetnnk tartalmából az. amit a Tájvédelmi mozga- 

nagy nemzelbomlnsztó ámítás antropológiai kő 
Írok. .‘I maa'iar kü:hi<lni lia bivilh1!: a 

U- c.rt.u l.iolóflini. Ir/mi lerméxüfilf>idr>ni<hijjt>x 
'l'efüt’ék fehfíl fiiaknak, akik vele ope> álnak, 

ntCl/ó tnódnier- 
l/a<7 i/oror.vdrt In.koxaipfil le
'! menr ijsndfni, tűnték mhtde.ii.ki 
s.rmfhii varjy ffi ' xlapnkal k i'illi 

akkor idict i..ei|og Tóinkról, 
turáni v.ip.v szemitn. Ki ma 
besz.i'l ni. Szerintem kidcrnlm 

hogy még kelésbe lehet a 
f,i: ailalmi életben ilyen szemimu'’iól 

.1 u ni'./ rí'O'iosoöbrtw lifh-iiiln,- iu. 
és ejtexiii emhei ’i'jj’ is l»d. 

fajeédelmi mottflillfii" ' <1’1 in iáxi ihvilfis. 
ha < •- m »ik gondolat >m i.« l’> <z|.< I inkái 

tfí.'.icii, r: n 
napi politikai 
l\ özópdiMkelot 

fin ivója.1 ír 
és orosz, ukrán 
cg', nagy ró

lrtlYI. C.
vclkczmónj círfil
/rt i :■ ól.
fórjai om.
emjliri/• tis induktív irrmé/ajcttnrlomrinjih'it 
rrl dolrjo-ni. 
xtrirrtin ■ rixi i
.'■■ <íitt'hri riulrnpnuifiinr 
hifii. Ii:i 
rs'ist<zok i ól.
jrynr vn;ry
rírj il.v< ii
poí 11 'Ka ben
Cg.' .fi
omil 
hnrj'l a.

Tessék 
x.zrmponthói

ez megtöri ént. 
arról, liugj ki 

ez y agy az,
' izsgaiiit után.
é s a

ért’■ ki lói. 
Hl < > ríc I juh Is r m >'

c//r's 
Zcrelhém 

ennek a lerombolt rnagynr ha,Jajnak n 
Ofina l;i>nlűdcráeie> jjondrihrUa. Xi-m holmi 
ötletként tárgyalom én ezt. hanem, mint 
mirópa lört'•nolm.itep' szül .ogsz.crii potit il a. 
'zetem J". Estiedig egyrészt, mini a nőmet 
nenrze(1ömb között Inrkálló nom'zcfmozuik cgs nagy 
nzeiiek gazdíisagi '.z.uksi'g’Zi-rii .i-gel es másrészt, mini eg.v 
ezeréves töri nelmi gondolatot, anic.lynek megtcstesülesei 
voltak a Mohács elén i nagy magyar birodalomnak, a 
Nagy Lnjcsó es n Mátyásé őr minden vált.nzntAn ke 
rofiztiil h’gink-nbb portig, nniiolw Nyugat foíől keleti
i rány he tette i „ii!y ]>ont jul : a Hn i sbnrp |.i i ■ ■ i;i lom.
Kossuth l.aii'S i" n Piiii.'i.konföncrimió k'l'-rmidósévol érte 
el lángesze fej löd ősének esncsmmfiát. S ma. innikor vn 
.indik a (hma völgye, szinten ennol. n koncepciónak Itiir 
vonalúit látják már azok, akik őrlik a történt leni titinu 
tatásait <*> t.ndják. hogy ezen a t.prrlllnten iitun sz. iInthetik 
mc.g tarlón életre más. mint amit h gftzdn«Api. földru’zi 
c« el nográ dai adni tangók megkívánnak. Mindaddig, nmiir 

gond datlii,/. nini vezeres/méhoz. el in m ,i it ,i 
e'e;. I>|||u: ideigll n’-ssi'g és k o|l 1,11 s-'g Ic.s, .1
■Hrfitik.i. Közjóm meg ebben n fii/, l bon jithány

........ „i szz'pJrí'diil'iii iirásom s Iics7ó|i'k Darvas Inli.vői. 
líföt.ii.vröl. (íomha.... ögiről. '-'fin lehetek itdn. n< Koni joh 
lytn lelkik a sAój.’-óg v>!'iupi. n művészei, iihini a tmlitilm 
vilrign. n hnfalomirriI min risrmóiós mih óéveié . . ,

ehhez a 
ma VJ ar 
magyar ih 
kz'jtikái őr

A>.nr. ia«s

-7vr»rw>*w

Idea! papianj
Legolcsóbb, legjobb paplniilmvásártafi forrós! 

ü'1" Ki 'le.itfizett pr plánok fő híreid

8©E£S.l, B»APLAHÍJi35E.M 
Ffifir.let: VJ, kimwtnajer*utc.n 1. Központi ifirosliár.s 

Gyár: IX. üllöi'Ut öl. (EinÍMÓ-ulcá sarok)

Vitézztfavatás
MargitszBgetsn

fA Reggel tudó siló jótól.} Már szombáf dél- 
uláu iöll iiiifek a főt áros ntcáin aaok a napbar- 
tnfjtffw kctriciiy tiiHgyurok. akik fokelo iinnuplö- 
i'nháltiiu, kortlovíiii cníziműbuii, mellükön a 
medáliák csillogó sorozatával esoiKirtosan sé, 
fálu-iiltnk az utcákon. A rnedálíá« magyarok 
azok a vitézek voltak, akiket, vasárnap délelőtt; 
avatott vitézzé Horthy .Miklós kormányzó s 
akik vidékről már szombaton íncfíérkeztek 
Budapestre. A vitézava.1á«i ünnepély vasárnap 
délelőtt folyt le a Mar/rilszigeteli, a Magyar 
Allilétikai Club s|M>rttolepén. Ellenére a rossz 
időiárásiiak. már lej'ffel B órakor halalmas tö
meg- leple cl ;i Marjritsziget bejáratát és a 
sportlelcpct. A főinvataudók n sporttelep kél; 
oldalán állottak föl. közöttük tribün emelke
dett, amely a kormányzó, a főherccffi osulád, 
a kormány, a katonai, viláí-'i és egyházi méltó- 
sájrok számára volt föntarlva. Pont 10 órakor 
crkezefl meg- Ilorlhx Miklós kormányzó kísé
retével, megérkezése után rögtön megkezdődött, 
az iiime.p.ség. Zadravetz István tábori miséi 
celebrált, majd ünnepi beszédet mondott: utána 
a kormányzó tartott beszédet a fölavatandó 
hősök hoz.

— Hn Tőgigiiózeli szeretettel soraitokon — úgymond — 
s magyar rónák tierta, ronita'lan. iidiló levegőjét erzem: 
els/tall minden kétely vagy c.öigged.óa fs cmk bizalom tölti 
el >i Iclkenid. A Vitézi Kend oltárán mn nj tiizek gyul 
imk ki. kegyelek lutiglelkü apostolin » inau.v:ir vitézség
nél , tv/, önzetlen huaa^zcrctoliiek óh .t legyei mezeit, össze 
tartásnak. Orttájjokal. remeteket mindenkor a tsCthnzó 
s-erverellenséfj. ferjfjelmr. etlansé.j tetl tünkre és sjer- 
ir.eff, ferjuehneteU wunka épi'ell t'il. I'lnncl n inunká- 
„Á1 c^ősorbrin Retttok KxAmUok. .. .........sHőlck ii rögöt, ame
lyet kaptok, maradjatok mintaképei n fcitlcrenyiknek, 
erőchitii. hőségben kipróbált, nongyarnk.

A zmzo éljenzéssel fogadott beszed után föl
olvasták a vitézzé uvalamlók névsorát, majd 
a. koiimiiiyzó az ölelte já'iilo vií"zc,m 1. ■
ként vitézzé avulta. \ f< Itcrtlte ereszkedő vité
zek vállát, moirériniette a vitézi szék kardjavm 
e szavak kifiéretélien: x ,

-- A Hadúr nevében vitézzé ütlek.
Déli 12 órakor ért véget az ünnepség, amely 

i után 2 órakor diszebőd volt.

Zongorát, piaípnút”
J>e vegyen, útig F»ic'iA*i.-.zo:: 
goratetapét. nacg nem látogatta. Budapest 
VI. Király-ntaa T*. sióm -- zongovm 
ro«x caeról, Jftvft. hangol. — iBLífFON

Hiába a divatos ruha
ba nem vtaol modern fűzőt. JBÍBÚrondfi kivitet.
formák- Orfeeód fürilőfiizftk. Osipősaoritó m ineIltaj-16 
javításokat ík elváltai. F('< US EHZS1. VITT, karát t. 

Nípszinbn-z. íitcn 17. >jwim. I. emelet -.
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A milRIőtaat a jeg^Bntézet adta IköícsSn a rercdifrségnsk valMftaöz&alk le3®g>B®zésére
(A Reggel tudósi lójától.} Szombaton este hir

telen nagy sürgés-forgás támadt a főkapitány- 
ságon. A rendőrség egyik besúgója megszökött 
a főkapitányság 140 millió koronájával, amit 
azért kapott kézhez, hogy ezzel az összeggel 
.valutaüzéreket csaljon lépve.

Mintegy hat hónappal ezelőtt bemutatták a 
rendőrségen Kótllay Lajos detektivfőfelügyelő
nek, aki a valutaiizérkedési ügyekben nyomozó 
dctektivcsoportnak a vezetője, Kopinits Jenő 
orvostanhallgatót, aki elmondotta, a rendőrsé
gen, hogy megfelelő díjazásért, illő jutalomért 
leleplezne olyan egyéneket, akik a zugforga
lomban milliós valutavásárlásokat és eladáso
kat bonyolítanak le. A rendőrségen próbára 
tették a jelentkező besúgót. Kétszer-báromszor 
hozott is olyan „tippeket44, amelyek beváltak. 
Kopinits .Jenő révén a valutadetektiveknek 
sikerült lefoglalni többmillió korona, értékű va
lutát. Kopinits .Jenő az esetek rendőri elintézése 
után kérte a neki kijáró busz százalék jutalmat 
a lefoglalt összegből, mint azsent-provokatőri 
dijat. A rendőrségen azonban természetesen 
meg kellett magyarázni Kopimtsnak, hogy ad
dig, amíg a pénzügyminisztériumban véglege
sen nem döntöttek ezekben az ügyekben, a ju
talmat nem adhatják ki. Az Ígért összegeket 
majd csak hónapok múlva kaphatja meg.

Kopinits .fenő látszólag* belenyugodott a. do
logba. de miután pénzt akart, mégpedig rögtön, 
hozzálátott, hogy jogos jutalmát megszerezze 
— esetleg egy kis kamattal megtetézve.

A nagy fogás.
elmúlt héten megint jelenik- ...út a rendőr

ség n Kéilay detektív főfelügyelőnél Kopinits 
Jenő.

— Egu nagy fogósra van kilátás, mondotta, 
majd előállott egy hosszabb mesével s meggyő
zően magyarázta, el,

hogyan Ismerkedett meg egy társasággal, 
•'melynek tagjai egy félmillió szokott sze

retnének a zugforgalomhan eladni.
A rendőrségen fölhatal mázták Kopi.nitsot arra, 
hogy szinleg menjen bele a vásárlásba, mert a 
'kifizeté -liez szükséges magyar pénzt úgy, mint 
előzőén, most is rendelkezésére bocsátja, majd 
a rendőrség. Kopinits pénteken megint jelent
kezett.

.—A dolog rendben van. Holnapra kell 1i* 
millió korona. Leleplezhetjük a szokolos em
bereket Majd elmondotta, hogy

a H'teJbnnk egyik cégvezetőjét bízták meg 
azzal, hogy a szűkült eladja. A cégvezetővel 
ő már meg is állapodott abban, hogy szom
baton délután 1 órakor elviszi a 140 millió 
koronát a bankban levő hivatali helyisé
gébe, ott kicserélik a valutát a magyar 

pénzzel.
\ rendőrségen nagyon megtetszett a készen 

kidolgozott ügy. Káiiay detektivfőföiügyelő el
ment a Devizaközpontba, olt bejelentette, hogy 

egy nagyszabású valutniizér leleplezéséhez 
kell Hí) millió korona készpénz. A Deviza
központ átiratára a .Jegyintézet nyugta el
lenében kölcsön adott a rendőrségnek 140 
millió koronát, csupa vadonatúj 25-ezresek- 

ben.
A Hitelbankban.

Szombaton délelőtt jelentkezett a rendőrsé
gen Kopinits Jenő, Elölte csomagolták be a de
lek! Írek a h ‘'.szónálezresekét; ki csomagba 
kötötték a pénzt, A csomagokat fehér csoma
golópapírba burkolták. Megbeszélték, hogy az 
egyik detektív mint bankszolga beviszi a 
pénzt a Hitelbankba, egy másik delel;!iv pe
dig bemegy az irodába az úlbankszolgúval, 
mint egy másik, banknak a hivatalnoka, ahon
nan a milliókat hozzák. A Kál Íny-csoportból 
még másik négy detektívet bíztak meg azzal, 
hogy a pénztvivők nyomában legyenek es 
abb an a pillanatban, amikor jelt adnak, fog
adjak le.

Kopinits Jenő, aki egész idő alatt bámula
tos hidegvérrel viselkedett, elment a detekti- 
vr' kel a Hitelbankba. A Józscf-téri főbejárat
nál mentek föl a lépcsőn. Két detektív lent 
maradt a kapuban. A többiek suttyomban 
Kopinits és az álhankszolga lilán fölmentek a 
második emeletre. Kopinits úgy viselkedett, 
mintha már tényleg olt járt volna előzőleg. 
A második emeleten megállották a főkönyve- 
lesi terem előtt. Ott odaszólt Kopinits Jenő a 
dotektiveknek, hogy óvatosságból egyedül akar 
bemenni az irodába, a deleld ivek, üljenek le az 
ajtó előtt levő pamlagokra. Azzal nyugodtan 
átvette a két csomagot és mint aki a legjob
ban ismeri a viszonyokat, belépett a nagy 
könyvelési terembe. A két csomagot letelte, az 
asztalra. Ezt a jelenetet a figyelő detektívek 
l^ég Iái Iák. Aztán visszament az asztalhoz, két 
kézbe vette a csomagokat és egy másik ajtóm 
kiséláll a milliókkal. Egy mellék folyosón ál- 
menl, leszaladt a lépcsőn és

a Wurin-utcára néző kapun keresztül tá
vozott.

A detektívek fönt a második emeleten azon
nal észrevették, hogy a könyvelési teremnek 
három kijárata van, amelyek különböző fo
lyosókra nyitnak és

nyomban elállották a három ajtót, de már 
későn.

Vártak egy ideig, de Kopinits Jenő nem je
lentkezett. A percek nehezen teltek. Végre ’/s2 
óra felé benéztek a terembe. A csomagok már 
nem voltak az asztalon. Bementek az irodába. 
Sehol sem találták a milliókkal eltűnt Kcpi- 
nitsot. Rögtön kikérdezték a bank tisztvisé- 
lőif, akik semmiről sem tudtak. Nyilvánvaló 
lett, hogy a besúgó megugrott a rendőrség' 
pénzével. Ijedten sietlek a detektívek a főka
pitányságra.

Hajsza a sikkasztó után.
A rendőrségen azonnal körtáviratokat küld

tek az összes vidéki rendőrségekre és határ
állomásokra. Közölték Kopinits Jenő személy- 
leirását. Már az eiső pillanatban sejtették, 
hogy a rengeteg pénzzel a bosszúálló spicli 
csakis külföldre szökhetett. A becsapott Kál- 
lay-csoport késő estig nagy eréllyeJ kezdett 
nyomozni. Végigjárták az összes autógarázso
kat is. Estefelé a Király-garázsban megtud
ták, hogy dél illán VzS órakor megjelent ott 
egy magas, fekete, sovány fiatalember és dr. 
Balázsnak mutatkozott be. Autót kért Szol
nokra. A garázsban azt mondotta, hogy előbb 
Szolnokra utazik és onnan vagy Szegedre, 
vagy Debrecenbe kell mennie. Előlegül lefize
tett 2l)O.ouo koronát azzal, hogy a hátralevő 
összeget a végállomáson kifizeti. Ez ’/s2 óra
kor történt. Az autót fölszerelték a iwynr útra. 
Nagy borravalót ígért „dr. Balázs44 Pécsi Kál
mán solTőrnck és ’/aB órakor elindultak a Bp. 
20—115. számú nyitott Oppcl-gépen Szolnok 
felé. Dr. Balázs — Kopinits volt, akinek min
den podgyásza csak egy kis sárgaszinü bő
rönd volt. Ezzel fejeződött be a tegnap esti 
nyomozás. Kiszámították, hogy Kopinitsnak 
már túl kell lennie a határon.

A soffőr vallomása.
Vasárnap délelőtt olajosán, porosán, fárad

tan a hosszú úttól érkezeit vissza a Király
garázsba autóján Pécsi Kálmán, a soffőr. A 
detektívek már várták. Azonnal a főkapitány
ságra. mentek vele, ahol dr. Iváncsy József 
rendőrkapitány, e nagyszabású sikkasztási 
ügy referense, hallgatta ki. Pécsi Kálmán soi- 
főr a következőket mondotta el a rendőrségen:

— Félháromkor indultunk el a Király-utcá
ból. A Thököly-ntra mentünk először, onnan a 
Rózsa-utcába. Egy ház előtt dr. Balázs kiszállt 
a kocsiból és fölküldött engem egy házba, hogy 
hivjam ki onnan Pap Mátyásáét. Azt kellett 
mondanom a lakásban, hogy onagyságáért el
jött a méUóságos asszony autója. A fiatal aszr 
szony kijött és beszállt a.z autóba. A sarkon be
ült a kocsiba dr. Balázs is. Innen a Gyarmat
utcában levő Schrettner-féle vendéglő elé men
tünk. A fiatal ember a hölggyel a kerthelyi
ségbe ment. Később kijött, egy pincér és meg
kérdezte, hogy ('bédellem-e? Azt feleltem, hogy 
még nem. Ekkor behívtak engem is a kertbe. 
Ebéd után, ez már */»4 órakor történt, az Ame- 
rikai-utnál letettük Papnét és elindultunk Szol
nok lé. Félhat órakor érkeztünk Szolnokra. A 
Nemzeti Szálloda elé álltunk. Ott utasom azt 
mondotta, hogy bemegy a nagybátyjához. Majd 
később kijött: azt mondotta, hogy nagybátyja 
már elutazott és sürgős ügyben utána kell men
nie. Szolnokon egy óra hosszat voltunk. Elin
dultunk Békéscsabára, onnan Gyulára, ahol a 
fiatal ember egy malmot keresett, ott kereste a 
nagybátyját. Késő este volt már. Éjfél után az 
utcán megkérdeztünk egy rendőrt, hogy hol a 
malom. A rendőr nem tudta megmutatni, ezért 
a vasuli állomáson érdeklődtünk. Azt rtiondot- 
ták, ki kell menni egészen az iparvágányokig, 
ott a malom. Az iparvágányoknál megállt, az 
autó. Dr. Balázs átadott nekem 500.000 koronát 
az antóutért és azt mondotta, hogy az én borra
valóm is benne van. Azután gyalog elindult és 
eltűnt c sötétben, fin nem láttam, hogy hová, 
men(. Visszafordultam Pest felé.

A további nyomozás.
Budapesten csakhamar megtalálták Pap Má

tyásáéi, egy hivatalnokunk fiatal feleséget. Az 
asszony .jó ismerőse Kopinits Jenőnek. Azt 
mondotta a rendőrségen, hogy elbúcsúzni .jött 
hozó. Pénzt nem adott neki Kopinits, ellenben 
azt mondotta, hogy nemsokára. Pécsből irni 
fog neki. Előáliitolták a rendőrségre még Ko
pinits íréül, a sikkasztó bugát is, akivel Kopi
nits szombaton délelőtt, találkozott. Allitónn 
nem mondotta meg neki, hogy el akarna utazni. 
A két nőt egyelőre őrizetbe vették a rendőrsé
gen, mert az a föltevés, hogy Indulok kellett 

Kopinits elhatározásáról és'annak körülmé
nyeiről.

Időközben úgy a román, mint a jugoszláv kö
vetségen eljárt a rendőrség és kérték a követ
ségek ajánló levelét a Kopinits után való nyo
mozás támogatására. Még vasárnap délelőtt el
határozták a rendőrségen, hogy négy detektív 
röpülőgépen utána megy a megszökött tikkasz
tónak. A detektívek ki is mentek a mátyásföldi 
röpülőtérre, ahol az Aero Express gépein kel
lett volna elindulniok. De a nagy eső és köd 
miatt a röpülőgépon való üldözés elmaradt. 
Ezért csak autón mentek le Gyulára a detektí
vek, hogy az ottani nyomok után kutassanak. 
Kopinits valószínűen , már előre előkészítette 
útját és a Gyula határában levő Paradicsom
pusztánál átlépte a határt A detektívek oda is 
utána, mentek, hogy az állam pénzét visszasze
rezzék.

A főkapitányságon egészen a késő esti órá
kig várta Andréika. főkanitánvbelyettes a de
tektívek jelentését. 9 óra felé a szentesi rendőr
ség jelentette, hogy a ,,Paaradicsom“-majorban 
elfogták a 140 millió si!;ka;,;Aóiát. Később a ki
küldött detektívek ismét fölhívták a főkapi
tányságot és akkor derült ki, hogy az előbbi 
hír téves, a szentesi rendőrség csak azt akarta 
hírül adni, hogy a pesti detektívek odaérkez 
tok. A detektívek valószínűen holnap reggel 
térnek vissza Budapestre.

Drády Sándor — nagybeteg
Balatonfüred, junius 17.

(A Reggel tudósüójómak telefonjelentése.) 
Bródy Sándor nyolc hete a füredi szanató
riumban üdül, .ahol a. kiváló írót a legnagyobb 
gondossággal ápolják. Két hét előtt állapota 
annyira jobbra fordult, hogy már maga korri
gálta „Rembrandt Italáig" cimíi. uj regényének 
első kefelevonalait. Néhány napja azonban sziv- 
bántalmai újból súlyosabbakká lettek és olyan 
tünetek léptek föl, amelyek, állapotát aggodal
massá teszik. Tegnap a közérzete valamelyest 
javult, ma azonban újra rosszabbodott. Schmiff 
szanatóriumi főorvos kijelentette A Reggel 
tudósítója előtt, hogy a nagybeteg iró állapota 
súlyos és aggodalmas.

— 1

Delmar Walter nyerte meg 
az auto-turaversenyt

• (A Reggel tudósítóiéitól.) Vasárnap este 7 
órakor készültek el a Magyar és Osztrák Auto
mobil Club vezetőségének urai az autóverseny 
eredményének megállapításával. A verseny 
győztese a favorit Delmar Walter lett. A több
szörös magyar autóbajnok győzelme nem kelt 
nagyobb meglepetést, mert hiszen tudásán kí
vül nagyban hozzájárult győzelméhez, hogy 
Sleyer-kocsvja, versenykoesi volt Delmar Wal- 
ternek 79 jó pontja volt és 3 arany érmet nyert, 
az Osztrák Autó Club, egy osztrák autógyár és 
a Magyar Belügyminiszter diját. Második Hans 
Günther Kern bécsi versenyző lett, ki F/óf-ko- 
csin indult és 54 jó pontja van. Harmadiknak 
Gustav Jl oltaná Wurrn Fiat-kocsiját Ítélték 42 
jó ponttal. Arany érmet kapott, még: 2 Steyer, 
1 Austro-Daimler, 2 fíenz. I Graff Slift és gróf 
Pálffy József Tatra-Nesselsdorfer kocsija. Ezüst 
érmet 5 kocsi nyert,'köztük egy magyar gyárt
mányú 7?fl&a-automobil, amelyet Harzer száza
dos vezetett. Bronz éremmel 7 kocsi teljesítmé
nyét ismerték el. A verseny eredményének ki
hirdetése után az osztrák és magyar Autó Club- 
bok vezetősége bizalmas megbeszélést folytatót* 
a jövő évi autóverseny ügyében. Mint A Reggel 
értesül, az 1924-es autóversenyt négy ország te
rületén kívánják rendezni és pedig Magyaror
szág—Ausztria—Olaszország és Svájc terüle
té 1 keresztül. Az osztrák vendégek tiszteletére 
vasárnap este a Sziget-Club termében fényes 
vacsora volt, melyen József főherceg, Belirska 
honvédelmi, Rakovszky belügyminszter is 
részivel.!.

Szeretnek az istenek engem, 
Rémitő módon szeretnek, 
Hogy fertőzéstől oltalmamra 
Lysoformot rendeltek.

PNÉITMATIK
MICHELIN CABLt, PETERS
autófölsaorelésok "ÍVF A
cdecs választékban J-l. VT V
Tclfi/on: 31—07 U/, Gi/tír-ulca 17. »t.
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Holnap kezdik bontani a Flóris-cukrászda 
híres és -hírhedt portálját, azt a barna és fur
csa építményt, ami tetszik vagy nem tetszik, 
de min(b ricsetre érdekes, ötletes, egyéni és 
kulturált milvccske szegén)/, ott a Kossuth 
Lajos-utca végén, de amelyet a főváros rej
telmes erői most mégis lebontanak valamely 
ismeretien valláserkölcsi törvény megsértése 
okából! Destruktív! A portál is destruktív, 
ahogy lehet destruktív a muzsika is, legalább 
én ti állottám dühös zenészeket üvöltve átko- 
zódni, mert valaki nem agy oldott föl egy 
disszonanciát, ahogy azt a kontsrukció előírja. 
Destruktív! Hazaáruló! Ez a portál is az, Mol
nár Ferenc is az, Apponyi Albert is, Csók Ist
ván is, mindenki és minden, ha más. mint az 
az örökélclii valami. ami ellen tudvalevőén az 
istenek is hiába küzdenek s amit enyhébben 
tehctségtel&nségnck szokás megjelölni világ
szerte.

A portál tehát destruktív. Es mi. ezzel szem
ben az, ami konstruktív? Mindenekelőtt a por
tál lerombolása. Aztán a választói névjegyzék, 
a. végclgyöngülésbcn fulladozó villamos, a 
nyomorúság, a bárok és pincék kicsorduló 
moslékja, a kortesvezérck és vezérnők diadal
tánca, amit ropnak a kivert tehetsegek he- 
Inén, aztán erkölcsös és szép még az újság
jaik erkölcse és kultúrája, szép és 3:onslrük- 
Jiv az, amit ők tűrnek, engednek és megérte
nek, a kommunistából át ved! élt faj védő, az 
inkompatibilis városatya, a bedugult vízveze
ték. a dilettánsok ktAn elúszó milliárdok, az 
élet állandó rombolása; ez szép, erkölcsös, 
konstruktív, mert ez az, ami belül van az ö 
horizontjukon. I destruktív cukrászportál le
omlik s marad helyén a konstruktív lyuk, 
élért nemesak a rombolás az igazi erkölcs, ha
liért kiegészíti azt a ncmépiiés is, az elszánt, 
az agresszív, a dühös pangás, a pocsólyás egy 
gödörben áporodás, a duhaj tagadás, a tehe
tetlen test ellenszegülése a mozdító erőnek s 
az eredményes fajvédelem nem ott csúcsoso
dik, hogy a destruktív építményt sikerült le
dönteni, hanem abban a büszke tudatban, 
hogy ők még egy boltportált se destruáltak a 
világra soha.

A győző téhetségtelenség passzív ereje véde
kezik itt a tehetségnek olyan halk kis mozdít 
fása ellen, mint ami ebben a szegény barna 
cukrászportálban is merészkedett. Szörnyű ve
szedelem nekik, a. tudás és az intuíció minden 
kis jele, mert ha csak egy boltportál is, ha csak 
egy színészi alakítás vagy egy emberséges 
irásmü, az már tény, mértek, világosság, amely 
az ő mekkoraságukat méri és mutatja. Nem 
tenni, ez nem elég, — meg kell akadályozni 
mindent, ami tett, csak akkor élhetnek verse
nyen kívül, szabadon és élnének is örökké, ha a 
tehetséget meg lehetne kötözni mozdulásában. 
De hát nem lehet s akikkel az istenek se bír
nak, azok hiába küzdenek a tehetség ellen. fis 
fiz egész portálügy vigasztaló tanulsága az, 
hogy mindenféle politikai és társadalmi cégér 
alatt csak kétféle ember rejtőzik, csak kétféle 
ember van a világon: tehetséges és tehetségte
len, amely utóbbit nevezték már busmagyar- 
nak, radikálisnak, kommunistának, fajvédő
nek, Wolff Károlynok, Károlyinak. Pogány- 
nak és Gömbös Gyulának, nevezték Vörös Új
ságnak, Népnek és akadémiának és Kiss Meny
hértnek és Balázs Bélának, nevezték zsidónak, 
kereszténynek és turáninak, de lényegében vál
tozol lanul egy maradt, az, aki sohasem tud any- 
n<i‘t rombolni, amennyit a másik fajta épít s 
cboc minden véletlen győzelem után belepusz
tul. Istennek hála érte. Márkus László.

Huszonöt év börtön, másfél billió nénz- 
bü::tr.Berlinből jelűit; A Reggel tudóM- 

A verd-ni francia hadbiróság tegnap 
ítéli ■ azon német bányaigazgatók fölött, 
akii; a szénszállítást megtagadták. A vádlot
takat a legszigorúbb büntetéssel sújtották, 
amelyet Degoulte tábornok legutóbbi rende
lni:' a szénszállítás megakadályozóira kiszab. 
<)' üáuyaigazgatót cgyenlént 5 évi börlönbün- 
f.,-lésre és a nem szállított szénmennyiség pénz
értékének hétszeresét kitevő pénzbírságra ítél
tek, ami, kereken másfél billiárd márkának, fe
lel- meg.

— A szép Ella selyoniliíiribiiyáiniik titka. Pozsonyból Je
lenül; /fejthetnek: A budapesti rendőrség a mull óv 
vég'n nagyarányú dollérhnrejisb ást fedezett föl. A nyo
mozatiihoz a lökést n pozsonyi rendörigazgafóság adta, 
iáé'', amely nz ottani Savoy-szállóban gyanús párt fogott 
el, névuzerint Kővári Manó 31 éves budapesti zugkereske- 
<lőt és Krémcr .levőm' született Netiwirlh fólia, SM) éves, 
hatvani születésű budaposti asszonyt, akit a siborvilág- 
l>an n „kzóp /illa" néven ismertek. Kn'nicrné sel,t/env 
lutri ni.1,-íiban 30 darab pompásan luintifilolt m dollárost 
találtai a <lcleklive.lt., akiket a véktlou vezetett nyomra. 
Kővári ugyanis, aki a múlt évben gyakori vendég volt 
Csehszlovákiában, erősen kártyázott és sok pénzt voszi- 
tott Pozsonyban. Amikor a cseh pénzből kifogyott, hamis 
tlzdoHú-rossal űzetett Klclschay Jenő pincérnek, aki a 
valutát elfogadta ugyan, de megvizsgálás végett nyom
ban átadta egy banknak. Itt kiderült., hogy a dollár 
hamis. Kővári elfogása után értesítette a budapesti fő
kapitányság a pózaimyi hatóságot, hogy 11 dollárhumlei-
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tót tartóztatott le, akik egy bandába verődtek és hogy 
a humlsitott pénz forgalonibahozői között vnn a szép 
Krémemé is. A budapesti dollárgyúrosok az ukkori 
árfolyam szerint - mintegy ,so millió maauar koronának 
mrafelelő hamis dollárokat készlettel.- <ls ft« mániában 
már jócskán elhelyeztek belőlük. Kőváriét a esuhszlovák 
üzletet voltak hivatva lebonyolítani. Kővári a vizsgálati 
fogságból megszökött, do nz osztrák határon elfogták és 
a „szép Elhívni" együtt most vontuk felelősségre. A bl 
róság előtt mind a kettőn tagadták a budapesti bandával 
való összeköttetést. Az. Ítélet meglehetősen súlyos: három
évi tegyhó ra Ítélték Kővarit és Krémemét, továbbá a 
csehszlovák köztársaság területéről való kitiltásra. Az 
államügyész megnyugodott az Ítéletben, a vádlottak föl- 
lebheztek.

— Kél előállítás a Kristóf-téri gyilkosság 
ügyében. Szambáiról vasárnapra virradó éj
szaka két embert állítottak elő a főkapitány
ságra. Ez a kel előállított egyén régi, ismert 
betörő, akik azonban az eddigi kihallgatások 
során olyan nyilatkozatokat lettek, amelyek
ből kitűnik, hogy a gyilkosságban részük nin
csen. Azonban a rendőrség egyelőre őrizetben 
tartja, őket s a nyomozást más irányba is ki
terjesztette.

Rakevszky István négy napra kapott tartózkodás! 
engedélyt. Pozsonyban. Pozsonyból jelentik: Kakovszky 
István, a nemzetgyillés volt elnöke kél év óta nem látó 
gathatta meg Pozsonyban lakó családját. mert- a cseh 
bzlov.de kormány minden alkalommal megtagadta a he 
utazási engedélyt. Most mégis elutazhatott leányai meg
látogatására, szerdán érkezett Pozsonyim, ahol vasárnap 
rcyuclig kapóit lartőxkoddsí engedélyt■ Vnsárnap már el 
kell hagynia Hakovszlí.v Istvánunk Pózsonyt.

Az egyetemi tanárok buzuvaíutábau kérik 
íHetuit nyelket. A felső oktatásügyi egyesület, 
vasárnap délelőtt tartotta meg ez évi közgyű
lését dr. TaulTer Vilmos egyetemi tanár elnök- 
lésével. Az ebtől: inegiiv iíójában a. főiskolai ta
nári illettuéii.v ügyével foglalkozott és keserű 
szavakban emlékezeti meg arról, hogy az egye
temi tanárok havi illetménye állag iO.UOü ko
rona. Nem csoda tehát, ha. ezek az állapotok 
kiölik az érdekeltekből az ambíciót, ami kárára 
van a iiidoijcíiiyi .<! < . kíiltii: aiiak. Ezufn.n dr.
Grósz Emil beszám dl << főiskolák tudományos 
bizottságának munkájáról. Dr. Mugyary Géza 
az egyetemi tanárok válságos anyagi helyzetét 
ismertette. Közérdekűnek mondja, hogy az 
egyetemi, tanárok helyzetén sürgősn segítsenek. 
E célból memorandummal fogják fölkeresni a 
kormányt, amelyben kérik, hogy a végleges 
rendezés előtt nyissa meg a kormány a ÍV., il
letve 111. fizetési osztályt, emeljék a lakáspén
züket s a főiskolai tandíjat egészében a tanári 
fizetések pótlására fordítsák. A végleges fizetés
rendezést a búza vagy az aranyparitás alapján 
vélik mcgállani tan dónak. A közgyűlés dr. Ma- 
gyary előterjesztéseit egyhangúan magáévá 
tette.

— Ma kezdődik a táblán a Tisza-gyilkossági 
bünpör főtárgyalása. A nagy szenzációkkal tar
kított főtárgyalás reprize ma kezdődik a buda
pesti itélőtábláu: a Tisza-gyilkossági bünpör 
föllehbezési tárgyalása. Az első bíróság előtt hó
napokon át tartott ennek a bűnügynek izgal
makkal telitett tárgyalása, a mostani főtárgya
lás természetszerűen sokkal kisebb emóciókkal 
zajlik le. A vádlottak száma két személyre 
csökkent, nincs közöttük Friedricli István, Kéri 
Pál, Vágó .Jenő, Lengyel László, csak a 14 évi 
fegyházra elitéit Gaertner Marcel és az első bí
róság által fölmentett Fényes László ülnek a 
vádlottak padján. A mai tárgyaláson dr. Degré 
Miklós táblai alelnök vezeti a fötárgyalást, dr. 
Kendy Ljlomér tábJabiró szerepel mint előadó 
biró. A vádhatóságot dr. Moróeza Dénes ügyész 
képviseli, Fényes Lászlót, dr. Salusinszky Gyula, 
Gaertnor Marcell pedig dr. Gá! Jenő és Hajdú 
Sándor ügyvédek védik. Fényes László föl
mentő törvényszéki ítéletét tv i.gyészség appel- 
lAlt-u meg, Gaortncr pedig tönbek között, azért 
jelentett be fellebbezést, mert ártatlannak val
lotta magát és bűnösségének megállapítását 
jogtalannáK tartja. De az üj^eszség is l’öJiebbc- 
zépsel élt Gaortner ellen a kiszállott /4 évi fegy
házbüntetés ■' ulyosbitása végett. IG föllobbozési 
okokon fölül rőnmaradt még egy egész tömeg 
semmiségi ok, anie!\.'l a tői venyszéki tárgya
láson az ügyész, de tuln.vomólag a védők jelen
tettek be. Az eÍHÖbirósági Ítélet 77 ilyen sem
miségi okot sorol föl, amelyeknek elbírálása 
most a tábla elé kerül. Ismeretes, hogy a Tisza* 
gyilkossági bünpör katonai főtárgyalúsúnak 
főyádfyjtljii. Hütiner Sándor, hónapokkal ez
előtt a váci fegyházban meghalt. A polgári 
törvényszéki főtárgya Jóson Hütiner mint ko
ronatanú szerepelt, sokat és nagyokat hazudott,. 
Halála előtt néhány na'ppal bűnbánó levelet, irt, 
Gál .Jenő ügyvédnek, akit arra kért, keresse 
föl őt a fegyházban, mert halála előli meg 
akarja mondani a színtiszta igazságot, fölfedi 
mindazt, amiket a tárgyalásokon cl kellett hall
gatnia. De erre már nem kerülhetett a sor, 
mert Hütiner hamarosan meghalt, A katonai 
bünpör másik fővádlottja, Sztanykovszky Ti
bor. a szegedi csillagbörtönben ül, ö is uj ada- 
tokal dob e pör anyagúba, mert, pöru jitásert fo
lyamodott. A táblai lotárgyalás előreláthatóan 
8—10 napig tart.

— A hndapesti ^yapjuárvcrések iránt, ame
lyek j> s hó I Lén fognak lu. giudului, nagy 
külföld’ érdeklődés mutatkozik. A. rendes vevo- 
közöníégen kívül ezúttal rendkívül sok német
országi, sőt angol vi'vő is jelentkezett.

— Jaguár az elasztikus katuwuksarok.

— Érdekes vacsora a Margitszigeten. A szigeti 
felső vendéglő belső termében igen érdekes tár
saság vacsorázott a minap. Várospolitikai szem
pontból is feltűnést kelthet ez a társaság, amely 
csupa tekintélyes városatyából állott, akik bi
zalmas és kedélyes diskurzusban elmélyedve, 
jóval éjfél után távoztak a Margitszigetről. A 
vacsorán résztveltek: Ercky Károly, Ebt^r An
tal, Baraes Álarcéi, Usetly l,,ere,ne, Bedő Mór, 
Márkus Jenő, Bródy Ernő, Pakots József. Hor
váth Károly. A terem ajtajában pedig holkus- 
házi/ vacsorázoll, aki idegesen kapkodta a fe
jét, amikor a különböző pártokhoz tartozó vá
rosatyák legtekintélyesebbjeit egymás után be
vonulni látta...
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— Kérlek alássan, sehogyan se tudom meg
érteni, hogy miért kell az emberek becsületes
ségét agent provokatőrökkel próbára tenni. A 
francia forradalom gyanúsnak talált minden
kit s úgy Jenőt, hogy ma is mindenki gyanús 
valamilyen inkorrektségben, amit a názárethi 
úgy fejezett ki, hogy az dobja a bűnös a.sz- 
szonyra az első követ, akinek nincsenek ugyan
ilyen vétkei, flát vannak, még az agent provo- 
katőröftnok is vannak bűneik és ha még nin- 

. csenek, nagyon könnyen lehelnek, amint azt a 
száznegyvenmilliós kis inkorrektség bizonyítja. 
Csak alkalom kell hozzá és akinek arráváló 
milliói vannak, hogy kísértésbe hozza barátait 
vagy ellenségeit, huszonnégy óra alatt bené
pesítheti a fogházak üres celláit. Do nem ér
tem. micsoda lélek él abban, aki úgy akarja ki
piszkálni valakiből a bűnt, hogy ö maga is 
bűntársul szegődik, Mert kérlek szépen, hogy 
valakit valutaiizerkedésen rajtacsiphessek, ne
kem is magamra kell öltenem a valutacsem
pész álarcát. Bizalmat csak igy tudok benne 
kelteni s dollárt csak úgy tudok tőle kapni, ha 
azt mondom neki, hogy bennem megbízhat, 
mert én éppen olyan zugüzér vagyok mint ő. 
De hol a morál nyeresége, ha ejt/.?/ vétkes em
berből kettőt csinálok? Mert a hazudozás, ala
koskodás és kétsziníiskÖdés legalább is akkora 
erkölcsi defektus, mint dollárt a magánforga
lomban venni vagy eladni, És emellett még az 
sem bizonyos, hogy az agent provokátor két- 
szinüsködik: talán egész komolyan veszi a vá
sárt és megtartja magának a dollárt. És ez eset
ben a morálnak mén dollárja sincs.

— Ne lógj! Boné Ferenc rendőr nemrégiben elő akarta 
állítani n kapitányságra Georgcvics Béla magán
hivatalnokot, aki a tilalom ellcnéro a villamos lépcsőjén 
„lógott". Georgcvics az igazoltatás során hamis nevet 
mondott, majd 50 koronát adott a rendőrnő k, 
hogy ne jelentse löl. A rendőr panaszára szombaton meg
vesztegetés vétsége miatt vonta felelősségre 
Csengey dr. Ítélőtáblái bíró tanácsa Georgevicset, akit 
301)0 korona pénzbüntetésre ítéltek.

»

— Ébert Amália könyvtáros és dr. Janieke 
kiiliigy minisztériumi tisztviselő házasságot kö
töttek. Berlinből, jelenti y/ lienyel tudósítója: 
„Házasságot kötöttek" ez a banális kifejezés 
jellemzi legjobban Ébert elnök egyetlen leányá
nak esküvőjét, dr.,.Diniekével, aki Berlin leg
nagyobb cipőár uháztulajdonosának ugyancsak 
egyetlen fia. yf menyasszovy könyvtáros egy 
berlini múzeumban, a vőlegény " berlini kül
ügyminisztérium kivutalnoka. A menyasszony 
(inja szíjgyártó, jelenten a Német birodalom el
nöke. a vőlegényé cipőkereskedő és ismert ka
pitalista. A polgári esküvő funkcionáriusai nem 
a birodalmi kancellár és a birodalmi gyűlés el
nöke voltak, mint a régi jó időkben, hanem a 
wilhelmstrassei anyakönyvvezofő, akinek hi
vatalába az. ifjú pár nem Dautnonl fogaton haj
tatott, hanem gyalog sétált át a közeli elnöki 
palotából. Tanuk: a menyasszony anyja és a. 
vőlegény atyja. A polgári esküvő után nem 
tartottak sem fogadást, smn gáJa-ilinért, hanem 
a szülök hazaklsérték gyermekeiket — egy bú
torozott lakásba, amelyet a charlottcuburgi 
villanegyedben egy amerikai farmertől vettek 
bérbe, aki ezidő szerint nincs Berlinben. Egy
házi esküvő pedig nem volt.

— Vak tüzilárma a Mester-utcában. Vasár
nap este 8 órakor a tűzoltóságot telefonon föl
hívták és közölték, hogy a Mester-utca 2. számú 
négyemeletes bérpalota lángokban van. Azon
nal kivonult három kerület tilzörsége. Nyolc 
óra után pár perccel már a helyszínén voltak a 
derék tűzoltók, itt azonban kiderült, hogy w7c 
liizilárnui volt óh csak a ház egyik kéménye 
füstölt túlságosan...

— Durmol a legtökéletesebb hashajtó, ize 
olyan, mint egy legfinomabb csokoládé cukor
kának és igy gyermekeknek is kedvenc gyógy
szere. Kapható minden gyógyszertárban.
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Sebesta Kolos elmondja mi késztette 
főlszőlalásra az Iparbank közgyűlésén

d prűdéi tudósítójától.) Az Iparbank szom
bati közgyűlésén, mint ismeretes, váratlanul 
szólásra emelkedett Sebest,a Kolos, az intézet 
vezérigazgatója és elmondotta, hogy nem kép
viselheti többé a részvényesek érdekeit, mert a 
Hitelbank az — „utcára tette”. Ez a fölszólalón 
érthetb négy és kínos föltünést kellett. Páratla
nul ail a magyar közgazdasági életben az ipar- 
banki közgyűlés lefolyása, hiszen a bankok köz
gyűléséi programszerűen, bölcs előrelátással 
szoktak megrendeződni és ha olykor egyik-má
sik részvényes önzetlenül, vagy még gyakrab
ban későbbi ki- és megegyezés reményében szót 
kér es bizaimatlankodik, ez alig kerül a nyilvá- 
nossagra, jelentéktelen magánüggyé degradá
lódik. Itt az Iparbank vezérigazgatója volt az 
*"ie’’enzékének vezére. Műnk Péter eh 
nőkéit a közgyűlésen, akinek utolsó elnöksége 
fts c;.,n°kh’se imc elég kellemetlen fináléval vég
ződött. Közgazdasági köröket még ma is az 
Iparbank közgyűlésének érdekes incidense fog
lalkoztatja. A Reggel kérdést intézett az affér 
főszereplőjéhez, Sebcsta Kolos vezérigazgatóhoz, 
a.k.' a„.kővetkezőkben mondta el munkatársunk 
előtt föltűnő szereplésének indokait:

Nem őrülök neki, hogy n nyilvánosság személyem
mel foglal közi k, do ha már megtörtént, szükségesnek tar
tom. hogy a tényállás híven álljon u nyilvánossúg 
előtt. Eu az Iparbank közgyűlésén iie.ii jhinauzt 
kívántam tenni, ily kérdés elintézésére a közgyűlés hi
vatva nem lehetne. További működési terem kérdésének 
'ö'karolasát sem óhajtottam a közgyűléstől), az csak sa- 
' t magam föladata lehel, aziránt senkinek gondja nem 
k'!l, Imiii legyen. Esi csak indokolni kívántam saját in
tézetem közgyűlése előtt azt a különös tényállást, hogy 
a részvényesek által redut bizolt anyagi, erkölcsi és sze
mélyzeti érdekeket, amelyeket lelkes odaadással ugyan
csak fényéi, sikerekkel, mint a fuzionáló intézet vezér
igazgat ója képviseltem.

ezentúl a Hitelbanknál miért nem fogom ápolhatni.
Az Iparbank részvénylöbbségo fölött rendelkező Men- 

dclssohn konccrn, amelynek meghívására annakidején az 
intézel vezef'" < t átvettem, a fúzió megkötése előtt a 
transzakeió célszerűségéről véleményemet kikérte és kije
lentette a leglmtácezií;tjblian. hogy liozz.ájáru!:'som és 
pozíciómnak s; át óhajom szerinti teljes respektálása nél
kül', a fy . se.jh i esetre icm káli meg. Ez a feltétlen 
korrekt eljárás n világhírű konszern részéről — pláne te
kintett ■) Itt éves szerződésemre máskép természetesen 
cl sem volt képzelhető, ftn látván n fúziós tárgyalások' 
komolyságát s magam is azon a nézeten lévén, hogy a 
megki ic fbedett országban a folyton szaporodói bankok 
részére elegendő működési tér nincs s különösen a jövő
ben a vnlutaszabályozás esetén nem lesz, a fúziót, cél- 
sijcrünjjk mondót iám, főleg az okból, mert alkalom kínál
kozott az ország legerősebb intézetével egyesülni. Ter
mészet'-sen leadtam e/e i véleményt a Hitelbank mérvadó 
urainak azon határozóit ismételt biztatásaira, hogy mint a Ili- 
trillánk Ugy vizelő iga:<ialój«, majd m I iiarbankiiál vezeté
sein re bízott ügyeket továbbra is riiiolhtilni s fejeszthetni fo
gom. Igaz, hogy e biztatások csak szóbelileg és nem

-- A. W. C. igazgatói e héten kijönnek a fog
házból. Ismeretes (A Reggel egyébként a bot
rány l.dliattdháiui napján megjósolta), hogy a 
Vv iener Uommerzialhav.k szombaton visszavonta 
panaszé; Márkus, Pogány és Báron igazgatók 
ellen, akik egyezséget kötöttek a panaszosokkal. 
A. IF. 0. beadványt intézett a bírósághoz, 
aniel; ben szolgálati viszonyra való hivatkozás
síd kijelenti, hogy kára nincfn a báróin igazgató 
megbüntetését nem kívánja, és kéri, hogy mind 
a liúrom igazgatót helyezzék szabadhibra. Ez 
ügyben dr. Borpnkoy István dr. királyi ügyész 
vasárnap délelőtt előterjesztést tett a vizsgáló- 
birónak, amelyben határozottan ellenzi Márkus, 
Pogány és Báron Ottó szabndlábrahelyezését. 
Hangsúlyozza, hogy a W. C.-től kissé furcsa 
eljárás, hogy aniiff eredetileg^ 1 milliárd kárról 
panaszkodott, most kijelenti, hogy semmiféle 
kára nincsen. Amíg a könyvszakértők be nem 
terjesztik szakvéleményüket, addig mind a há
rom fogvatartandó. Az ügyészi indítvány dol
gában hétfőn fog dönteni a vizsgálóbiró és mi
után magán indítvány os ügy, valószinüleg ki
engedi az igazgatókat Valóban felháborító, 
amit ezek a bécsi nagystílű siberek, Lusztig és 
társai, Budapesten megengedtek maguknak. 
Egészen bizonyos volt., hogy kiegyezkednek a 
három direktorral, hiszen egyik Lusztig nem 
vájja ki a másik szemét. Közben azonban e 
zajos följelentés kanosán alaposan meghurcol
ták a magyar piac becsületét, komisz általáno
sításokra adtak alkalmat úgy a bécsi, mint a 
prágai Hajtóban. j-\s végül az ügy legtragiku
sabb áldozatát, Sebestyén Richárd vezérigazga
tót, hetek óta. fogságban tartja ennek a notórius 
tolótársasúgnak a följelentése és fiskális ter
rorja, azt az embert, aki lehet,’ sőt valószínű, 
hogy csapnivalóan ros.sz bankigazgató, de az 
egyéni tisztességéhez kétség nem férhet. A Reg
gel értesülése szerint Sebestyén hétfőn vagy 
kedden szintén visszanyeri végre szabadságát, 
a. bűnügye magánjogi pörró zsugorodik és egy 
választott bíróság fog dönteni a W. C. kár
igénye dolgában. A Reggel értesülése szerint a 
választott bíróság elnöke Hecl’riod gróf, Ferenc 
József unokájának férje lesz, tagjai többek kö
zött Tibor ; / ()'<; ■■iz•^vlag.vai• Bank igaz
alója és dr. Bcdö Mór.

Írásban történtek, de olyan barátságos és lebilincselő for
mában, hogy éli a Mendelssohn koncom azon kérdésére, 
mit vegyen he n közte és a reám vonatkozóan a Hitelbank kö
zött létesítendő megállapodásba, az.t válaszoltam, hogy »</<» 
i/odtan bízhatják ezt a Hitelbankra, amely teljesen kielégítő 
illádon ki jelenlétté velem szemben ismételten, hogy nagy szük
sége van redm mint ügyvezető igazgatóra s minden le
hetőt meglesz, hogy engem ily minőségben visszanyerjen. 
A pusztán szóbeli, do akkor határozottan őszinte nyilat- 
kozrHokra támaszkodó ezen bizalmain volt kiiudulió pontja 
azon visszás helyzetnek, amely most előttünk áll, még
pedig a koncom spontán koreskndől óvatosságból mégis be
vette az Írásos megállapodásba, hogy a llitclbank ncke.m po
zíciómnak megfelelő állást rendelkezésre bocsátani, köteles 
és ennek megfelelően a koncéi n és u bank clnöRségQ min
den tőlük telhetőt megtoltok a helyzet megmentésére. 
Hogy a szóbeli biztatások a Hitelbankra kötelezők 
voltak, azt a Hitelbank igazgatósága a tárgyalások fo
lyamán nem vonta ugyan kétségbe, de igyekezett engem 
a saját kebelében, utólag föhnoriilt személyzeti nehézsé
gekre hivatkozva, az ügyvezető igazgatói állás helyett 
először régi elhagyott igazgatói állásomnak, majd amikor 
ezt elfogadni vonakodtam, a Kőolajflnomitó konccrn ve
zérigazgatói állásának fölajdnlásával megnyerni. Tekin
tettel a fúziós hirdetménynek már közzétett voltára, 
igyekoztem a Hitelbank nehézségeit enyhíteni s kész 
voltam addig a határig engedményeket tenni, amíg 
önérzetem és reputációm sérolme nélküli elnichettem. 
Ezért történt, hogy amikor báró Ullmann Adolf ur, a Hite) 
bank vezérigazgatója, a Kőolajfinomitógyár elnöke, ezévi 
május hó 3t)-ún a Kőolajflnomitó vezérigazgatói állását hi
vatalos helyiségében in optima forma fölajánlotta, én ezen 
állást — miután nekem a bécsi Kotscliild-bankház és a Kre- 
ditanstalt, mint a Kőolajflnomitó nagyrészvényeseinek, az 
én vezérigazgatói kinevezésemhez hozzájárulását tartalmazó 
sürgönyt fölolvasta — végleg elfogadtam. Sőt az állás el
fogadása után az elnök ur által veiéin tervki'pcn közölt sze
mélyzeti intézkedésekhez hozzájárultam. Ez igy volt és ezen 
nem változtathat az, hogy a Hitelbank igazgatói ága most ez 
ügyben hozzám intézet.tt válaszlevelében ezt :i tényállást úgy 
állítja oda, mint a diskurzus folyamán fölmerül! egyszerit esz
mét. Minthogy azonban a Hitelbank ezen állást is Kiéin 
igazgató utján 2 nappal később a nála fölmerült utólagos 
személyzeti nehézségek miatt mint részéről alig realizál
ható! jelezte, újból az én régi igazgatói állásomat kifelé né
mileg jobb beállítással nékem fölajánlotta, én ajánlatát ön
érzetein és reputációm sérelme nélkül elfogadhatónak nem 
találtam.

— Ezeknek közlésével kívántam igazolni fuzionáló sa
ját intézolem közgyűlése, igazgatósága és személyzete 
előtt abbeli elhatározásom helyességé!, hogy a reám bí
zott iparbanki érdekek lovábljápolúsábnn rajiam kitilt 
eső. okokból részt nem vehetek.

A Hitelbank köréből vett értesülésünk sze
rint Sebesta képessé”;! it búr nagyrabecsülték, 
ügyvezető-igazgatói állást annál kevésbbé Ígér
hettek neki, mert egyrészt az az öt pozíció be 
volt, töltve, másrészt ugyanilyen joggal Ervin és 
Róna igazgatók is kérheti k volna kinevezésü
ket. A Hitelbankból távozó, majd visszatérő 
Sebestét pedig azért nem léptethették elő, mert 
ezzel precedenst, terein tettek volna arra, hogy 
aki elhagyja a bankot, elébe kerül azon főtiszt
viselőknek, akik ottinaradnnk.

— A Petőfi TáraaPáj: évz-úró ÜIóno. Vaaúrnap délelőtt 
tartotta a Petfifl-Társuaúg évzáró ülését. A főtitkári jelen
tés után Havass István rendes tag „Petőfi kortár- 
sai" címen tartott fölolvasást. S z á v a y Gyula költe
ményeit olvasta föl, ameiy után 1’ e t r i Mór tartott föl- 
olvasúst „Petőfi kora" című'munkájából, végül pedig F c- 
leky Sándor, Roxa Dezső, Csaj ágii y Gyula, 
T o r k o s Béla olvastak föl verseikből.

UWlagos közvetítési díjért
kaphat albérloti szobát házaspár, férfi, nő.
SusAmúl, Rékócil-ut 14. Tol. Józs. 98—34
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— Azt se értein, kérlek, hogy Hol ff Károly 

hogyan mondhat.in magúról, hogy o sose lelke
sedett a szélsőséges politikáért. Még két ho- 
nup;ia sincs, hogy valamelyik gyűlésen vért 
szagol látott a néppel s ma már az anémiás po- 
jitika medrébe tereli be könnyen tovasikló csó
nakját. Ragadozó m.'g sose szelídült ily gyor
san kezes báránnyá és ha én a miniszterelnök 
lennék, megijednék a sikertől, melyet a szeli- 
dités terén elértem. Hova lettek ennek a raga
dozónak fogai és karmai? Közelednek a községi . 
választások és Vé-.dfY Károly erre az alkalomra 
kihúzatta a fogait, levágatta n körmeit. Talán 
érzi, hogy Pesten elvesztette talaját a ragadozó- 
íiolifika? De legyünk óvatosak, kérlek alásan.

Wolff Károly zsebrovógta a kihúzott fo
gakat. a bugycllárlsába dugta a lenyisszantott 
körmöket é.s visszarakja sasijába, visszara
gasztja azokat ujjaira és így indul a vidékre, 
ahol tovább is a ragadozót adja. Pesten szelíd 
bárány lesz, faluhelyen pedig bősz oroszlánként 
iinuepeltftti magát .Mert a vidék szereti még a 
vérszugot és Wolff Károly egy-két mandátum
ért meghozza azt az áldozatot, hogy verbe áz
tatja ingét, ha a falunak prédikál. De hol vesz 
az ember ebben a drága világban annyi inget, 
hegy Pestről minduntalan a vidékre és a vidék
ről minduntalan Pestre utazhasson?

— A Rimamurányi elleni perben újabb bizo
nyítást rendelt el a bíróság. Megírta A Reggel, 
hogy a budapesti törvényszék kötelezte a ’Ri- 
mumurányi igazgatóságát az elsőbbségi részvé
nyek miatt folyó pörben, annak bizonyítására, 
hogy e részvények ki bocsa.itása az elidegeni- 
1és veszélye miatt volt szükséges. A törvény
szék ebben az érdekes pörben most újabb tár
gyalást tartott, melyen dr. Szelényi. Aladár, a 
Rimám lírányi jogtanácsosa beterjesztette a. 
pénzügyminisztérium kimutatáséi, mely sze
rint « múlt évben januárt ód májusig 21:í.0f)(> db. 
R> nw-részvény kivitelére kérlek engedélyt, ami 
az elidegenítés veszélyét igazolja. A fölperes 
részvényesek képviselője, dr. Kramer ügyvéd 
viszont azt vitatta, hogy az elidcgeniíés vcszé- 
Igét ezzel •nem bizony i tót !á.k, mert a Rima, ar
bitrázs papír, melynek kivitele együtt jár az 
arbitrázs üzlet lebonyolításával. Ennek bizonyí
tására a pénzügyminisztérium listáján sze
replő legnagyobb arbitrázsőrük, Grosz Imre. 
Hofímann Gusztáv, Hóim Jaaues és több, nagy 
pénzintézet igazgatóinak kihallgatását kérte. 
Ezután dr. Tolnán Iván tanácselnök kihirdette 
a törvényszék határozatát, melv szerint a tör
vényszék elrendeli a föknerosek részéről meg- 
jelölr tanuk kihall (lalóisái, annak, mm/állapitásu 
végeid. hogy a pénzügymi niszceri lislu aduim 
szerint kiszállítóiI R Ipuimuránui. résrvér u'-k 
kivitele arbitrázs üzlet vagy elidcgeniíés ('áljá
ból történt és hogy ,•> kérdéses idő tdalt urib’.iujs 
részvénymennyiség került-e vissza az országba.

— Ahol Károly király... A Itat napig tartó autó 
versenynek már vége van. A versenyzők orcáról le
olvadt már a Katsberg hava, IemoGódott a Hortobágy 
pora Az egész verseny legszebb, legizgalmasabb napja 
csütörtök volt: a pihenőnap. A verseny programjában 
röviden csak ennyi Áldott: Miután kirándulás Tihanyi)". 
ötkor indult a hajó Füredről. A födélzeton József főher
ceg s a régi monarchia előkelő társaságának tagjai; Két. 
Kinszky gróf, Keicenhüllcr Kercnc gróf, Croy Sándor 
herceg, Awspery herceg, Púlffy Józfrf próf, H.,lza. 
hnzső gróf és más urak beszélgetnék a túra eseményeiről. 
Hat óra van már, amikor kiköt a hajó a tihanyi parto
kon. Egy bencés barát várja a főúri vendégeket. Me
gyünk föl a szerpcntinúkou ^a hegytetőre., Senki sem 
lxszél. a Balaton zöldes tükrét eíodúljúk, w.eniiln-k ••Inir-- 
reng a magyar tengeren. A legtöbben a kolostorra gon 
dolinák. Károly király tragikus börtönére ... Megérkezünk. 
A hatalmas, évszázados tölgyfaajtó megnyílik, szemünk 
előtt az apátság temploma. A kápulua. amelyben örök 
almát, alussza András úrpádhúzi király, a kolostor meg- 
nlr.pl tója. A templomban a < sör.d ölel’-v/Jk a sötétséggel, 
honálylm hullnak a kápolna freskói. A Iv'Di’éf. burát vezet 
bennünket. A folyosó rt'ycn három kis álló, Károly ki
rály húrom rabsrobújánnk ajtaja. Az előszobában egy
szerű régies but'orők, a falon képe):, olsjnyonmtok: 
Krisztus Pilátus előtt.

A másik szobában két ágy. egy inozsdókész.Jet. a faion 
Munkácsy „Hon foglalás**-a, Ferenc József arcképe. A har
madik szobában egy Mária Terézia korabeli sr.alongerni- 
lura és egy tölgyfa Íróasztal. A nyitott ablaknál elbeszél
getünk az apátság portásával, öregedő nagybama
gyar ember, Pálff.v József gróf k'rdezgcti, •-/. öreg kész
séggel felel:

— libben a három kis szobában élt n felsáyes ur a 
királynéval. Nagyon sziooruak voltak velük, ha kinéztek 
az ablakon, röntőn fölszőlt ni (ír, ha sétálni akarlak, rs.-ik. 
őrség kíséretében mehettek II a l.-iz elé. Négy ántánl tó- ; 
baritok őrizte őket és francia liszt'k .. .

Lent Inig már a hajó, mennünk kel! tovább, Elbúcsú
zunk a királyi börtöntől, a híres kolostortól és elgondol- 
ktzva bandukolunk vissza a hajóhoz. Korda Tibor.

— ’Alllmaycr Iparművész, ötvös (Vörösnmvty-’ifca öP. 
ZuH tanár elhőrttngu tanítványa, mini tíz elmúl! kiál * 
liliisoKoti, úgy a «> ermekiigyl kiíillitú.,o.n is föltűn! gyö
nyörű és művészi munkáival. Főleg aranyban, ezüstben 
készült Zntt-stiltisu. finoman átérzelt, cizellált ca dom
bi. ríiot* gyűrűk, broetiik, melltől.. értnek, sfb. azok, 
ni iolyokho’i a kormányzó nr őlőniéltásága »i feleségével
• -.rvürt hosszú ideig gyönyörködött. A (latul iparművész 
tehtixigo nagyszerű méretekben bontakozik ki ezen u 
kiáll’! ■ són. Wlftruaycr legközelebb Amerikába .készül, 
ahol nagy tere lesz a tehetséges iparművésznek.

— Ha használt vásioncipőjét vadon atu.ki á 
akarja te.nni, használjon Wor Id
ei j> ő tisztítót, a ni e 1 y e i; y p ere alatt 
v n d o n a t u j j á varázsol j a. M in de n ü 11 
J< u p li a t ó.

BrPHánst. ékszert, aranyat, ezüstöt, liomístngnf. ne 
no ion '-1 senki, ninig meg nem hallgatja rm-hci’ és Etsner 
ékszerészek icgmagiisabb áruit, Ilúkóczi ui ~í,

G^m^s S^monMsát foiv&nfa
„Tiszta foell tesz döntés az eg^sé^es

fteddH — Nincs aláfaMftan ellenzéki pár»t.
Jndemnlíás és — fűidrefomnnovella

(A Heggel ludéisitójától.) A politikai életei 
mese niindiM’ álhtudó lázban tartja, az egyf-éfffs 
pórt lappangó válsága. Mert hogy ez a vál
ság megvan: az kétségtelen mindenki elölt. 
Gömbös és hét-nyolc társa meg mindig nem 
vallott szint. Titkos tanácskozások folynak a 
miniszterelnökkel, az egységes pórt legjai kö
zött, nagyatádi Szabóval és a fajvédők közölt. 
Az elmúlt héten olyan hírek terjedtek cl- hogy 
a miniszterelnök és Gömbös Gyula között le
folyt bizalmas tanácskozás c-.'odményeképen 
Gömbös az egységes párt keddi értekezletén 
végre-vídahára fölhozza kifogásait a jelenlegi 
kormányzattal szemben és -- levonja a kon
zekvenciákat, lemond a párt alelnöki tisztsé
géről, esetleg nyomban ki is lép híveivel a 
pártból. Ezzel szemben IV ol ff ék és Bethlen 
közölt „sikerült'’ a megérté?; plattformját meg
találni.

E hírekkel szemben azonban — ahogy sóim 
nem voltunk e kérdésekben optimisták — all 
a valóság, amely szerint

a keddi párlértek^zlíd sem fogja meghozni 
a rég várt döntési.

A miniszlerelnök az utóbbi napokban többször 
keresett érintkezést Gömbös (r? illával, azon
ban ez nem sikei’ült neki.

Gömbös nem volt Budapesten, hanem ér- 
tcsiiiŐRÍjpk sz.erinf Nagytétényben tartóz

kodott — várakozó állásponton.
,A kormány több tagja, clbud'.’lbeii a minixz 

tcrelnök fölfogásával, halőrozol lan kivenja 
<tömbösnek, és lársa;nak mielőbb megtörté
nendő kilépését az egységes póriból, f/rc val
lanak

n kormány egyik vezető tagjának
4 Reggel munkatársa előli, tett következő ki
jelentése i:

.1 kzrmtiny álláspontja (iöinbős Clyulriék lal. Hkáziisii- 
rt/i a*. I’oyy a h*'iy rt lir-.tózórl'-sá-rak r -ryör. n

wu krll hírt ima

Én a magion rc.aóröl lcht*:<!(l**nnn.k tarlmn, hogy (íiiin- 
luif* cihílr; hnnarox’afott rijltogásn tncilrf!. Invábbra is a 

koriuiinysópárt iigyvesető alehiűke maradhasson.
A kórdősnek rii-idcseu dűlőre kell jufuiti. in< rl <■’ n"’< > v 
nr'.o'a a páti hrlsrl éUlébru. Ila (>önibö-<k n iiárlon 
bcl'ii remélik az. iigj megotdHMii, ez vvltaxépeii nem ,ie-

— Nagy Ernő képviselő perei. ..A „Nép" 
.1922 április 13-ikí számában „Nagy Ernő zsu
pán" cioi alatt támadó cikket közült Vugu 
Ernő nemzet gyűlési képviselő eilen. Nagy 
Ernő rágni mosási pövl indiiofl a cikk >zo'- 
ző.je. dr. á m <'•.? Sándor hírlapíró ellen, akinek 
ügyét szombatra tűzte ki <ir. Seszták. tönóiiy- 
szúki bíró tanácsa. A vádlott bizony itani ki 
vénta áliitásaii. 1.inukat nevezeti meg' és elő 
adta, hogy Nagy E» nő ellen a P'iregyhúzai 
és debr’ieni IÖr''ényf-zélek lázitás és hüt'eii 
ség'r való l'öiímjíús cinión eljárást folytatnak. 
A bíróság, amíg ezekben az ügyekben jogerős 
döntés nem történik. íö'függesilelie a lövőből 
eljárást. Tigyancisak szombaton tárgyyltn 
volna dr. Gt',l> büntető ,iárá:ibiró dr. M<Ra- 

isieáii iigy ';d rágnliruzá i pör"t, akit. 
Ángy Ernő jek-mmit föl. lágy sejlópiiri lórgvu- 
lás alkalmával ugyanis Métavovszky azt ólli- 
tolta, hogy Nagy Ernő Imz mruló. aki az el
lenséggel cimborái ellene büntető eljárás 
vun foi v aniafban. Miután a szmnb-di tárgya 
Iá-011 Mámyovszk' nem jelend meg. « loróság 
fíuza. liarna ügyvéd kérelmére a szepb mber 
22-re eli-oiaszi'dí fötárgyalávra 'lő fogja ve
zettetni.

(•<•;,.:,-c>'<n s.>('ri’uA'ihk^-líUáet a ii‘tiij'lií>7''->n>>K 
számúra v.uc.'.iap d*'.|<>lő»H nyHofink tnc?x. Az rsó^ idő 
liacúrft a közön*-'v na.syr-niinban látogatta a kiáUiHsl.’s 
a nap fel-a-n;’>r: tobhcicr hitugaUí tukintptlc üteg. A deli 
órákban ■) iz?cf királyi liercog. AuKuwta ás Z.v>Üa fehér 
c.cgnők is luegteKintetlók a kiáliH'áM, akiket Imkúes 
(:yörí?r üdv'ir.cilt <’« kalauzolt. A latoaató közöMÁg Rorni 
bán ott volt PcdlrAv kapitány, az sp.wo! kft'.otA'g laxt.ini 
és a li’idrprefi tudciváns<■ g-;-eteni crrivsl foltullásúnak ta
nári kara.

-- A Ye« p n r c e 11 á n p o 11 d e r homogén 
s z e m c s é i. nmei y n é I í ö k élet c s c b b 
gzéuitoszer nincsen n v i 1 á g o n.

— Drólkortlánnek b'a.’.obb a ' Hugim-ii ..Hunn-ín-in " ilrói- 
fon::*. Egyedüli írsáriójn: Haidekkcr Síiti'tnr. \ ül, t Hői 
ut 48/22. Árjegyzői; ingyen és bónnentve.

-- Orvosi kozmetikát ó« fogorvosi intézet, Kákóezi-nt II. 
ti. 2, Tel.: J. I:b) fiá Ve-.eiü főorvos: Or. I’ro/iper 
Szépsó(’;h’dmk' elíó • oliuis.i. Bőrgyógsászpi i korínét ila. 
Fénykozclásei:. :''pe<-iilki:s aljái ások. Foganrszab>iiyózó s. 
Termosz i> hű mii logok. Hidal., koronák, tömések Minden
nemű fogorvosi munkák.

A cukor áa a gyümölcs az idón n.igyon drága. A .házi 
asszony .">1 fetwi. lm azilkH'-glelét íiiúr uiosl förfözi. A 
McíiiI-k.1 ::möie«izek kiváló miiö-vgük ellenire aránylag 
nagyon <')<,«ó’u:.

FKvárasS CSrkusx
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Minden előadásban:
FflRnft,

tMMMSjJSSt’N
és a többi szenzációs művész 

l»ní TnáM. minthogy l.orább akarják folytatni rááif/i 
mnoalui tá'.vl ni és

ki akarják szélesíteni az! a csekély ürl, amelyet a 
saját maguk kilépési, a pártban okozna.

ípprn c.érl kell siiruösen lis.hi helyzetet lereinirn;.

A miniszterelnökhöz nagyon közel álló xo:- 
niányférfiúnak ez a megnyilatkozása bizonyság 
a melleit, hogy

a pártválság valóban megvan.
A Gömbös-csoport r.é-zc'-ít| azonban azt a /'77- 

határozottabb információt kaptuk, lmw
sem Gömbön Gyula, sem az őt követő kép
viselők egyelőre nem szándékoznak kilépni 

a pártból,
hanem megki.sé' lik az ellentéteket békében ;il 
hidalni. A fajvédők keítészakttdásii.rol szóló hí
reket, is határozottan cáfolják (<öjribös« k. Kck- 
hurdt Tibor kijelentette mimkaiársuiik riőtt, 
hogy szó sincs arról, mini, hogy ha IVolff bú 
róla és Gömbös közölt nem volna a leglclje :< bb 
az egyetértés.

Gömbösék állásfoglalása • talán nemcsak 
látszólagosan - összefügg'’ az, lébredő Magya
rok tjgycsülclébt n történi rendszcrvállozás- a>. 
Az ílberdők fültétlcuid számítanak a r..iv<d>i 
csoport vezető kép\iselölugjaiiiak részvételére 
az ti.ionnan megválaszolt intézőbizottságban.

A helyzet tehát nagyon kusza, és bizon;. 
(alan és semmi kilátúx nincs arra, hogy a kö
zeli, nu pókban tisztázódjék.

Az idlenzék körében pedig ezalatt erősen ké
szülődnék az ind-minilás vitájára, amely szer
dán kezdődi!:. Tekintve, hogy a pénzügyi hi 
zoí t^ár: los.za , n?.la az indemnitási javaslat !<'■: 
leválasztására xoiiatkozó ellenzéki inditvr'iy ', 
mm remélhető, hogy a vita rövid lesz. Azr/ó'a- 
zék ugyanis csak a földretormnocella belerjos-.- 
lése ellenében, volna hajlandó) rövid vitára. Ez 
azoalnin a legnagyobb valószínűség szt'ji"l 
>,rm fog tv' •ilörtéiini én így erős indemnitási 
vita fog lezajlani a nemzet gy iilé. ' ii. \mi a: nj 
elicn:>'ki .pártalakuléu-ról szmló hirekel ille1', 
erre vonatkozóan a le.gvj dckrltebb ml: Rasst.'.1/ 
Kó.roli,', akit u,z. u.i alakulás vezéreként mdrget- 
tel;, kijelentéi(<• előttünk, l'ogy - - cguáltalábun 
nincs tudomása róla...

— llekvirálni akarják Molnár-Tótli József la
kását. Pálffy Gábor ipátművész, uki miután 'a- 
kósa jiiücsen. mint mázolómunkád kénytelen a 
Ganz gyárban dolgozni, kérvényt adott b<> a l.n 
káshivníalhoz. rom lyhcii kéri a négyszeres rab 
lágyHkos Molnár-Tóth József lakásának clrek- 
i:irátii.sát.

\ rgső kcí -égöve-c,-emíiei) leszeui e lep" ' 
irja beadványában PdfI'y - s mive1 ^lő'Clá, 

Itató, hogy Miiir-ár-’i'Hh lakáséiba mm fog 
vissza térni, kérem a;.< nekem k’uUiliű., h< try e 
háború kitöres' kiir tfliLaliagyot'i ipurmii ■ p-7Í 
ni n nk á.n i foi.vtathussau).

rt’tw • .•vnwvr .ijr-vaMca) 1'’ va.-

sorol! i ■! i'.ek 
nriöTnal i-iűmü minof é". min- 
l..£?..Hj dcon'.'iotl fehénicmíi- 
r“ alkalma?, pamutból, rió- 
tcr.-c............................... 1785 K

fehérített, bórerő« 
minőség, (li!< 7800 h
selyemfényű, ii.’> r.m 
széles, méter 2870 K

?.1egle\5 pé’sr.'fjk*?!: h-gjobbiiii b-r Uet'k az alább ki 
megvételével 
IffsiwiSi 5*?!. 

ÍIÍil®'.s®LB51’-.: “Xlí: 

:'.ép . /.im kbcu ui.-.c 8845 K

AnniinkI biir'ros miiiÍMégliei!. fllWM 1582 b-tól leijei' >

Figyelje meg 
a gyümölcs és cukor 
mostani árát és ha

sonlítsa a kitűnő

Kékfestő maradékok, kan.i vás-zok. I h üiközök. abroRzok. 8 
pobártörlök és gj'öu.vcrü hiinz"!! kés ■ női'j’ehérneniiiek í 

minden (‘Ifoguühntu árért |
OLCSO Mft«ARÍ:«WÁásA».l C5fl.íC WX WBVaaSAH í 

Budnpest. Kirúl: 11'ru tt'l (Petőit n: - i súrold ■ 
Kérjük tel.iptsomeg raktaj unkr.t, v i.- ,;.ai i: me; 'rainkal i

Meinl 
gyümölcsíz 

árához

f'.

8JM RÍS MASZHÁLT,
v»lel eladás. Saífryeg la legctőnyöseblic'i
t.nSi&crr’.f-.ü, Biirinnnsi. nopibinszky-ut'’n 3*

347 (lleruuú u. saruk), telefon; József 114". szám

í
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A korona zuhanása

E héten tovább 
szilárdul a tőzsde

A tőke most még papírokba menekül...
—, junius 17.

(J Heggel munkatársától.) A korona vigasz 
talmi ál-hanyatlásával e héten sem tudott lé 
pé$t tartani a tőzsde és az a monstruózus 
hausse. amelyről a nem mindenbe beavatott 
közönség reménykedett, természetesen elma
radt, I Imaradt pedig- két okból: először azért, 
mert, a pénz hanyatlásával arányban nincs ele
gendő pénz rendelkezésre és másodszor, tűért 
« tőzsde vezet őségé e héten is meglepet ésszc- 
jü, it szüntette be a tőzsdenapokat. Egyébiránt 
a hét eseményei szítról-szóra igazolták a hét 
elején megái lapított pr tgnózir,unkát, amely 
iigx szólt, hogy a fölfelé fejlődés e héten ok- ' 
tétlenül megindul, arányai azonban attól füg
éének, vájjon a tőzsde vezetősége, nem rom
bolja le megint azt, amit a gazdasági szituá
ció indokol.

A hét elején, a rendi zés danára, erős tempó
ban lendült fölfelé az üzlet. Egyes papírokban 
olyan fejlődés mutatkozott, hogy már már azt 
kellett hinnünk, miszerint az átértékelés min 
(jen akadály m ikiil fog végbemenni. Ekkor lett 
általánosan tudottá az a hir, hogy a keddi na
pon nem lesz tőzsdei forgalom és hogy a giró 
nmi Rábírására való tekintettel, csütörtökön is 
zárva lesz a tőzsde. Ez a hir elkedvctlnncdést 
okozott << legott érezhetővé vált hatása. Nemi 
megnyug nást mindössze az hozott, hogy

• y.<ő emberek arról iparkodtak biztosi- 
ü •• > *g|e I özöji'é '< . hogy további meg
szorító intézkedések nem következnek.

A másik ok, amely a haussr teljes kifejlő- 
dó «é t m e ga k a.s ztotta,

a pénz aráuyfagna hiánya.
A to. alomban levő 125 milliárd nem elég 
arra, hogy a vásárlásokat eszközöljék vele és 
így természetszerűleg ismét az a szituáció fog 
beállani, amelynek a múltkori hausse folya
mán voltunk fanui. hogy a tőke váltakozó el
helyezkedett fog kvresui olymódon, hogy egyik 
héten kosziba, a másikon pedig értékpapírokba 
fog feküdni. Emellett nem szabad elfeledni azt 
sem, hogy a kon remin állandóan résen van és 
egy nagyon egyszerű számítás alapján köny- 
nyen operaihat. fia ugyanis bianco eladott ér
ték papi ja csuk olyan kevéssel emelkedik, 
mint amilyen névértékben emelkedik a koszt 
pénz kamatlába, már nagyon jó üzletet csinált, 
na pedig az eladott áru még árfolyamban 
esik is, pláne kitünően operált.

Ilyen I Örülmények közt, nagyon indokolt az 
az ónalotság. amelyet a nagy liausse-lárma da
cár:! mindenkinél találunk, aki a tőzsdei viszo
nyokat alapo-an ismeri és nem hangulatok 
után indul, hanem a tényleges helyzetet mér
legelj. Az óvatosságot az elmúlt hetek tapasz 
támlái e, nagyon javasolják, mert a váltakozó 
tóz.' ieii-zleti rendszír midiéit, az emelkedési és 
esés! időszakok is váltakoznak és mert azok, 
akii: 1i ión spekulációt űznek, vagyis egy tőzs
dei idősz ikon belül vesznek és adnak el, a meg- 
kurtitott tőzsdenapok miatt nagyon nehéz hely
zetbe juthatnak, akik pedig kosztpénzt vesznek 
igen . be. igen könnyen válságba sodródhat mik, 
nem is szólva arról, hogy a koszi pénz-követ elé
sek jogi védelme 1 tekintetében, bizonyos relá
ciókban, ma sincs teljesen tisztázott hely: ■

■ • összelő.'.;1, i! x a. . ■ i)< > i -u ,
habár minden gazdasófú < r- cv
kedö ö > további fejlődésére, sok momen
tum tartózkodást lesz sziiifiségessé.

♦
Ha. már mos/ ;> fent vázolt tőzsdei helyzetből 

e hétre szoló véleményünket akarjuk megfor- 
JDahii, azt kell mondanunk, hogy

j konma esése folytán beállott szituáció a 
tokét még értékpapírokban való elhelyez

kedésre fogja bírni.
J’rz az elhelyezkedés főleg a

X7%-kul kötöttek kosztüzleteket. Egy hét alatt 
f°k-kal emelkedett a kosztpénz. A tőzsde /ia- 
lározottan szilárd alapirányzatával szemben, 
amelyet egyébként muídenképen indokoltnak 
is tartunk, a kosztpénz ugrásszerű emelkedése 
kissé aggodalmas tünet.

X ..Egy nj Igazgatósági tag választása.** A Hitelbank 
közgyűlési meghívóján nzercpdt egy r>ont, itunely ogy uj 
igazgat''..-.-•gi tag választásúról szólott. Uj igazgatósági 
tagniak Szinmay Oszkárt, u. Kőolaj finomító Rt. veaór- 
igazgatóját akarták megválasztani én igy kúrixHolni 
azért, hogy a helyére Rubesota Koloo, az Iparbank vc- 
zérigaz.gatója kerül. Szirmay azonban nem ment nyo- 
r’aV'inba, Scb.-.-zta. .1 Gépbe iw. abroszt a Ifit' Ib inkka.1 és 
igy fölö-legewé vált u köagyülÓTi meghívó öbödik 
pontja. Pont.

nehéz értékekben
enni s épen'ép,." ‘l sem csodálkoznánk, 

tnos k ős . éb .-/i'i'i>.io'i-ok.
■ÓI ékek, a gépgyári nehéz papírok, a l'n-

- ii.in. hatalmas lendületet. mutatnának, 
a Kőszénnél maradjunk, 

m g mindig meglepően alacsony ár

fog tör( 
bit az ú| 
a cukr 
piac A 
li'szen, hogy például

■ inioi mulat s dupla árún is jó tőkeellielye- 
?! , iiio’idliai.ó. Mivel az elmúlt, pénteken iigy
falt ide. máris 
Pcin tévedünk

■’ hétfői nap

nagyon sokan r< nd -ztek, talán 
abban a föltevésben, hogy

elég szilárd lesz és szilárd ma
rad az egész hét

Ih, melyet, még a váltakozó tőkoelholyezkedés 
‘.■■ml- zérókon papírból nek neveznénk, míg a 
jovo h 1e< talán inkább már a korzt.pénz-het el- 
^cvezos alr.tt lehet majd me>’j<. lölni.

X Közgazdasági hírek. Az ünnepi magánfor
galom igen barátságos volt és bizonyos mérték
ben. jellemezte n/.uj tőzsdékét bekövetkezendő 
hangi datál. A korona sorsát illetőleg alig van 
véleménykülönbség a piacon, ez az oka az arbit
rázsértékek és valuta papírok iránti viharos ke
resletnek. A spekuláció ugylátszik a szénpiac 
(heh értve a légi a papi rókát) felé orientálódik, 
de keresi a közlekedési és faértékeket is. A 
tőzsde általános megszilárdulását, amely meg
felelne a közgazdasági helyzetnek, két momen
tum látszik hcfőlyasolni. amely a komoly spe
kulációt bizonyos mértékben óvatosságra inti: 
ez. a pénzszűke, helyesebben az a körülmény, 
hogy a bankjegyek rendelkezésre álló mennyi
ségé nem áll arányban egy rendkívül szilárd 
tőzsdei hét kasszanapjához szükséges bankjegy
tömeggel, a másik: a kosztpénz drágulása, 
amelyről ezúttal nem a bankok tehetnek, mert 
a bankok eddig elég bőségesen adnak pénzt a 
piac rendelkezésére. Jólérlesült tőzsdei körök 
ben a. következő papírokban látják a hét favo
rit iáit: Kőszén, pasiéi, Hazai fa, Ofa, Rrassói, 
\oi'ii, Közúti, Syndi>i>u, Magyar Hitel, Angol- 
flagyar Ránk, Telefon, Polgári Sör, Schíiek, 
Mag, Goldberger, Juta, Kender, Nagybátonyi, 
Újlaki, Osztrák. Hitel. —• A Kerámia alaptőkét 
fog emelni. A Heggel értesülése szerint eddigi 
tőkéjét Itt millióról 80 millióra emeli l'öl. Ez
zel egyidejűleg a 2(>0 K névértékű részvényeket 
1000 K-ás részvényekké vonják össze. A régi 
részvényeseknek az újakat. IH»OO K áron ajánlják 
föl. A Heggel már többizben. informálta ol
vasóit arról a verseny futásról, amelyet a Lé
váidé és Illáulika folytattuk az olasz kormány 
előtt Imj inarkjaik visszavétele és vállalataik 
üzembe) elyi z,é;;e dolgában. A pesti tőzsde hí
ven visszatükrözte ennek az érdekes verseny
nek minden fázisát: hol az Atlantika fúziós 
terve állott, előtérben (okkor az Atlantikát haj
tották fel 0000-ről 20.00-ig), hol a Hitelbank 
ajánlata, hogy külön-kiitön alakuljanak meg, 
nyomult előre, 50—80.000 koronával ugratva 
előre kurzusát. A végleges megállapodás: úgy 
nz A (lanti ka. mint a Jjcvante külön társaságot 
alapii.inak és a két egymástól független vó 1 • 
latnai, közös olasz elnöke lesz Fassani báró sze
mélyében. így végződött holtversenyben a ‘ ét 
magyar hajósválíaiat küzdelme és ennek követ
kezményeként a tőzsdén mind a két papír b •

■ gesen megszilárdult. l'<íi kell mé jegyez* 
nünk, hogy a legutóbbi katusztrófáli besszben 
a legtöbben Leventén szenvedtek hajótörést.
Vz Első Magyar Általános Hizfositó e hónap 

23-án 1G0 millióra emeli az alaptőkéjét, 4W)!> da
rab 20.000 K n'vértékü rész i ty kibocsátásá
val. A« >. - ■' ó on, az A • Magr a 
alelnöko, c hónap 23-ái érkezir ' issza kiiiiöldi 
eljárói. Krausz, a' i jelenleg i ..ri 1 aa tart •/.- 
kodik, Londonban : r. t< >'• ; ngol érdeke'ísé-

ol ;i tői m< lés - lódo beszélt ■ őt
\ I b h, an em Ite fi

tőkéjét 500 mi'' írói mllli rdra,
rozta, hogy ö. régi rí z.v mi? re három újat 
ajánl föl, rcszvénvenként 80(1 körömiért. A \a- 
sárnapi inagánfi • 'alomban a L’oyd-bank rá ,z- 
vényeit 42í>0 keim; i jegyezték. - A Kei 's- 
kedclmi Banknak uk gondot okozn i, a Ho 
rögbi-féle gumigyár részvényei. Mindös'-zo 
50.000 dara 1 bal rendelkezik a l ünk s már t ű
dig köze) félmillió ra történt eb iegyzes.
Eleinte 4 5000 koroi i került égj részvény, 
ma már 8 !M)t’I kőim a az ra. A Kereske
delmi Bank úgy segít mai ín, hogy föl iri 
bolja a hw-zonötös !•<-■/ ’i . un >k:.t és 
ig- nylőknek csak 5—10 dnral , -U-," -
nacum le.' r.vvállalatának, az l. )• ágiizem Hl. 
nyomdavúll, ínak részvényeit bevezetik a tőzs- 
(iére. — A Szlavónia elővételi jogát adták é? 
volték a lőzulén. <iidvalevőlep- igen nagy üzb I 
volt ebben az előretörő fapapirosban. Most az 
a helyzet állott elő. Imp;\ az ít -irlt.ipk csupán 
dinárban, vagy pedig a bevizakö-gont árfolya
mánál jóval magasabb koronáérlékben al írja 
elfogadni <r elővételi jog árúi. t\ zsíróban 
petsze ez a körülmény zavart és torlódást, idéz 
élő, meri ;• vevők nem hajlandók' sem dináih.m, 
sem a I levizaközpont . rlőlyiunúnál magasabb 
árat fizetni. Mi lesz b t a, Szlavónia elővételi

SzéiiaM*r
« krx rT. .« világos, nuiffa.‘'f''l<t«zintan, modern ut-
«« JA.VAjánlatok  

ti "J

I

— líónyi Hugó nyilatKozata —
A korona iiRjrnszló órfi-l.csökkcnóso dolgában A IteiHfet 

munkatársa fölkér. st<- hőnyi Ihujú kincstári főtanácsost,i 
a Hazai Bank helyettes vezérigazgatóját. A kiváló pénz-, 
ügyi kapacitás a következő nagyérdekü nyilatkozatot; 
unta az aktuális pénzügyi kérdések egész komplexumáról:

-- A korona értékének hanyatlása újból ak
tuálissá tette a vitát az inflációs és a. deflációs 
pénzügyi politika hívei között. Az inflációsok a. 
bankjegy korlátlan szaporítása mellett foglal
nak állást és azt állítják, hogy az inflációs 
pénzzel is termelhclők uj értékek. Elfelejtik,, 
hogy egy deflációs politikával lassúbb tempó-' 
bán több érték állítható elő. Különösen az uj 
inflációs gazdagok azok, akik a korlátlan bank- 
jegygyártást hirdetik, de vannak olyanok is, 
akik az Inflációs-tébolyban uj meggazdagodási 
lehetőségeket látnak, inért tagadhatatlan, hogy 
az infláció sok uj gazdagságnak forrása és 
éppen ez az, ami csábítóan hat az emberekre. 
Azonban az ilyen viták teljesen hiábavalók, hu 
figyelembe visszük a német és osztrák példá
kat. Az utak, amelyeken a gazdaságnak ily ka
tasztrofális deflációs időkben haladnia kell, 
még nincsenek egyengetve.

— Magyarországon a bankjegyforgalom 125 
milliárd, ebből az állam 51) milliárdot veti, 
igénybe, 7«5 milliárd a magángazdaságokra jut. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a heti munkabé
rek és egyéb fizetések, a kereskedelem és az 
ipar igényei, továbbá a tőzsde szükséglte min
dig nagyobb és nagyobb összegeket absorbeál- 
vak, úgy igazán csodálkozni kell afölött, hogy 
ily hatalmas forgalom a mostani bankjegy
mennyiséggel egyáltalán lebonyolítható. Persze, 
a gazdaságnak minden téren nagy pénzhiány
nyal kell megküzdeni és ebben a tekintetben 
alig is várható javulás, mert a bankjegyforga
lom sokkal kisebb mértékben nő, mint a foko
zatosan emelkedő szükséglet. Könnyen kimu
tatható lenne, hogy Ausztriában a 4.5 billiós és 
Németországban a 8.5 billiós bank jegy forga 
lom sokkal megfelelőbben számol a forgalom 
sziikségleteiveL Nálunk a gazdaság főrészben 
mór estlurmplálla a korona hanyatlását. A 
pénzügyminiszternek el kellett, szánnia magát 
a közalkalmazottak fizetésének javítására, to 
vábbá a tarifa és illetékek emelésére. A magán 
gazdaság szintén alkalmazkodott a korona ér 
tékcsökkenéséhez és az összes szükségleti cik
kek gyors drágulásában már jóval a zürichi 
jegyzés előtt kifejezésre jutott a korona mély 
árfolyama. Mindazonáltal nálunk valószínűen 
lassúbb tempóban megy majd végbe a korona 
föloszlása, mint Ausztriában és Németország
ban, ami azzal magyarázható, hogy Magyaror
szág önmaga termeli szükségleteinek nagyré
szét, másfelől pedig az ipar sokkal kisebb ösz- 
szegeket nyel el nálunk, mint a nagj’ ipari ál
lamokban.

— Amig az állami költségvetés egy állandóan 
emelkedő deficit ellen küzd és amíg kereske 
delmi és fizetési mérlege nem javul, mindaddig 
nem lehet hathatós ellenszerről szó. Hogy a 
pénzügyminiszter a valorizációs hitelek intéz
ményének hatását, a közgazdaságra hogyan 
képzeli, ez nern vHúglik ki teljesen beszédeiből.
\z én véleményem szerint egy ilyen kísértei 

nehézségekkel jár. őszintén szólva, a
valorizációs hitelek bevezetését nem tudom 
elképzelni az égé gazda: ági életnek arany

alapra ví: ó helyezése nélkül.
/x valorizációs hitek : r zere, ha nem térünk 
át az aranybázisra, vleményem szerint

újabb megrázkódtatr kát idézhetnek em 
az iparban és keres‘<edelemheu és njabb 

drágaság! hul! mot okozhat.
Az egyetlen kivezető ut a külföldi kölcsön 

és az ántánt a. saját érdekei ellen is cselekszik, 
ha szomsz.j Iáink tanácsára, nem segít idejében 
egv olyan kölcsönhöz, am. ly nem<" 'k nekünk, 
hanem v<' eredményében nek’ is olőnyös.
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Koroiinátutalns e célból hozzánk a Magyar királyt 
állami .légyIntézetnél és a Magyar leír. Postaknrékpénz
tárnál vezetett csekkszámláink teljén 1 cszklizlUhető.

Ilárom-nécp-szeres zálogjogi biztosi, i.rn kihelyezett 
s hclről-hó'.ro esedékes ily készpénzt 1 •;< után az elér
hető jövedelem mindenkor:

B'To kamnt, 
iao/o Unnkju*i»<ék,•évenként

6r rendszerint:

■

** - p,..a ,i. Ajánlatok ,fM L>.“
jaligóro Bokor Bunkó hii ileföj"be. Porotlya-n. 7 kiilctcnilö

hűti elüssef.er. 3<Vo, s’/n £« 6o;0 k&xütt
vílltakoaö Cct^ósHíi*;! Jutalék,

ami évente ut/ilairosnn k>">rülbcLiil 250 . 375 ., 5250/», 
illetve 900 . foljósitási Jutaléknak felel meg. összkoze- 
lósi költségeink heti

A bankunk utján llymódon kihelyezőit készpénz
tőkéket kívánságra minden előzetes fiUmondús nélkül— 

! bármikor egészben éa a. jnpal visszafizetjük,

Bank
Budtapinyíerr, "VJ, Vtimcr » 4S

b Alapítási év: órák reggel I
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X Vasárnapi bankközi forgalom Budapesten 
es Becsben. Budapesten az arbitrage papírok
ban a tegnapinál egy árnyalattal magasabb 
taxácíós árfolyamokról hallottunk, főleg Osz
trák Hitel, Általános Kőszén, Magyar Hitel 
iránt érdeklődtek, de effektiv kötés alig jött 
létre. Az arbitrage részvények itteni árfejlő
dése folytán számítanak arra, hogy a bécsi tőzs
déről ezen papírok egy része ide konveniál. — 
Becsből jelenti telefonon A Reggel tudósítója: 
A vasárnapi érdeklődés elsősorban az Osztrák 
Hitelre irányult. Cyprut oly nagy tömegeket 
vásárolt már föl a Kreditanstalt részvényeiből, 
hogy Rotschildék ugyancsak kénytelenek a pia
con található darabokat a maguk pozíciójának 
biztosítására összevásárolni. A bankértékek 
általában szilárdak. Bősei számlájára ma is vá
sárolták az Unionbank és Bodenkrcditanstalt 
részvényeit. Petroleumpapirok iránt ugyancsak 
élénk az érdeklődés, főleg a Fontot favorizál
ják. A Balgái részvényeket ma hosszabb idő 
után komoly kezek ismét erősen keresték.

X 280.000 kötés — 12.090 hibajelentés. Az értékpapír egyez, 
meny tagjait keddre gyűlésre hívták össze. Ezen a gyű
lésen a vezetőség A Reggel értesülése szerint, főként 
kötelességeik teljesítésére óhajtja kitanitani a tagokat, 
hogy ne történhessék meg, mint a legutóbbi kasszanapon: 
•280.000 kötés — 12.000^jelentés. Valóban, legfőbb ideje, 
hogy a tőzsde tagjainak egy jelentékeny része több 
gonddal és körültekintéssel végezze hivatását, ugjj az 
üzletkötés, mint a szállítás és átvétel terén.

X Mi a Hazai fa karrierjének titka? A fa
piac egyik elhanyagolt értéke a Hazai fa volt, 
amely végre az elmúlt két héten 17.000-ről 
45.000 K-ig javította meg árfolyamát. A közön
ség tájékozatlan része fúziós hírekkel hozza 
összeköttetésbe ezt a rendkívüli karriert; a 
Hazai fa emelkedése mé# közeli transzakciók
kal sem magyarázható. Ez a fapapir típusa a 
nagy belértekkel rendelkező részvénynek. Egé
szen bizonyos volt, hogy a tőzsde egyszer ész
reveszi és favorizálni fogja. Erdőségei, fa
telepei, fűrészei, gyárai, vagyontétclei 65 mil
liárd magyar koronát képviselnek. Ebből a 
hatalmas összegből 50%' Romániára, 30% Jugo
szláviára és 20% Csehországra, Ausztriára, és 
Magyarországra, illetőleg ez országok terüle
tén levő vállalataira esik. Kétségtelen, hogy 
a Nasici, Ofa után a Hazai fa a fapiac leg
többet érő papirosa.

x Mi az a Kéve? A vasárnap reggeli lapok jelentették, 
hogy egy uj agrár intézmény alnknl „Kéve" Mezőgazda
sági és Iparfejlesztő Rt. céggel, egymilliárd korona 
alaptőkével. Az igazgatóságban eddig helyet foglalnak: 
Gróf Zichy János, gróf Hoyos Miksa, Mayer János, 
Ipolyl-Keller Gyula, Purgly Emil, Rclíczay Géza, 
dr. Mutschcnbaeher Emil és mások is. Az uj ala
kulás, amint A Reggel értesül, igen nagysza
bású vállalkozással gazdagította a magyar közgaz
dasági életet, .amelynek nemcsak szigorúan vett üz
leti jelentősége van, de amely be fog kapcsolódni és 
intenziven ki fogja venni részét közgazdasági életünk 
jövő alakulásaiból is. Az uj alakulás első jellegzetes 
tulajdonsága, hogy nem tartozik bankhoz, hanem saját 
anyagi és erkölcsi erejére támaszkodva akarja megol
dani kitűzött céljait. Ennyiben az üzleti vállalkozások 
egészen uj típusát fogja képviselni. A mezőgazdaságban 
ugyanis hiányzott egy olyan alakulás, amely szigorúan 
üzleti elven alapulva, saját tőkéjét összegyűjtve, szol
gálná a kitűzött célokat. Eddig a mezőgazdaságban fo
gyasztási szövetkezetek típusa volt a domináló és ezek
nek az a természete, hogy erősen rá vannak szorulva 
állami támogatásra és e.gy bizonyos bürokratikus jelle
get tüntetnek föl. Ellenben hiányoztak a mezőgazdaság
ban erős termény értékesítő és hitelnyújtó vállalatok, 
amelyek, amellett, hogy a gazda terményeit közvetlen 
helyezik cl és értékesítik, hitelt is nyújtanak. Az uj 
vállalkozásnak kidolgozott, célirányos tervei és fix meg
állapodásai vannak a mezőgazdasági ipar és intenzív 
mezőgazdaság művelésére, amelyeket rendszeresen akar 
az országban megvalósítani és magához akarja kapcsolni 
az egyes hasonló és rokonérdekeltségeket, ahogy a ban
kok teszik ezt iparvállalataikkal. Az alakulás tudatában 
van annak, hogy a magyar mezőgazdámig nagy átalaku
lás előtt áll, sok krízisen fog keresztül menni és ennek 
következtében részt akar venni nemcsak a mezőgazdaság, 
de a közgazdasági élet irányításában is. Nagy- és kis
birtokosok vannak együtt ebben az alakulásban és úgy 
látszik, hogy a napi politikában sokat és gyakran em
legetett gazdasági front ezen alakulás keretében fog 
megvalósulni éspedig sokkal könnyebben, mint éppen a 
politikában. Ha tekintetbe vesszük még azt is, hogy azok, 
akiknek neve a vezetősók köréből egyelőre nyilvános
ságra jutott, a legjelesebb magyar mezőgazdák közül va
lók, azt lehet mondani, hogy már maga a névsor og.v 
kész program. Amint A Rcggel-nok sikerült megtudni, 
az alakulás nem lesz szigorúan agrár jellegű vagy leg
alább is arra fog törekedni, hogy kicgycnlitölcg hasson 
a többi gazdasági ág között.

X Bevezetések és kivezetések. A. tőzsde'1 kon
junktúra és a mértéktelen nyerészkedési kedv 
düh, tömegőrület) az okozója, hogy minden 
kis vállalat, olyanok is, amelyeknek békeértéke 
5 forint, vagy 250 korona, a tőzsdén óhajt el
helyezkedni. A gazdasági élet fejlődése hozza 
magával, hogy a tőzsde komoly vállalatok 
részvényeinek bevezetése elől el ne zárkózzék. 
H bevezetéseket azonban vagy magának a vál
lalatnak abszolút értékével, vaay a finanszírozó 
intézet jóhirévcl kell zsirálnia. A következő 
hetekben néhány egészen elsőrendű vállalat ve
zeti be a tőzsdére u Kereskedelmi Bank, a 
Hazai Bahk, a Leszámítoló Bank, az Angol- , 
Magyar Bank, az Óla z-Magyar Bank és a 
Kóhnér-cóg szindikátusa. Ezek: Bav.xit, Do
rogi gumi, Tnikács-fürdő, Unió bánya, Dunán- 
tuti. Scrtéshizljnló és Mezőgazdasági Rt.. Buda- , 
foki Rothmüller rt., Dávid

Félmilliárdos kiviteli ügy botránya
A KáSm&n részvényftársasftg harca a Termény bizományi

részvénytársaság ellen 
Sikkasztás bűntettével vádolt vezérigazgató

(A Reggel tudósítójától.) Tavaly nyáron a 
Hangi! Kioszkban nagyobb üzleti vállalkozás 
megbeszélésére találkozót adtak egymásnak 
Bibó Kálmán ismert tőzsdebizományos és ter
ménynagykereskedő és Kánya Albert, a Ter
ménybizományi és külkereskedelmi rt. vezér
igazgatója. Mindketten pontosan megjelentek a 
jelzett időben és rögtön rátértek a nagy kiviteli 
ügy megbeszélésére. Bibó elbeszélte, hogy a 
Futura utján megállapodást kötöttek a kor
mánnyal, amely szerint

hatalmas vagontételekben beszolgáltatandó 
búza ellenében kapnak sok-sok takarmány
lisztet, nagy vagontételekben nulláslisztet, 
persze megfelelő kiviteli, szállítási enge

déllyel együtt.
Ennek a kiviteli ügynek hatalmas méretei még 
hatalmasabb hasznot ígérnek, de természetesen 
nagy tőkére van szükség, amelyet a Kánya Al
bert vezérigazgatása alatt álló Térménybizomá
nyi és külkereskedelmi rt.-nak kellene adnia.

A magyar lisztnek külföldre való szállítása 
mind?g jó üzletnek bizonyult, nagy haszonnal 
kecsegtetett ez tavaly nyáron is és igy Bibó 
Kálmán és Kánya Albert hamar megegyeztek.

Alkalmi egyesülést létesítettek a kiviteli 
ügy lebonyolítására, közös haszonnal. Bibó 
Kálmán hozza az üzleteket, Kánya Albérlők 
adják a pénzt és majd közösen osztozkodnak 

a hasznon.
Bibó Kálmán kilenc üzletet hozott és pedig 

a következőket:
1. Beszolgáltatandó) a kormánynak .35 vagon búza, amely

nek ellenében kan a konzorcium 50 vagon takarmánylisz
tet a szükséges külföldre való szállítási, kiviteli enge
déllyel.

2. A második üzlet ugyancsak .35 vagon búza elcnében 
további 50 vagon takarmányliszt átvételére és kiszállítá
sára vonatkozott.

.3. 21 vagon ellenében kapnak 30 vagon takarmányliszitt.
4. 100 vagon búza beszolgáltatása ellenében kapnak a 

kormánytól 200 vagon nulláslisztre kiviteli engedélyt.
5. U vagon búza ellenében kapnak 25 vagon nullás

lisztre külföldi szállítási engedélyt.

Ezt az öt üzletet lebonyolították, a megfelelő 
búzamennyiségeket a Futurának adták át és 
nyomban meg kapták a nagymenőuisegü takar
mánylisztek illetve a nullásliszteknek kiszállí
tási engedélyeit.

f>. A győri Back-malomnak szállított, a konoorotani 10 
vagon búzát, és kaptak érte 7 vagon nulláslisztct.

7. 10 múzsa rozsot adott az alkalmi egyesülés G00 mázsa 
búzáért.

8. Vásároltak 15 vagon rozslisztet és ebből külföldre 
vittek. 14 vagont.

9. Vettek és eladtak a belföldön 1 vagon árpát.

dobozgyár. Természetesen egész sor bizonyta
lan sorsú és az ismeretlenség jótékony homá
lyában dolgozó apró vállalat igyekszik a tőzs
dére besurranni, hogy sippal-dobbal beharso- 
názva olcsó milliókhoz jusson « közönség 
megfejése árán. A tőzsdetanácsnak, minden 
külső befolyással szemben, könyörtelenül meg 
kell védeni a pesti tőzsdét attól, hogy ipar
lovagok és notórius fezörök játékbarlangjává 
zülljék.

X Elénk a néni Jegyzett értekek piaca. Állandóan na
gyobb üzleteket bonyolít.-inak le a nem jegyzett papírok 
piacúi). Nagy a kereslet a Rnuxit iránt, a közeli beve
zetés hírére, bankpapírok közö'f a l.loyíl Pánkot és ber
lini kezek a Rudiip-:,i Ranl.ot turcsik. E piac, spekulán
sainak kedvencei mégis a Warnsdor/i és a liopeczky. Ma 
volt a warnsdorll gyúr hatósági megnyitása. A vállalat a. 
jövő héten már árui szállít. Kopeezkyben nagyobi) tétel 
részvényt veti a prágai Stojanovszky ős Seh mindl cég, 
amely a legnagyobb bútorszövet gyára Cseh-Szlovákiának. 
A szombati és vasárnapi magánforgalomban a Strasser 
ás Társa cég folytatía vissz:'vásárlásait és ennek a ha
tása alatt a papír .3000 K-ig emelkedőit.

x Magyar Általános Hitelbank ér. Első Magyar Iparbank 
fúziója. A Hitelbank az alaptőkéiének 105.009 részvény ki
bocsátása úilal 42(1 millió K-ról 462 millió K-ra. való föl
emelését határozta c.’j. Az uj részvényekre 10:1 arányban 
dbmiként .30.0'10 Ív befizetése ellenében a régi részvénye
seknek elővételi joguk van, amely e hó 28-ig gyakorol
ható. A közgyűlés az Iparhank beolvasztását elhatározta; 
ugyanilyen határozatot hozott az Iparbank közgyűlése: 
az Iparhank részvényesei hirdetményileg fogunk fölhi- 
vatni arra, hogy részvényeiket a Hitelbanknak e célra 
kibocsátandó) 6G.6GG részvényére leendő becserélésük vé
gett — 1 hitelbanki részvényre 5 ipurbanki részvényt szá
mítva — bemutassák. A Hitelbank saját tőkéje mintegy 
G milliárdra fog emelkedni. Az Iparbank osztalékszelvé
nye 60 K-vall e lié> 18-tól kezdődően váltható be a Hitel
bank pénztáránál.

X A Lloyd Bank Itt. ignzg:'lósága jiilius 3 án egybeír! 
vendé, közgyűlésének az 5)1) millió) K alaptőke 1 milliárd 
K ru leendő fölemelését fogja javasolni. Ezzel a tőkeeme
léssel a magyarországi pénzintézetek sorúban a Lloyd 
Banknak lesz a legnagyobb részvénytőkéje.

x A Budapest Lipótvárosi Takarékpénztár Részvénytár
saság rendkívüli közgyűlése alaptőkéjének 120,000.090 K-ról 
160,000.900 K-ra valói fölemelését határozta el. Az elővételi 
jog 6:1 arányban 65') K as áron e hó 1!) (öl 27 ig az intézel 
pénztáránál gyakorolható.

X Nctmchlosz—Lielitlg repülőgépgyár éa faipar rt. 20 K 
osztalékot tizet és hogy a tói.rf-a.-ág alaptőkéjét 637.500 db. 
uj itászvény által 255,000.000 K-ra emeli. Az öfefijtw rorzv^i- 
nyék eddigi T.'W»vényesokpc.k ajánlilMtmJc 1:1 aráitylrán 
890 K ellenében. A vállalat az utolsó időkben oly erős 
mértekben vn.i foglalkoztálv«, hogy ft-rgótő-ltejónok ■«■>»*- 
porliuMii vátH szijkiége:-*:é. .A TO|iiliŐftelwártáftt. a ’ búké- 
szerződés által előirt korlátok között, újra fölvette.

I

A Bibó—Kánya-féle alkalmi egyesülés ezt az 
óriási üzletet káprázatos gyorsasággal bonyo
lította le. Tavaly júliusban találkoztak a Hang
úban és nyárutóján a kilenc üzlet már lebonyo
lódott s elérkezett a haszon elszámolásának 
ideje.

Itt aztán a szerződő felek összekaptak. Bibó 
Kálmán szerint a Kánya-féle részvénytársaság 
eleinte nem akart elszámolást adni és amikor 
kiforszirozták, akkor az elszámolás sok olyan 
adatot mutatott, amely szerintük a tényekkel, 
ellentétben állt. Sok huzavona után mégis ösz- 
szeültek és megállapították, hogy

a' kilenc üzletnek összes bevétele 437,960.169 
korona volt

A Terménybizományi és Külkereskedelmi III, 
az üzletek lebonyolítása körül fölmerült költsé
gek címén 41l/t millió koronát számított fel és 
a Kánya Alberték beállítása szerint ez a nagy 
költség a tiszta hasznot mindössze 36 millió ko
ronára csökkentette, Bibó Kálmánok az elszá
molást nem fogadták el és azt mondták, hogy 
a költségszámla olyan tételeket tüntet föl, ame
lyek a. valósággal ellenkeznek.

A Bibó Kálmán gabonakereskedelmi r.-t. bí
rói útra terelte a kérdést. Először polgári per! 
indított a Terménybizományi r.-t. ellen 2f 
millió 728.737 korona iránt. A polgári törvény
szék előtt most folyik a kiviteli ügynek soí: 
milliós haszna fölött a peres felek marakodása 
és nemsokára Ítélettel dönti el a bíróság, kinek 
hány millió jár a haszonból. De van. ennek az 
ügynek egy másik, kényesebb oldala is, amely 
nem a polgári törvényszéket, hanem a rendőr
séget és az ügyészséget foglalkoztatja.

Amikor Kánya Alberték előterjesztették el
számolásukat, föltűnt egy harmad félmillió ko
ronás téléi. Augusztus elején ugyanis a Bibó 
cég 2,500.000 koronát adott át a Terménybizo- 
mányi r.-t. egy tisztviselőjének minden nyugta 
nélkül. Kánya Alberték ezt a pénzt mogkapták, 
elkönyvelték és a harmad félmillió koronát az 
elszámolás alkalmával még sem ismerték el, 
mire Bibóék sikkasztás, és okirathamisitás 
miatt a rendőrség előtt tették meg a följelen
tést Kánya Albert vezérigazgató és társai el
len. A rendőrségi nyomozás után

a vizsgálóbíró elrendelte a Terménybizo- 
mányi és Külkereskedelmi r.-t üzleti köny
veinek lefoglalását és a könyvszakértői 
vizsgálat igazolta, hogy a két és félmillió 

korona Kányáikhoz tényleg befolyt
A vizsgálati anyag iratai az ügyészség elé 

kerüllek és most a vádhatóság Kánya Albert 
vezérigazgató. Galetzky Jenő főkönyvelő és 
Hoffmann Géza Ernő j)énztámok ellen sik
kasztás és magánokirathamisitás büntette címén 
vádiratot adott be.

X Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpó-nztár e hó 
23-iki rendkívüli közgyűlése a forgalomban levő társasági 
részvények névértékénok 600 K-ról 1090 K-ra valói kiegé
szítését és alaptőkéjének fölemelését fogja javasolni.

X Naturalla Mezőgazdasági és Kereskedelmi Rt. igaz
gatósága a közgyűlésnek inditvúnyozni fogja az alap
tőkének 5 millióróil 15 millióra valói emelését. Az uj rész
vényekből 1:1 ct a régi részvényesek kapnak névérték- 
beu. A kiegészített igazgatóság: llrJler István (elnök), 
bárói Dániel Tibor (társelnök), ii’j. gróf Szóichcuyi Bezső 
és Kenossey István Lajos, gró.f Tolcky Háza, Somssich 
Miklós, gróf Mikes Miklós, gróf Gyürky Aladár, .lusth 
István, dr. Grünwnld Emil (ügyvezető), Botogli István, 
Tömöry Tibor. Csernátony László, dr. Szögyén Leó.

x Magyar Általános Gépgyár Rt. alaptőkéjét 50 millió
ról 75 millió K-ra emeli. Az összes részvények a légi rész
vényeseknek 2:1 arányban dbkónt 3500 K áron ajúnlíatnnk 
föl. Az elővételi jog e hó 22-ig a Hitelbanknál.

x Egyesült fa- és Ipar részvénytársaság elhatározta u'. 
alaptőkének 100 millióról 200 millió K-ra való, fölemeléséi. 
Négyszázezer <lbra 5:4 arányban dbként 1400 K ért cl > 
vétei jógiik van a régi részvényeseknek, a maradék száz
ezer uj részvény régi részvényesek között kérni : r: ' : • 
lián ingyenes föloszlásra.

X_ A Magyar Vasúti Forgalmi Rt. elhatározta az alap
tőkének 14.5 millióról 50 millióira valói i'ölcmeló-si I. Minden 
3 régi róiszvény után 2 uj ajúnltatik föl dbonként 12.000 
K-ért. Elővételi jog junius 25-ig. A fönmarndói részvény
mennyiséget a társaság sv.'ijci tartozásainak visszafize
tése céljából egy külföldi pénzcsoporlnuk, a főúti előv-- 
teli árat Dényogeson meghaladói, svájci frankokban ílztj 
tendő árban, több évi zárolás biztositása mellett adta cl. 
A közgyűlés Beöthy László ny. kor. minisztert, és Kcoch 
lin-Hoí'fmann R. Albert, a Basler llandelsbnnk elnököt, 
az igazgatóság uj tagjává, választotta.

X Baráti SznszflnomUó Rt. 1921—22. évre 4fl K osztalékot 
tizet óh alaptőkéjét fölemeli. A tartalékból a rőaaványek 
nóvértókét 200 K-ra emelve, 3 részvényre 2 újat a<J, dbkent 
1200 K-ért, az igy előállott egész részvénymennyiség mii>" 
deu 3 dbjáru egyet ingyen ajánl a részvényeseknek. Elő
vétel jnnius 28-ig az Olasz Banknál.

Kosztpénzt
idejében föladott megbízáséiull
ItÜaépárfolyemon effektual u

Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takaró-K- 
pénztára Itt., Rákócl-ut 7G, I. cm. Telefon: ,T. 60-lá.L 13.1-32

,11SZEB ÉS TÁRSAI BflHKHÁZH
3 BITOAPEHT’IX, LÓN^AY-U’rCA 2. SZ., KULfOKUAZ 

Tőzsde! megbízások, órfékp&plftk
E vétele és eladása n legelőnyösebb föltételek pieMott,
S_______________Tptofon: .1 íizftc f* 32—ttí__________
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Arai az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

w>7 fog izni ns orltánsl szüzrott
/lát természetesen azt, hogy si...

'..Természetesen! Azt, a darabot, színészt, 
vagy eeerzöt. szeretném én látni, akinek magá
nál nincsen sikere. Hót vegye htdomásul, édes 
Tinta. hogy az orleánsi szűz az Unió rt. köz- 
yonti, sót, lázárödöni szinházpolilikáján, amely
nek jelszava a „spórolás" — elbukott. Az egyet
len. amit dicsérhetek, Márkus László díszletei, 
aki néhány ócska, átfestett vászon segítségével 
kissé az expreeszionizmvsba hajló stílussal ha
tásos képekben állitottla be a. dráma fölvoná
sait. Márkus univerzális zsenije megbirkózott í 
a lehetetlennel: a rendelkezésére álló lehetősé i 
gélekéi.

— No és Darvas . ..
— Darvas. Hát szivem. Darvas som volt az 

a Jeanne D'Arc, akit vártunk. Darvas legjobb 
esetben az égi és földi szerelem Lantija volt, 
egy atitosuggcsttv trance-nak állandó, negy- 
venfokos lázában s extatikus rajongásában, a 
szavak színes toilcttjébc burkolózva, súly, érte
tem és érettség nélkül. Schiller figurájából a 
kétségbeeső hazaszeretet szárnyain csőd alól elek 
és csodák szféráiba lendülő szűzből, a saját is
teni küldetését és < Ibivel árát hivő és elhitt.tűi 
tudó amazonból alig volt valam i, — leginkább 
még ott, ahol a szavak fonetikája feledtetni 
tudta azt. hogy mögöttük hiányzik a tartalom: 
a lélek őszinte érdeklődése, tehát megértése és 
irríkége. D<ii vas Lili fiyönm'ii úen m’.vdht cl a t 
szerettél. <le nem Jeanne D'Arc szerepét ját
szotta.

— Óriási ...
— Nem is őrftfei, boldogtalan. fcntl/ga. De vi

szont nem is katasztrófa. Van még elég ideje* 
tanulhat és tanuljon is, mert a magyar 
drámai színpadnak ma ő az egyetlen fejedelmi 
ígérete.

— Igenis,.,
— Hát hagyjuk ezt, rossz pástban van az 

Unió, annyi szent. Klasszikus előadásokat a 
Nemzeti mégis csak .jobban tud, játszani és elő
adni, mert a Khabespeare-ciklus előadásainak 
összes jegyei például már az első napon elővé
telben kellek el. Gyönyörű érettségi bizonyít
ványa a közönségnek, végleges győzelme He
vesi Sándornak, alzinek első szezonja szinte pár
ját ritkító sikere az ifjú erejében lévő Nemzeti
nek. Egyébként a junius, amely halálos ellen
sége a kőszinházaknali és legjobb barátja a 
Holdbélieknek, csúnyán mcgtréfálta az idén a 
zöld trösztöt.. A hűvös időjárás folytán ugyanis 
a kősrinházak kitűnő házakat csinálnak, min 
ózandó, ió-.ifs Diahii Színkör, az elegáns Sziget- 
Színpad, a Budapesti Szinhá , a Jardin s a töb
biek mind, mind üresek...

óriási...
./ Vígszínház is meleg júniusra számított, 

amikor műsorra tűzte a híres „II ericolf" című 
darabot, amelyet „A zsicány" elmen fordítót 
tok magyarra s anu lynek szinrehozatalát té
len realisztikus tartalma miatt kockázatosnak 
tartotta, „A znirány" egy férfi, aki egy kastély 
vendege s aki a kastély minden nőjél, kezdve a 
szobalánytól a ház úrnőjéig — elcsábítja... Iz
galmas. érdekes. A Vig nagy sikert, vár tőle.

1 premieren itt lesz Ben Blumcnthal is, aki 
ii hét régén érkezik Pestre Amerikából. Páris- 
han csatlakozik hozzá Fcdált Sári, aki. az uj 
szezonban már a Blumcnthal kenyerét eszi, 
együtt érkeznek meg majd Pestre.

— Óriási.,,
Amerikába, különben most újból nagy exo 

dús van. mennek Király és Kosáry, aztán Pufi, 
aki Berlinben tudvalévőén közvetlen kiutazása 
előtt tett súlyos beteg, de aki már túl, van min
den veszélyen. 1f> kilót fogyott s csak teljes föl 
épüléséi. várja, hogy Idalazhasson. I gyancsak 
Amerikába utazik egy nagy amerikai színházi 
Irösef meghívására K adassa Ede, aki. tiz ma- 
gyár darabot visz ki magával,

— óriást..,
A dollár egyébkén! az il IboiHttha! is iz

gatja, amióta hossz van és egy dollár tízezer 
boron iba kerül. Talán maguk a bizományosok, 
ügynökök. ós alkuszok sem tőzsdéznek olyan 
fenredelmesen, mint a színházi emberek. I 
hölgyek között Somogyi Nusi, Pechy Erzsi, Né
meth Juliska, Szöllősi Rózsi, llajor Gizi, Titkos 
Hona. Bittér Irén. Darvas Lili. Simányi Mária, 
I hurzó Elvira, és Sándor Gizi legvadabb játé- 
ionok Somogyi Spódiumba és Ingol-Mogyar 
Bankba dolgozik. P<(hy Erzsi Danijába és 
ósatrák Hitelbe, Németh Juliska Gumiba, Szöl

lősi Rózsi Nagybátcmyi és Újlakiba, Darvas 
Lili Magyar Iliiéibe, Bajor Gizi Kereskedelmi 
Bankba, Titkot Ilona Barátiba, Blller Irén Nó
rába, Simonyi Mária Jutába és Kenderbe, 
Thurzó Elvira ófába, Sándor Gizi Hazai, fába 
és (Isepreghy Sári Ingé fába dolgozik. Agyon
nyerték magukat mind, mert ugyan melyik 
tőzsdei hatalmasság tagadna meg egyiküktől 
is egy jó tippet...

— Óriási,..
— Az Ián itt vannak a szerzők, a színészek és 

a direktorok. Drégely Gábor Budapesti Gőzbe, 
Földes hnre Közútiba, Bús Fekete Műtrágyába, 
Faragó Jenő Viktória Bútorba, dolgoznak. A 
színészek közül. Rózsahegyi Kálmán, Dénes 
Oszkár, Hegedűs Gyula. Z. Molnár, Náday Béla, 
a direktorok közül Doboz, Bárdos és Lázár 
lőzsdéznek. Lázár csak Unió színházba játszik, 
nagyon szilárd az Unióra, az Unió is őrá. Az 
egyetlen direktor, aki sohasem tőzsdézett, 
Beöthy László...

— Óriási... Uj szerződ lel esek?
— Az Andrássy-uJra szerződtették Gombra- 

szögi Irént és Baross Gézát, a Városi Színház
hoz egy nagyon talenlumos Fatál urllányí, Lő 
rinezy I’Urnái, akii a: M rangniadár egyik elő
adásán fedi <11 föl Ábrányi Emil, nem szerződ
tettek senkit még az Operához és az Apolló-ka- 
baréhoz. Az Operához azért nem. mert meg 
akarják várni, hogy áll ti korona majd ^zeptern- 
berbt: . a- .1 pof lóhoz <r ■ rí nem, meri óz Apolló
nak nincs még helyisége jövőre...

— Óriási! Házasság! Pletyka"!
— Van. Weisz Jenő báró, az elhunyt Mán 

fréd báró fia, Drágában eljegyezte Geitler 
Annié kisasszonyt, a volt helytartótanács alel 
nőkének leányát. Az érdekes hymenhirhez tar
tozik, hogy a. szép menyasszonyt még a család 
feje, Weisz Manfréd szemelte, fiának, a múlt év
ben Korlsbadban. Pletyka, amely nem. is 
pletyka, hanem izgalmas valóság: egyik nagyon 
előkelő klubban, amelyet uay is hívnak, hogy 
a „gazdagok klubja" s amelybe négy évvel ez
előtt még milliomosok, ma már milliárdosok 
járnak, a héten kél báró kártyázott egymással. 
Mind a keltő családja vezéri szerepet játszik a 
magyar nagyipari és közgazdasági életben. Az 
egyik öregebb, a másik 25 éves és mind a 
kettő természetesen mérhetetlenül gazdag. Az 
öreg a fiataltól egy iiltöhelyében elnyert het
venötmillió magyar koronát. Nincs tovább, 
ajánlom magamat, fésülöm a hajamat.

* . A zj-lvtuiy*' Kxoiubati bemutatója iránt rendli.tvütó 
r. „r i,, fodra . \ htn-s igj.ó!"k k iilönÖT'r-n a Mmi.lina« arra, 

h. v.x kclleinT villám or.ik.d -wrczwn a V ipnzinluU k<i- 
:.<<Ti.-i’;’i>nfk. zsuftny" mimünryik aaorepe hálás és ha- 
tásiei. (íóthvv lO-rtfeíz KLIb a horcesrnő. való*--ágoö n&ráúás 
K.'.eriW't .l.átuiik. f'óth Sár'doT. n visrjstAk rendcz-Ajc, érd*

m>>nyol víláifflt wcnw»ly<vdt. QíUiI
i- -kn czv'ffil • ; itHivó.vp <'fryrMfMH.'i’ní'k nmffOleló alalr.i- 
t-isra tálul :i|t rilrnnt. túimbn'zöci Pllln falusi ino
n ■. a, ,! k< i| <-1> !>nir u ,i| > it x i -i hzín)>*mIivi As dorüri 
ünnr.t Mim i«, akit l' vzi' Vmn ábrásul. Szz'r^niv Zoltán 
.•i'lin n i iiliif'.ágor; .1 •> r it.is--.la1 lmk;u»s l’ál oirészen oJ 
, -t i ;i1 ,i 1:1 ,'i.n |Ar> föl l’.orr/y GAza og-y szarrlmca fiatal 

'nti.'i 'f Ats'.il. 1’riHos <’i" ztA' p<'<lig n faltuti paixrt. adja.
,. \ in: Mit os. brinnadik nlfinrhUAt jövő vn •

•r ír < . hiifőn lartjal inog. \ .izomlxait.i hoiiudatöic a 
. X.-", fi . Izikati . t...pn-np&s vjfrjab'kát ked
<l'-n, c z<ird«n», pi pfckoti rmvll k. IliAfön hoSiZMfebh pihen 
tct<n iPrin u „Hárrm nővér" korul bV.inro, a „John Rark- 
nm.n"4 poriig <<siiliirti>liön .iAtisz/ik.

* A Városi Szlti’utz ■■>! riznlrv, rlőndásoltkal folotr be
■d<" 1'1 I'i . "k 1'1 II . •ií-.i- i'/.tiiiir.l r.7, al.lrtliii «winhá3ak
logkivalóbb uak o nólisnx < rili kr endég föllépte
'ii. Hétfőt): .. •. • • rí re .•< t> ii runáÁi** (Aqujla ?\dlcr Adriinál 

k> Iliim „Az iibireo.vbar i.xemotli Marin), azerdán: „A 
szép (»n!n.tlii«’* (.Aqui.ln Adler Adídina én Gábor
,,A »au katona*, ,.B:» i! 1. ÍKörnj’i»y Bála), esötörtA- 
kftn: „Bohótnólol". Ilditeken: ./l'nilwVir* (Reiner Kató As 
íJadnav l’lrr.ii. w<-»nil>a|:>n: (Aqnila Adle.r Adó-
I i! i'i Minn'ii.-i..-................. i. ' .ir-i'i npern jMít
nap ,.'1' sin" (Knmycy Bi-la1 hi4t*ón: „A z>nd<w$“ ŐMun?. 
linwri .Inzsof) korai rrlmro.

* A kar*a®mélyz«t Julnlomjalékártl n FrVvároefi Operett
• /'ríni Im i vii'-;ii ttci.p délután n „Mai'inka .n táuooflBŐ". 
' llioit viliehlríi oTX'rotljo örül «zinTe Ez lesz nt ni 

jnbil r ádll olóadröm. WT aiber tőow*
inh" hí Billi-i- Ir.m H.ihnfl'’ Tib'rr. tlarmatb llilda. 
’ bar1 i« \iMidri \ v'■■■ ud r.~-,l a:’, áiüwni olöadáidiwn.

* „Ar orloánsl szűz" es n „Kovársné", Schillnr román 
fiktiH traoródiájn is Boiithy I.hszIó mnlnta-igoe vig.iátoka 
knrill nzinro nz.an h hét. n i M:i_\nr Színházban. ,.A» 
nrleairi izíiz" hétfőn, ezbrdii'i, i-entíirlftkön. pénteken és 
i i '.ri p, n ,.K iv.ii sit" kedden < ■< rzomltnlon.

* \ Belvnrnrd Szính''z.bnn a in : i i szünet elölt n „Mér- 
folo.nrd. ‘ i'i liótí'on, ezi iiImi. esiitfii tőkön, pénteken éa va
nrnap <■ !•■. a „Sári bíró I l■■•ddm és szonihnton játszák.
* \ *-'zt cl.' zlnpiid Jer <4 d I ''4t a ti. (ikonban Í33 ^f>),

cl lul'j I. é’ifól i lat ■■ ■ 1’1) a KZÍnbaz pénzt áránál
(1't (ifi) v tyv a váro‘.i j. x i riHŰiklm n x alt listák.

’ A „Sr.vptu.s '.uny korshn". Un ina l zobor rlertis és mit 
lalua.ie. n, eiljii in iid' n színre kérni h Blahn
Lujza színházban az ismert kitiinö azeiopoez.táshan.

* A Sziget-Színpad miisorn n nyári wz.inházi <w.*é»n a»en 

náci ója.
* Az Andrá«sx-nti Színház <’ héten mogitmétH n nagy 

sík 111 inninei inli-i.v <larnli.mil. tréfáit és magánszámnil.
\ „i’iiil u őrizel‘ ■«!;• . a ,.< 'irl nsz,", „Linux óra, /.siiz.m!", 
,Bhi inn", „A moly , stb. rövidesen 75 ik előadását éri

mng.

Külföldi magyar karrierek
H.

Putty Lya
Hörtiw, junius 15.

.) Mindöiwze két éve, hogy Bér 
linbnn van é« alőször játszott filmen é« ezalatt a rövid 
két. év alatt olyan karriert futott l>e. hogy ma mar epry 
nagy német-attierikai íliravallalat létesült körülötte, évi 
flzxstése márkában jóval meghaladja az ea»millirirdot, 
külön filmeket kéwBÍtonek egyenesen az ő számára és film 
jel, mint „Lya de Putty-filmek" járják be a világot. 
Azok közé a művészek közé, tartozik, akik reggel ’ s'.t 
árakor md.r nine^wxnek otthon ée este 8 órakor mór otthon 
vannak, mert naponta 10 órán keresztül végzi n filmezés 
idegfárasztó munkáját. Nála is beigazolódik, hogy a nagy 
művész élnie nem egyenlő az arany élettel. Egyik lég 
szebb kritikát maga fícrliard ítwfitmaw mondotta róia 
„Phantom" oimíi filmjének a bemutatása után: „tl.u.'.ini -k 
ktpsufitem. még mielőtt- nw.glrUtam nnlna! Hu minden 
film. Lya de Puttóval mehetne. kélségltimH a filmválla
latok keresnék a legtöbb pénzt." Berlin délnyugati részé
ben. Sohönobergben lakik, egy nyárspolgáriasan egyszerű 
lakásban, amely most nagyon elárvult, meTt a innlt hé
ten halt meg férje, Christin'Mcm Jnhuke. norvég keres 
kedeLmi attasé. Talpig gyászban vm, de minden ti él nő 
tátnbb csillogó, igturi magyar haja.

Amikor Berlinbe érkeztem, bizony nehéz volt a kéz 
det és nem igon hittem, hogy két év alatt ide kerülök. 
Hlöször ie élnem kellett és fölléptem a Scálában. Két 
hónapon keresztül táncoltam egy' némajátékban, amikor 
egyszer fölkeresett ur. öltözőmben Jor May és félórái tár 
gyulán ntán félévre (nszxxrzAIteteti. Így kerültem n film 
hoz, A nagy May-filmben, a „Hindu *irei»léé:"-ben, ját
szottam először, mindjárt egyik Mezorcpet. Ez x szereit 
lé,sejn annyira sikerült, hogy utána rögtön elleptek szer 
ződósí ajánlatokkal és azóta szünet nélkül dolgozom. 
A második filmem a magyar tárgyú „Ilona" volt, amit 
szintén May rendezett. Azt hiszem, fölösleges fölsorolnom 
a sok uiine.t, hiszen a legtöbb Illmeinet Pesten hitték. 
Mint minden művész, persze ón Is Amerika föle kacsin
tok, ahova mfjus elsejétől kezMve már volt is nagyszerű 
szerződésem a kaliforniai Pamous Pityerx társasággal. 
ICzt a szerződést, sajnos, föl kellett bontanom az uram 
nagy betegsége miatt. Kő-ben azonban egy német vál 
lalatlól kaptató egy dollár ajáulitlol, aiiici.x meg az. 
amerikai/ is fölülmúlta. Három nagy' filmet koH lóját 
.iianom. az ote<> most készül, a partnerem Paul Wegentir. 
Nemrég jöttünk visesa Görögországból. Korfuból, ahol 
nagyon w>k szán WvMMt készítettünk. Egy éw alatt le 
játezom ezt a bárom filmet és jövőre aztán minden kö 
Tfllmények között Amerikába megyok. Go előbb még más 
terveim is vannak. Gaosel színpadra tápok. Mert hiába, 
a film nem elég óa m Ígéri mfivóemrli aa otthona a 
Rri-npod. a levegői* an Mlsmerá, teps .. . Berémy Henrik- 
nr-k. x Berlinben *lő magyar komponistának legújabb 
pantominijét fogom eljátszani, amelynek <Hme ^Hasis . 
A darab kínai tárgyra, de a főszerep benne egy európai 
oó. Partuerom nem klaobb er.lnész. mint. Moisfri l<wz. 
Többet nőm ige* tudok erről a bM erről mondani, azt 
hiszem, eleget dolgoztam és dolgozni fingok erotán is. 
mert__ már öregszem . . .

Ar, firegednt ugyanis rabból áld. hogy már huwonnégy 
éves ... Pb. a húszon négyéves, Pntty Gye azzal számul, 
hogy pár év mnlva „majd ha íbAt öreg lem". fWhágy 
« rAÍuéínőle,ttel. boeajön és szép, nyugodt életet, fog Atel. 
amilvent az ö fantáziája elképzel ... Révész Imre.

JMoziftözlímények
Nagy sikere van a Corvin-Szinház és 

a Tó-Mozi műsorának
A wK.aiubélyer“ (7 föh\), „Ni álarcos tán- 

eosoö“, Ossi Oswalda - vígjáték <S fölv.).
Jóleső Tne.gp!éiT‘‘‘)Jésfu,l távozik a publikum a 

(■orvin-Szinlviz és a Tó mozi minden előadn 
sáról. A zsúfolt házak közönséa'e lelkes kaea 
fással jutalmazza a bajos ás teniperameiítu- 
mos Ossi Oswaldának frappáns alakítását. „Az 
álarcos táncosnő'* ben es olruyjidtíjlns Ixiserj a. 
„Kaiubélyeg“ sryönyorü ablakai fölvételeit, íi. 
végeláthatatlan hóinezókel ás Russel Simpson 
mesteri színészi alakítását. Tblőazlasok kez
dete a Corvin-Szín házban v«6. és ’/élb óra
kor. a Tó moziban S ás 10 órakor. Telefon (k»r 
vin Színház: József 89—88 es Józsei 9á 84: Tó
mozi: 153—84 á« 20— 82.

Szan&n
— A Kamara premier>.

Orosz tájak sápadt, meghitt és költői hájfi 
ragyog föl sokszorozott erővel azon a film
regényen. amelynek JSzanin** a címe és tegnap 
volt, első, bemutató előadása a Kuniamban. A 
fölvételek ódon metszetek kedves és költői 
bájával hatnak. Nagy szerepeit iduiópu legjobb 
színészéi játszók, akiknek sorúból kiilön is ki 
kell emelni a hősnőt, Lya Marii kisasszonyt, 
aki nemes, felejthetetlen alakítóét, nynjt, a sze
relemmel megmérgezett falusi Lyda kisasszony 
szerepében.

Az attrakciót nagy világsiker előzte meg. A 
Kamara bemutató előadásait is ezrekre menő 
közönség n<*zte végig. A regényt kitűnő vig- 
jútékTnüsor előzi meg. Bemutatták az „()rfilt.-n 
vágj szent." eimii két föl vonásom vígjá tékot, éa 
két. amerikai hnrloszket, amiket. Pesten m-'^t 
sehol sem játszottak; „Bunkó, a zseniális de
tektív’* és a „Kérő” című humoreszkeket.

-f- TWmhnls, a legjobb francia komlkns föllép 
a. „Parisetíe“ eimii Ilimben. Bdmutatja a város
ligeti Royal-Vio. Előadások kezdote déjntán 5 
árától iély talólagosan.

larnli.mil
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A zuhogfi e$S és a szeles IdSjSrés ellenére is 
kivált eredményeket értek el a versenyzéseik

( A Reggel tudósítójától.) A legnagyobb ön
feláldozást kívánó sportra, az evezésre, az idén 
kíméletlen idők jártak. A hideg tavasz miatt 
a versenyzők csak .jó későre tudtak tréningbe 
állani és csakhamar többen kidőltek, mert 
bosszú ideig tartó csnzos fájdalmak lepték meg 
őket. Betetőzésül pedig a w/.V regatta második 
napját októberhez illő időjárás tette tönkre. 
A megszokott pompás keret a ragyogó, elegan- 
ciáju közönség ezúttal elmaradt a margitszi
geti korzóról. Alig egy pár lelkes hivő állt a 
parton, többnyire katonatisztek, de a verseny 
végére, amely már a sötétségbe veszett el, ezek 
is elfogytak. Maga a sport azért keveset szen
vedett a rossz időjárástól, bál* hát-, majd ol
dalszél kellemetlenkedett a versenyzőknek. A 
hazai versenyzőkön kívül a vidék pompásan 
képviseltette magát, míg a külföldet egyedül a 
Normannen képviselte — sikertelenül, mert a 
Kürthy-einlékversenyben 6 induló között pont 
az utolsó helyen végeztek.

Részletes eredmények:
I. Junior négyes kormányossal. (Allnmdij. örökös vftn- 

d-irdil.) Védő: a Budapesti EC (1922). Neveztek: Hungária, 
Müegyetem, MAC, FTC, Sirály, Győri TE, Nemzeti BEC. 
(8 induló.)

I. Nemzeti Hajós Egylet (Bérezel. Kaiiser, Komzsik, 
Haas, kormányos: dr. Lukács). Idő fi p. 35 inp., 2. FTC,
3. MAC. Másfélhosszal nyerve.

II. Fiúosztálya négyes kormányossal. (Fülepp Kúlmán-
emlékversnnv. örökös vándordíj.) Védő: Pannónia (1922). 
N. vezeti: Pannónia (Wieh, Hautzinger, Szendeffy, dr. 
Mtihr, kormányos: Koch). 4

Nem evezték le. ,
Ili. Másodosztályú skiff. Neveztek: Martens Gy. (Győri 

Csónakázó E), Laczay (Neptnn) és Grosz (Duna).

Sís Magyar K&spát ax MTK nyerte meg 
MTK—WTE 4a 1 (3cO>. — FTC—Törekvés 3s2 (2s®) 

Üllat-uti pálya. — 15.000 nésff. — Bíró g Habfős J.
(A Reggel tudósítójától.) Az egész nap sza

kadó cső a legkeményebb sportot, a futballt 
nem tudta elmosni. Bár az Üllői-uti pálya 
nagy része viz alatt állott, mégis rámerész
kedtek a csapatok, a négy legjobb magyar 
csapat, hogy eldöntsék maguk között a leg
klasszikusabb magyar vándordíj: a Magyar 
Kvpa sorsát. Természetesen igazi értelemben 
vett futballról alig lehetett szó, mert a já
tékosok percenként borultak föl, a labda pe
dig a leglehetetlenebb irányokban vágódott a 
vizen keresztül, úgy hogy még a mérkőzés 
vége felé sem tudtak a küzdők a megfelelő 
játékmódra ráhibázni. Ezért a játék vajmi ke
vés szépet nyújtott, úgy hogy az a 15.000 fő
nyi közönség, amely az elmaradt kerékpár
verseny miatt sokasodott, ennyire, jobb hiá
nyában önmaga, közt viaskodott a tribühön.

Az elért eredmények általában a papírfor
mának feleltek meg, csak a bajnokcsapat nagy 
gólarányu győzelme keltett sokakban kelle
metlen érzést, ami az UTE-csatúrsor habozó 
játékának és Remete gyönge védésének tud
ható be.
'A kettős mérkőzés alapján a Magyar Kupát 

az MTK nyerte meg az UTE előtt, mig a har
madik helyre az FTC került.

*
1/7'K—UTE 1:1 (3 : 0). Az első félidő javarésze az 

MTK fölényét mutatja, az UTE csal: a szárnyukon kisér- 
je.tezik llefntásokkal és különösen Szidon veszélyes, de 
Kropaosck mindannyiszor jól ment. Az első negyedóra 
erodinénytelcnül telik eii, mig

a 23. percben Opata egy Kertész által jól előre adott 
labdát 23 méterről az ellenkező sarokba lő.

amelyet. Remete meg sem kísérel védeni. A kapott gól 
nagyobb ollenáilásra ösztökéli az UTE-t, de mégsem 
tudja megakadályozni, hogy

Slklóssy a 35. és a 38. percben újabb két gólt ne lőjjön. 
Félidő: 3:0.

A II. félülő első 5 nerce az TJTE-é, Sehalter két izl>en 
js kapura lő, uo Senkcy és Kropncsok jól mentenek. 
Nemsokára lkukon lő, de nllvitő labdája a kapufa meilott 
megy cl. Több szabadrúgás is ebik, legtöbb a kék-fehérek 
ellen. A Jó. percben még mindig az MTK térfelében fo
lyik n játék, mig végül a 12. pereljen ^siJt u« első kick-off 
nz UTE oldalán. A 15. percben konmrt rúgnak n lila
fehérek. de erodményteh niil, Kelecsén i próbál javítani, 
Kropacsek azonban jól helyezkedve ár:Álmatlanná teszi a 
jól irányzott labdát. A 20. percben egy pompás UTE- 
lámslás Krapaesck kezében akad meg, nmjd Schaller 
lövi'in suro'jn a fcllső kapulécet. A 25. porcben ogy MTK- 
tám-idást J’ogl fault árán akaszt meg, a 20 méteres bün
tető rúgást Orth a Lnpnfának lövi, tnijd ccntoihalfnak 
megy hátra.

A 28. pereiben Opata a jobb szélről bonznlad, beadását. 
Oláh 3(1 mó'errfti bőin balti vessél kliltli u kapuba, 4:0! 
Két peroccl később egy szép UTE-tűin adás kerül a kapu 

Blögé.
Végre a pureben slkcrölt Paulnsznak a kifutó Kro- 
pavsek által üresen hagyott kapuba bevágni az első 

gólt. 4:1!

a Reggel

Bonig, Zannor, 
Győri TE. Há-

1. Grosz A. (Duna). Idő fi P- 20 mp. Martens föladta, 
Laczay nem indult. ,

IV. Vidéki négyes kormányossal. (Vásárhelyi Bela-om- 
lékversony. örökös vándordíj.) Védő: Szegődi Csónakázó E 
(1921). Neveztek: MOVE Váci SE, MOVE Esztergomi Ha- 
jósegylot, Szegedi Csónakázó IC, Győri Csónakázó E és a 
Győri TE. (5 induló.)

1. Szegedi Csónakázó E (Zainbó, Tóth, 
kormányos: Devich). Idő fi P. 50 mp., 2. 
romnegy ed hosszal nyerve.

V. Másodosztályú nyolcevezős , verseny 
(Kiirlhy Dezsö-emlékvcrseny.) Nyolcadik 
dők: Miiegyetem (1912, 1921), Pannónia 
Ruder Verőin Donauhort (1913), Hungária 
Neptun (1922). Neveztek: MAC, 
nénin. Műegyetem. Rudcrvcrein.

1. Hungária (dr. Kell, 
Payer, Waltér, Götz, dr. 
Idő 5 p. 48.4 mp., 2. MEC 5 p. 53.8 mp., 3. 
Normannen utolsó lett. A nap legszebb versenye.

VI. Skiff főverseny. (Oppler Pál-emlékversony.) Negye
dik mérkőzés. Védő: Neptun (1920. 1921, 1922). Neveztek: 
Eötvös Z. (Hungária), Conrad. Hochoksol (Rudervcrein 
Pirul), Mórieh (Neptun), Grosz L. (Duna), Blum (Pannó
nia) és dr. Kirchknopf 1 (Pannónia). S (5) induló.

1. Eötvös Z. (Hungária). Idő fi p., 2. Grosz Leó (Duna) 
6 p. 13.8 mp., 3. Blum (Pannónia).

VII. Kettős párovezős verseny kormányos nélkül (ju
nior). Neveztek: Laczay- ifj. Szendey (Neptun) és dr. Ln- 
dinszky—dr. Ilüttner (Hungária).

1. Laczay—ifj. Szcndeji (Neptun). Idő 5 p. 1G.8 mp., 2. 
Hungária 1000 méternél föladta.

Vili. Vendégek uégye.vezős versenye 
veztok: Szegedi Csónakázó E, MÜVE 
Győri Csónakázó E, Győri TE.

1. Szegedi Csónakázó ügylet (L. IV. . .
32.4 mp., 2. Győri Csónakázó Egylet., 3. MOVE Váci 
SE. A helyezettek között másfél-másfél hossz. Nagyon 
szép verseny.

TX. Elsőosztályu nyolcas kormányossal, (örökös ván
dordíj.) Védő: Pannónia (1922). Nevezott: Pannónia.

Nem evezték le.

kornuinyossal. 
mérkőzés. Vé- 
(1919), Wiener 
1914, 1923) ór a 

Hungária, Neptnn, Pan- 
, Normannen (fi indul).

dr. Jandl, Marik, Kaffan dr. 
Payer, kormányos: .Téliének). 

■* ' 53.8 mp., 3. MAC. A

kormányossal. Ne- 
Váci Sportügyiét,

A 38 pereben Opata komort rúg. Ezután percenként 
esik szabadrúgás, mórt Fogl II. tularélyesen játszik. Az 
utolsóelőtti porcbon Kropacsek egy igen nehéz labdát véd.

FTC—Törekvés 3:2 (2:0). A Kupa 3. helyezéséért üt
között meg a két kitűnő csapat és abban u zöld-fehérek 
győztek, bár a második féllidőben a vasutas csapat majd
nem kiegyenlített. Góllövők: Patakit, néger és Schreiber 
(11-csből) az FTC részéről, mig a Törekvés góljait Úrik 
lőtte.

A kupanieccsck előtt játszott az ETC és a Főé. T. Kör a
III. osztályú bajnoki címért 2:2 (2:1) eredménnyel.

Egyéb eredményeit. Szombathely: SzAK—Kecskeméti 
AC 7:0 (3 : 0). így a Szombathelyi AC nyerte el a „leg
jobb vidéki csapat** címét.

Bécs: Rapid—Sport Club 2:1 (3:1). Wienna—Hakoah 1:0 
(1:0). Rndolfshügel—Amatoure (3:2 (0:3 f), WAO—Adm-ira 
5H, Shnmering—Waoker 3:2.

Uj országos riKordoK
az NSC uszó verseny én

Á Nemzeti Sport Club uszóversenye osak 
részben lett áldozata a zivataros időjárásnak, 
mert 5 versenyszámot lebonyolítottak óh Rartha 
Károly (NSC) is sikeresen úszott a 1ÜÜ méteres 
hátuszásban, amelyben / perc 16." mp.-cel pom
pás ritcordot állított föl. Ugyancsak rikord 
alatt győzött hánóezi Eperjessy Hála (Move 
BSE) is, aki Magyarország 260 méteres gyors
úszó bajnokságában 2 perc 25.* mp.-ct úszott. A 
böljryszámokban a bécsiek voltak frontban.

Részletes eredmények:
I. Magyarország 200 in.-es gyorauszó bajnoksága. Rajnak: 

bdnóczi Eperjessy Réla (MOVE BSE). Idő: 2 p. 25.fí mp. 
(Országos rikord!) 2. GdborJTy Antal (NSC) 2 p. 35.fi mp. 
3. Serény István (FTC).

II. 100 méteres hátuszás. (Ri kordki Bérlet.) Bariba Ká
roly 1 p. mp.-et. 11 szott. (Országos rikord!)

Hl. 50 méteres gyorsuszús. 1. Schlenkvr .fnird (NSC) 
27J! mp. 2. F. Lajta (Anintcuro). 3. Hollóssy (III. kér.)

IV. 100 méteres női inollusztás. 1. Elsa Bicncnfeld 
(Amatoure) 1 p. 12.6 mp. 2. Wagner Olgn. 3. Wngnor .Tózsa.

V. 100 méteres női gyorsuszús. 1. Grata Adler (Ama- 
t.cure) 1 p. 29 mp. 2. Dénes Irén (NSC). 3. Krasznor 
Vilma (NSC). Másról hosszul nyerve.

VT. 109 méteres női hútusziis. 1. Keresztúri Kamilla 
(FTC) / p. 17.2 mp. 2. Wagner O. (NSC). 3. E. BienenfeM 
(Amatenre).

El kellett halasztani a vasárnapi nemzetközi 
kerékpárversenyí. A kerékpárossport történe
tében egyedül álló eset a vasárnapi. Az egész 
nap szakadó eső ellenére is valóságos néptörne- 
gek vándoroltak ki a Millenárisra, hogy a nagy 
anyagi áldozatok árán lehozatott osztrák ver
senyzők startját láthassák. A versenyt azonban 
a teljesen vizes pályán nem lehetett megtartani. 
A rendező-egyesület, hogy a közönség jogos ér
deklődését kielégítse, a versenyt, kedden délután 
s/í6 órakor tartja meg az osztrák bajnokok rész
vételével a Mi Henáris-verseny pályán.

Győztek a KAOE-atléták Kreefcldben a 
4X100 méteres és a 3X1000 méteres stafétában. 
Németország egyéb helyein a szakadó eső 
miatt az összes versenyek elmaradtak.

Elmaradt az MTE atlétika! versenye Ik óh azt ezor- 
d-An dólutáu á órától kezdvo bou^oMtják lo a MAC-pulyáu.

1923 junius 18.
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H&nőfu! nyerte a Derbyt.
(A Reggel t u d ó s i t ó j ú t ó 1.) A vasárnap hajnal 

óta tarló zápc.rcső iilaposnn eláztatta a magyar galopp, 
sport egyik legur.gyobb versenyét, a harmadik magyar 
Derbyl. A versenyen a rossz idő ellenére is előkelő közön
ség volt Idén. Horthy Miklós kormányzó végig 
nézte a ver-.envt esuládja társaságában. A kcksznlngért 
luil. telivér indult, úgymint A s c n n i <>, II a nd fül, F. 
Bőin bácsi, A r g o s. Babérág, Oda neki. () d a- 
neki óh Babérág c-.ak st-'lisztúllak a versenyben, nem 
ilyen előkelő társaságba valók. A besviiri-menost II u n d-> 
fül és A s c a n i o kénviselték. Az istálló nyerőt nem 
ielentett és bár a vélelmezett ló Ascanio volt, az. érté
kes trófeát Hand fül szerezte meg. Ascanio hclyezetle- 
niil futott. Kár, hogy az o z.lrák derbynyerő R i c s a y-nuk 
nem volt kötelezettsége a magyar derbyben, igy még 
mindig nyílt kérdés murád, hogy melyik n derhyévjúrnt 
legjobb lova. A futam nagy meglepetése a nemrég még 
a handieap-klassz.islioz tartozó A r g o s második hülye és 
F. Béla bácsi helyezetem futása. Beigazolódott tehát; 
F. Béla bácsiról, hogy nem állja végig a derbytávot. A 
feneketlen, mély talaj ellenére a vorsenyek nagyjából a 
papírnak megfelelően folytak le, csak nz. 5. és fi. futamban, 
umelyckcl zuhogó csőben futottak, fordult föl teljesen a 
papír. Részletes eredmény:

J. futam: 1. G on <1 a t I a n. (11:10) SeheJbaL 2. Donna 
Magda (3) S.iid.ik, 3. B-I'lsee (1*4) Állmaim. b. 4 h. 
Tót.: 2u|>:;in. JJ. fulam: 1. M a h o n i a (8:1()r) Scliejbal, 2. 
Vc.-.'zprém (3) i’iern.iezJiy. 3. l/mka (8) Alt inaim. F. m.: 
Szívtelen (3), Pörgettyű (20). Erlöle^hiió (8), Siinonella 
(33), Ki le.s (fi). < sftk azért! (fi), Ma«sze«m (25). 4h. Ih. ToUi 
200:340, 309, 520. 700. UJ. futam: 1. Ilunilful (3) Ta.lxV",
2. Argos (5) Nagy G.. 3. F. Béla bácsi G’/j) Scliejbal. F.
m.: Ascanio (2), Babérág (14), Oda neki (10). :fíh. nvh. 
Tol.: 200:380 (l.landfnl Ascanio), GHU, 440. IV. i’utnmt 
1. Szándék (3) J’ojik. 2. GyőztiMi (1’4) Sajdik. 3. Bo
giira (W) Ixspos. F. in.: Mulnzlroit (10). Párkány (p), Tini 
(20). !'_-h, 7h. Tót.: 20:1081), 'H'. 2s(i. V. fuíain: 1. Corona 
(0) l’rotzner, 2. Fogaras (4) Nagy G., 3. Integritás (fi) Ta
kács. F. ni.: Derí'ie-boru (2), Mclia (5). Eahuezi (8). Tú
rón (20), Dis :pp<-iiit.!i;<m4. (20), Nimfa. (3). Ili :,',íh. Tol,:
200:1709. 480, 400. 380. VI. futam: I. Gyöngyi (12) Illa- 
r-.st'k,-2. Lói i (4) Pretz.m r, 8, Lord Newton (4) Szoko 
F. m.: Afí< ul liil lm (3), .Mouslafa Keinal (20i. ( s'e.s -ri 1'1, 
Bele vele (20). FálTcán (5), Koncsi (3). Szép leány (20), 
l'rink (Ül). Spiduezi (4), Merengő lí. (33).

Felelős szerkesztő és kiadó: Ltízár Miklós. 
Kiadja a Rétinél Lapkiadó Rt.

..Vi!ágosság“-könyvnyomda rt. Budapest. VJIi, Contt-u. 4. 
Műszaki igazgató: Deutseli TE
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fSsSépcsőhi&xű 
gbutoiro^ott szoba 

füircMfczobífivaB
!< méltányos lalkSsérért ffegy vagy kék 

satcmély réssőre)),
& Továbbá: abszolúte elegánsan berendezett
1- szobáfc 6í,eti
I 3 O fi O K . é r t

bármely pillanatban elfoglulliatók. Úgyszintén 
egy-txístt és Ki&romsxofoás alKsériieti 2ak« 

©ssíáíyok igénylés szíeriuat.
Uraknak, hölgyeknek, házaspároknak, 

8sv kapható s 
Deák Ferenoutcában, Eöívüs-utcáhan, Váci- és Nagy
mező-utcában, Pmlmaniezky - utcában, Aradi-utca bán. 
Nagy ,1 ános-uteában és Arany János-ntcában, Andrássy* 
utón, Rákóczi-uton.tTUöLuton, A róna-utón,Thököly-utón 
lOrzsébet-kiiriitnn, ‘Inzeuin-kőruton.Margit-kiirnton, va
lamint Glzella-téren, Deák h'erenc téren, Jókal-térrn, 

I.lszl Fercuc-téren és Gellért-téren.
frodag gQ 4„

Íródni órák egész napon ót, este 7-!g.
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