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Marinovlch főkapitány nyilatkozik
Kovács-ügyben folyó nyomozásról

Lezárták a rendőrség kapuit a nyilvánosság előtt 
fládosy és Marinovich főkapitány nem távoznak állásukból

(A /őy/.or/ fadásitójától.) Több, mint egy 
hete már, hogy 11. rendőrség a legnagyobb ti- 
lokzalossaggal Folytatja a nyomozást a Kovács- 
testrérek és társainak. bűnügyében. A közvéle
mény ma. még a legnagyobb tájékozat lanság
ban figyeli a rendőri nyomozást, amelyről — a 
szokástól teljesen eltérően — eleddig semmi
féle jelentést sem adott ki a rendőrség. A Reg
gel munkatársa vasárnap délben fölkereste 
dr. Marinovieh Jenő főkapitányt és elsősorban 

országos főkapitánynak és Rudapcst főkapi
tányának távozásáról szóló hirck dolgában in
tézett hozzá kérdést.

— A belügyminiszter ur -- válaszolt a fő
kapitány — tegnap este kiadott cáfolatában 
inár kijelentette, bogy mindazok a híreszte
lések, amelyek Nádosy főkapitány és az én 
távozásomra vonatkoznak — légből, kapott 
koholmányok.

Nf Ilyen Htádiunibnn von Jelenleg a KováeH-testvérek 
hiinügj T>en folytatott nyomozás? — Kérdeztük tovább a 
főkanitíiii.vl.

— A Kovács-ügyben semmiféle nyilatkozatot 
nem teltetek — felelt dr. Marinovich. — A rend- I

őrség a nyomozást szünet nélkül folytatja és
mindaddig, amíg az ügy a nyilvánosság 
számára meg nem érett, a rendőrség hiva

talos jelentést sem adhat ki.
Megemlítettük a főkapitány előtt, hogy a különböző 

hírek a leofanlastlikusabb talál patáira adnak alkalmat. 
Némelyek neves politikusokat sejtenek az ügy hátterében, 
a réfji napji bünüfiyi'k uuomotásáról bexzélvek mások és 
a közvélemény tudatlanul all az utóbbi idők rendőri ese
tei közül talán ennik legnar/f/obb jelentőséfiii ü (untéi 
szemben.

— Legyen türelemmel a közvélcmény — mon
dotta a főkapitány. — Az utóbbi napokban éppen 
azért zártuk le a főkapitányság épületének ka
puit, hogy a nyilvánosság teljes kizárásával, 
a nyomozás érdekeinek megfelelően dolgozhas
sanak, a rendőrség emberei. Egyelőre vem 
tudom megmondani a, napot, mikor fogjuk a 
hivatalos jelentést kiadni. Addig is

a közönség a legteljesebb nyugalommal 
várhatja a rendőrség munkájának ered

ményét.
—■ - L o i ■ . . ...

Lezuhant az olasz légügyi miniszter
A röpülőgép útközben lezuhant. A minisz

ternek több hordája és a karja eltörött. 
Élete nincs veszedelemben.

Jobb vélemény magyar papírokról
Ha a Korona stabilizálódna? — fírausz Simon tárgyalásai

I

London, junius 23.
t.-í Heggel londoni tudósítójának távirata.) 

Az. angol piac lassanként visszanyeri világ- 
uralmát. Az amerikai piac kizárólag Londo
non kére-./,: ül köti transzakeióit. Víiris aggódva 
lesi a londoni (.'ily minden szemrebbené-éi. 
I'’aiiröioisz-iLnak indilikai téren nyeri fölényét 
Aiü’liíinak hideg és biztos uralma a pénzügyek- 
ően nemcsak ellensúlyozza, de teljes mértékben le is gyűrte,

A Iránéin Nemzeti Bank óriási erői’eszlté- 
•'■eket, tesz a francia frank tartása i 
ínért érzi a tartózkodást és a hűvös 

mányi pénzével szemben.
Londoniján teljesen visszaállott a 

előtti elet. \nglin pénzügyi uralma soha 
voii erőteljesobb a világ fölött, mint jelen pil- 
1'inatokban.

E percben Ausztria a favorit.
osztrák kölcsönt 7% fel pénzzel jegyzik; 

fí kibocsátásnak jótállói (Undcricrilcr) aláírd- 
saikcrt 2%-o/ zsebeltek be egy óra alatt.

iránt, 
véle-

háború 
sem

Egyébként az összes osztrák részvényekért 
tépik magukat az emberek.

Olyan részvényekből is, mint például a Lom
ban!- und Escom ptebank, egy pillanat alatt vá
sárolt a Kleinworth cég IdíOJtOO darabol egy té
telben. A Niederöslerreichischc Esc.omptegesell- 
schaflból is egy másik nagyobb angol cég 
imt.OítO darabot kötőit.
\ magyar papirok iránt jobb a hangulat, 
miután az utolsó héten már a belpolitikai 
viszonyainkat sokkal kedvezőbben Ítélik 

meg.
Krausz Simonnak ittléte, aki egy hét óta tar

tózkodik az angol fővárosban, rendkívül hoz
zájárult egy jó vélemény kialakulásához, ügy 
értesülök, hogy a legjobb City körökben neki is 
sikerült a magyar vállalatok iránt a legtelje
sebb érdeklődés! fölkeltenie. Ha a magyar ko
rona stabilizálódni tudna, úgy a most, lekötött 
üzleteknek százszorosára lenne kilátás az an
gol piucou, amely ismét a világ korlátlan ura 
gazdasági téren.

A francia szenátusban a jövő háborújáról tanácskoznak
(Wolff.) \ költségvetési vita során a szená- 

t’isban tognap llirschauer tábornok szenátor 
8.i minisztérium költségvetésének vitája
0110’1 muval kifejtette, hogy

Németország a légihajózás terén minden 
ere.iet megfeszíti. Franciaországnak légi

jármüvekkel kell megvédenie szárazföldi 
birtokát és vizeit. Ez biztonságának előfel

tétele.
Lübersac szenátor Laurent-Eynas államtit

kárhoz
a jövő háborújáról intézett kérdést*

Nézzünk a tükörbe
és borzadjunk meg, milyen világban élünk. 
Füstös kocsmákban puccsterveket főznek, 
romlott fantáziájú kölykök még mindig bom
bákkal szeretnének labdázni. Él egy banda 
ebben a városban, amelynek a pánik, az esze
veszett izgalom, a föl fordulás, a zűrzavar 
életcél, kereseti lehetőség, akár a zsebtolvaj
nak, az éjszakai besurranónak, aki ilyenkor 
orozza a zsákmányt. Hát még nem múlt el 
a lidércnyomás e sokat remegett ós álmatlan 
nul, annyit virrasztóit város fölötti Úgy tet
szik, most elérkezett az alkalom, hogy a rend
őrség kibogozza elmúlt rejtelmek véres szá
lait és az igazságszolgálta tás érvényt szerez
zen annak, ami minden állami élet funda
mentuma, ami nélkül soha a teljes jogrend 
és gondtalan biztonság érzete vissza nem tér- 
bet a dolgozó polgár és munkás életébe, — 
hogy a bűnt követi a bünhödés, hogy gyilkos
ság megtorlatlanul nem maradhat. Készség
gel ismerjük el, hogy a jelenlegi kormányzat 
atmoszférája tisztultabb, szabadabb, mint a? 
eddigieké, hogy ma már remélni merjük a 
rendőri nyomozás minden irányban való le
folytatását, hogy a holtpont szó egyszer és 
mindenkorra töröltetik a hatóságok szótárá
ból. Bethlen Istvánnak éreznie kell, hogy a 
teljes megértésnek és őszinte együttműködés
nek legsúlyosabb akadálya az elmúlt négy 
esztendő ki nem nyomozott bűneinek és gaz
tetteinek el nem múló emléke és addig nem 
tehet egyetlen lépést sem előre, amíg a re
zsim e szörnyű tehertételét el nem tünteti. Mi
csoda. megtisztulása volna egész társadalmi 
és közéletünknek, ha az ismert bűnök tettesei 
végre tömlőébe kerülnének! A tisztességes 
Magyarország boldogan lólegzene föl és a kül
föld letagadhatatlan és megcáfolhatatlan 
jelét láími annak, hogy mi, magyarok, Euró
pában élünk és a. kilengéseknek, a felelőtlen 
garázdái kodásnak, a politikai brávók szerep
lésének nincs többé lehetősége. Ha s sors ki
számíthatatlan szeszélye folytán rendőrkézre 
kerülne a bombavetők egész maffiája, úgy 
nem tulzunk, ha ez eseményben egy boldo
gabb. harmonikusabb, eredményesebb bel- és 
külpolitifci első jeleit látnánk. Nyilvánvaló 
volt, hogy ezek.az emlékek el nem fonyadnak 
és el nem sorvadnak/ Ha csak egy ezredrész, 
remény van arra, hogy a puccsisták bárme
lyik kategóriájából kiemelhetik jóhirneviink 
meggyalázóit, úgy dolgozzék éjjel és nappal a 
hatóság, mert itt nem életről, pénzről, több
ről, mindenről, eg.v szerencsétlen ország be
csületéről van szó. Az ország az életkedvét, a 
jövőbe vetett bitét nyeri vissza, ha ezeket a 
szörnyű és megalázó fogalmakat: politikai 
gyilkosság, összeesküvés, ekrazit, diktatúra, 
középületek megszállása, internálás, rajtaütés, 
nem hallja, nem látja többé. A gyilkosok ujj
lenyomata ott ég mindnyájunk piruló arcán. 
Végre egymás szemébe akarunk nézni és a

, i tükörben emberi arcokat látni



aRegccl
fflf.-..g ja iftTTsr ttot fVTr.sj*

A magyar kereskedelem megmyteWs
Az Omke tiltakozása a kormány g$tx«iasá$i poiftiikája elCen

I
Reggel Vasárnap délelőtt

tartotta az 0MK.E közgyűlését a Pesti Lloyd- 
Társnbií n a.uyl érni ében. A közgyűlésen, ame 
lyeti Sándor Pál elnökölt., nagy számban jelen
lek nic.tr nemcsak a fővárosi, de a vidéki keres
kedők és az OM KE vidéki kerületeinek kép
viselői is. Sándor Pál elnöki megnyitójában 
visszatekintett az elmúlt esztendőre, amely a 
kereskedelmet eddig nem é.rzett nagy meg
próbáltatásoknak tette ki. Két jelszót hangoz 
tatnak. Az egyik: hogy Magyarország 
nálva földrajzi fekvését, 
kereskedelmet, a másik, 
társadalom foglalja el a 
inegille.tn pozícióját. Mi 
Iességti n ket; igyekszünk 
ilalmat bevonni

van: az ofcik a legi
tim üli kereskt di lem, 
sze re t i k Ieg!ö b bsző r 

A másik, azok a liangzalos 
megindult a lakit la- 

vitgy illegitim 
vagy egyenesen 

kijátszásában merül ki. 
azok az intézl<cdcst'k, 
magyar kereskedők'^

k ihász
fejlessze a transilo 
hogy a keresztény 

kereskedelemben őt 
meg is tesszük köte- 
a k e re sz t é nyr iá rsa - 

s a foglalkozásunkat mégis 
lenézik. A transito-forgalomról pedig jól tudja 
mindenki, hogy bár ezzel meg lehetne menteni 
az országot, mégis minden oldalról gálát 
emelnek eléje. Egy állam, amely azt kívánja. 
Imgy polgárai erkölcsösek legyenek, legyen, 
elsősorban maga, is erkölcsös. Adómorált adó- 
spielikfce.l teremteni nem lehet, és nem lehet az 
egyik oldalon megengedni, hogy a kereskedő 
a Devizaközpont jegyzéseinél 60a'a-kal magasab
ban értékpapírok segítségével fizet h essen a 
külföldre, mert a Devizaközpont ájfolgamai 
Hktivck és ez árfolyamokon nem is India 
devizával az igénylőket kiszolgálni, a másik 
oldalon pedig a kereskedőt, aki jóhiszeműen 
értél;papír segítségércl fizet, üldözte!ni. Az 
állami szolgál latásol; állandó drágításával 
nemcsak minden erkölcsi és közgazdasági föl
fogással ellentétes terhekkel sajtja a kereske
delmet. hanem ő maga szerepel mint a. leg
nagyobb árdrág Hó.

A legitim és illegitim kereskedelem.
Kétféle kereskedelem 

lim, komoly munkás. 
önnek a legitimitását 
kétségbe vonni, 
címekkel és jelszavakkal 
tok. amelyeknek működése 
c!önyiik méghaparivitásában, 
az állam érdekeinek 
Ezek az alakulatok és 
amelyekkel az állam a .... ............ . ........... .
Megakadályozta abban, hogy kiilföldről hozott 
árujukat, becsületesen megfizessék, arra vezet
nek. hogy nc-nt'sal; a magyar kereskedelem, de 
a magyar állam is el fogja veszteni hite'él. 
.\z jpariiző Csehországban a búza és a liszt 
olcsóbb, mint az agrár Magyarországon.

• Az iij vámtarifa tönkre teszi 
a magyar kereskedelmet".

r» r/
visszaíizctni a hadikölcsönköt- 

ugyanakkor valorizálni akarja, a 
ami megvv! i az index- 

seiiek és egy hihetetlen mé- 
drágiilási folyamai alapját. \z uj ■ ám- 

tenni a magyar keresbe- 
fogjál: küszöbölni a köz- 
monopólizálui fog iák a 

i \ cszcdolem 
niagya r kereskedelem n,>k 
és egyesítve kell tilta-

Ugyanakkor. amikor az állam még néverték- 
ben sem akarja visszafizetni ? 
vényeket, ugyanakkor v a Io ri za < 111 
magántartozásokat. ami megve!i 
rendszer bevezetésének és egy I 
reftí drágulási folyamai alapját, 
tarifa lünkre fonja 
(leimet. A kültelek ki 
Aetitő kereskedelmet, 
munkaerőt ér a fogyasztást, Olyan 
ez. amely ellen a 
erélyt megfeszítve 
koznia.

Utána Ralkányi Kálmán Igazgató a 
leütést l j

• ’serná lopj'mik
Bnlkúnyi. 
illik egy 
aplikalja. 
kod ti sk ön I ősét. 
palástjában 
hogy az 
mondót t tik 
tusok i 
hogy a 
ifinkre 
és olcsó 
mondott tik 
lésével 
esnk a 
Ion. Eölszólnlt mi k 

< /ne re "cll .ti nfm fialni i 
s.oío//. < e/i nazdtilkodfis 
azt a jelentést, adta, 1 
lezmények, amelyek a 
mágus tokán voltuk, a 
jutni. Szomorú i légtételünk inegvan* de i 
amikor Jelenlegi k<>i< skedelml mlnbizf rriink 
dasiigi politikát folytul. Kéri „ helerjeszlctl 
fogndásál. A telszéssel fogadott beszéd után

Hiir v<tl h Islvthi főtitkár n kereskedelem gazdusiigpoli 
tikul kívánságait torjesztele elő. Előadói javaslatai alap 
jón n közgyűlés kimondat; a. hogy o.- 0.1/ K E-köznyűié* 
tiiiiinilnlnih inni Ilii ja, hinni liiinny-hiiniiii illán hlil. el 
anélkül, hifim lieli/rcAllna a körűlöfl iinl: fekvő tilln nul. 
hal tr. n termés ctes tirnesvre, nmein er/fjeil'l képen n 
iir'.iiri Icltiiliill érőinél,- érvinf/csitési'rc. .1 IPIKi: •
'l!iiilése fi'ill 'i^ u korni'hn/l. hmm nuet nn, lnihirh’thi 
hinni kés.ilsr elő, nőt. ha l.ell, l,e-tlenu'niiei e trnlail a 
hirimalásokat, iiinchiik elsősorban a sows:étl fi II mard 
lal 'aló i.iei/mi,/erest nélir.iál,. Szakítani kell n helioza 
teli korlátozások egyoldalii politikájúval, ainclv li'elo 
silhiil kiadós has-onlehctőséf/ckel er/i/cs faenri uil ipái 

■ lillnlnloknak, fimelfi útónban a: nrs-.tif/ l.n.un (Insóf/i 
mii/aira ctmenma,. ileatrniilóan hal. Az OMKE köz 

,vi lillakrvik a behozatali ltot Iritr. :risnlf renih rrén'l.
uj autonóm vtímlririfii lőrrénnjaraslulóral törvényié- 

I fiukba >-nl’i beesemni'-f- ri,- 
íjriti/as'irii éhl inoróljót is 
ámhái I , mii '• llanijé slltlsa

Az UA1KE közgyűlést követeli, hogy a2 U3 autonóm

az évi ,ir-
lerjeszteí te 

olt 
Amikor az 
miiiíszlernfk 
amikor az 

, akkor 
ct szrlogiii, 

!>•• Imiinket 
annak

híres mondása 
nemző; szegény, 
meggav iaionl n i. 

nemzet hordozz.a .

elő.
egy

CgÚHZ 
sem 

eltesz nemzet horilozzn a 
nem illik nekünk az önérzet biiszko 

tetszelegni, ezerl nem hivalkodunk azzal, 
idol, bennünket az egész vonalon igazoltuk. Mi 

iih’K annak idején, hogy a háboríts megszórt 
galvnniz.alasa nem lartható fönn, mi mondottuk, 

i természetben való ellátás rendszerűvel hamarosan 
lehel lenni fi: tilliin>]ién Járt, í/e néni lehet J6 

ni'•!I élhet <■*! lii .Indítani lir:l rivehiinh i" /. . Meg 
pedónl, hogy n Máv.-na) a tarifa örökös eme

li pénztári egyensúlyt megteremteni nem lehet, 
vasutat tnszit.iak mindig le.lebh a finaneiális lej 

a legelső napon n később Fulurónah 
protekciós 
iigr.>rv''7.ér 

in

fillfll IÖl;ffl l/Vf l'ill 
ellen, uni.'lyről etrj 

hágj a gyűli> őrit kzű < kezet i 
’><■<'lürlcs.M.'ir és .-i|l ruizipua el.'
’eiirH erkölcsi csődbe fogunk 

niegvnu.* <l<- mit basznál, 
erftflcn g;iz 
jelentés el

é.<. i nihil etten káros é* a 
inén un . i/, n>"hihlHv rcnrl 

t Ili n. 

--—ír •nw,r“-.‘.T,fgnf? -tv^Ml -igTEfli

vámtarifa nletbelépleté.p'nek napjan n bohóSatail korlá
tozások egész rendszere mcgszünteftessi.'k. Az. OMKE köz 
gytilÓBO megállapítja, hogy az ni autonóm vám tarifa agy 
oldnluno készített 
sagpolitikusninak 
kozik amink egy 
letárgyalásn HJen. 
kipniseletlet bíró 
dói metiilimk kópriscliiinek a kritika .infidlól -unió elüté
sével. A kereskedelem készséggel magara vállal minden 
elviselhető terhet és niindeu meghozható áldoznl-oí. ha 
nz ország nagy gazdasági érdekeiről van szó. r>c n&m 
hajlandó fölnldoxri e.ví-. tévéid int okker, ha e:i n hara
kirit i’fls er/,/eten'es nciv'-rli érdekek, hanem ön:ö rí*.'. 
Ia!i/érdekek <>: lelje* l.'plezetlonséfliikben ni>ilatl,o:rí klikk 
érdekek követelik tőle.

Pr. (i!j<iv{)!i Ernő, az OMKE ügyésze, a kei esi. ed vb'm 
Mdósérelmcii ismerteti. Bán utal arra, hogy a kereske 
delein szívesen hozna nagy áldozatokat és B.’.ötne maga
sabb ndóknt is. ha ezzel az állmnliáztartáa egynsulya és 
a gazdasági élei normális rendje hcl?TCallithnli> volna.

(‘láiiíi Sra.v. I’al, dr. V^.7n.•'■ ii'/'irtm, .(dóm I'hrló é< 
tjarcnnirm -híréi szólaltak föl

Ezután l'érlcs Emil Sándriv Eóll. a magyar kereske
delem kitűnő vezérét köszöntötte.t

Halasi. Fischcr Ödön a Cohden-szörctség nevében ud 
viizli az O.M K (•" t és indítványára a közgyűlés cgyhan 
gulag elhatározza, hogv üdvözölni fogja Matleknvits 
Sándor!.

Mngpor rfe.rtalav 
gyár Gyári Képviselők 
sóletének üdvözlőtől t 'niáosolia. utána dr 
-sef beszélt.

Kzulán a közgyűlés clfogudkj 
szaluilyniodo:iitáfiok'*t, amelytÁuek 
ítlebjökökiil ujra 
Gézát, Horváth Kándort és Strasser 
s a trianoni határok állal elszakított 
kel. képviselő eddigi vidéki aíelnökök 
ifj. h'iirst Gyulát (Pécs), hétbársi

tprvczetr az orsznc legelőkelőbb gjuda 
kritikáját hívta ki mag.-i ellen. Til'n- 

kerettörvény alapján en hlnek való 
amely wici jclcntc.ne a parlamentben 
fovi/nix.lói, mr .önatfiastiui év. keretkc-

fölszólalnia után Gontlo Iiupó a Má
éi Áriiiígyníikök Országos Egye- 

A'roe»""r Jő-

az al fi p- 
értelmébcn 

megválasztotta Druckcr 
Alfrédet 
lefitlrf e- 
helyébe 

(jifulát (Pécsi, liétbár«i Xeurnann 
Adolfot (Miskolc) és OHovag Károlyt (Sze
ge d).

Az újonnan megalakilol f elnöki tanács 
tairjai lettek: haki'-i Fmchrr Ödön. Frey Kát 
máti. mmótlii /■'órtii Ldszió. Magyar Rerlalan, 
Roller '/.iágmond. Székács Imre, l értés Emil, 
továbbá Ruri'cb 'Ártér (Nyíregyháza), gyulai 
(’zinc'iir Adolf (Gyula). Létag Lajos (Debre
cen). LudvAgh TI. Endre (Újpest), Prágáé Ti
vadar (Keszthely), Vértes Miksa (Szegd) és 
!I r ísz Miksa (Székesfehérvár).

beszámolóI *

oI >el it I án 
lég 
(■ • o‘

Reretlyóujfalu, június 24.
(A Re gyet tudósítójától.) Szilágyi Lajos, a 

kerület nemzetgy idési képviselője a n»a dél 
előtti gyorsA'onattal ideérkezett, hogy beszá
molóját ineglit rí.« a. Ki-crelébeu lejött a pár- 
tonkivűii képviselők csoportjának löbb tagja 
is. Raross .Ionos, Korster Elek, fieck Lajos, 
Igron < tábor <■< Diniek (időn. Lét ctg Ernő az 
utón csatlakozott hozzájuk, választóinak kiil 
dö1''"Cje v <■!. A kcjivi'.i'lókcl az tilloieásott több
száz főnyi lömeg éléit Köbeik János főmérnök 
iidvi-zölte. majd a község nagy vend-glöjébe 
mentek, ahol fciiycs bankett volt. I 
órakor pmmíolía cl Im^zámoht !;i%> 
iivhii ’iiiiil ,i<lflíl e'itber jelt'iileléboii. Az, 
környél gazdái kocsikon jöttek el Bercit .nő 
u.i r.:lt?ra, itog.v képviselőjük luuiidífii; valóját 
meghallgassák.

Szilágy: részldc eii váz.oHa egy esztendei 
purláménti munkásMágát. Rámutatott arra, 
hogy o és a párloukivüli képviselők cso
portja milyen céltiubHor. tevékenységet fejteit 
J.i különösen a munkabérek szabályozása és o 
lisztrisrlől, sz’inirirti anyagi helyzrlének javí
tása körül. Kifejtette, hogy a földbirtoknak cl 
Iára szükség van. mert a törvény rossz és a 
végrcl.-'tjiás is igen nehézkes, de megjegyezte, 
liog.v a-, ellentétes érdekek békés kiegyenlítése 
most a. legfontosabb, ezért tehát egy akciót 
inti'tóit meg a cél gyors meg valósításéi érdeke- 
ben. Yégíil megemlékezett arról, hogy a csoport 
bizonyos kérdésekben szigorú ellenzéki kritikát 
gyakorolt a kormánnyal szemben, amelynek 
különösen a külpolitikáját tartják túlságosan 
crélylclcnncli, de belpolitikai kérdésekben nem 
egyszer lámogatlák. Utána lrgron beszélt. KI 
Jött, hogy tanúsága! legyen Szilágyi Lajos 
mellcli. akinek a nemzet erőit egyesítő politi
kai;: az egyedül elképzelhető ut arra, hogy hz 
ő álmainak a vágya beteljesedjen: hogy ő még 
■ alaha ezzel a vonattal tovább nl.'izh ’sson... 
Maid !•’<>;st.er Klek a Magyar Gazdaszövetség 
űdvö/.lelét íolniúesolta a nópgvíihv-ne.k. Diniek 
(nlöu pedig ;< ráckevei kerület választóinak 
<'gyü ti érzését hangoz.ta ti a.

•.ttv

Uj világrekord a dánországi 
géfikocsiversenyon

Kogcnhága, junius 
a gépkocsi\ersenyen az 

u j világfi kordöl 
■ íjával, amennyiben 
másmim re alatt tett meff. Ez az 
tni'gridrl '!!!'.:} s k!hj)nétcrnj/i órdl>

tiugol
teremtet 1. 350 Jó

/ kilométernyi
1H( g.

ka nőben 
( 'anypbell 
erejű kor 
utal fí'i.U 
eredmény ................_............ .........,, v
ken!' sebese anck. holott tíz eddijei viInprikord 
211.280 kilométer volL

1023 jinrfus

>1

A Sö<?jtáifc KöxgyUlése
(Becs, junius 24.)

A népszövetségi ligák nemzeti uniójának Vll. 
közgyűléséi ma nyila’fak rneg ünnepélyesen a. 
Kofbiirgh;;ji Uiimba dr. követ, az osztrák nép 
szövetségi liga elnöke, árinak a icmóuysi'jgcnck 
adóit kifejezést-, hogy végre megszűnnek azok 
az erkölcsi és anyagi természetű sulyo" meg 
rázl'ődta.lások. amelyek a világot ével;, ót:/ 
nugzavarjál; és megkezdődik Európa győgyn 
fása. J\v ujjáéledés íegörvomlel.ccebh tűnőié a,- 
Egyesült Ulamol; képviselőjénél' c közgyűlésen, 
való jelenléte, meri onnan várja Európa (l 'i- 
sorban a kulturembcriség számára a segit ég: i, 
Mr. Culdwell. ;l/. Ügyesül! Államok képvisejöjr) 
ki fejtet le. hogy t; iiépszöv^tség eszméjének \ c 
gól is meg kell szereznie az egész világ rokon- 
érzését, mert esni- a népszóra tséű tudja bi lódí
tani a világ dcmol'raíik’.'s fejlődésé!, nniil m 
den kvltvrnép kíván. Ezután m('gv,'i|;i>'/.lottók 
az alelnökökei. A magyar delegáció tizennyolc 
tagjának soréiból Apponyí Albert grófot vála -z,- 
toltak be az elnökségbe.

Longchamps iuni(i> . '
(Havas.) A Graiel Prix de Paris eredményi 

a következő: I. Filibert de Savoya. 2. Chpek 
matc. 8. Le Capuein. IX Jó futott. A versenye'; 
megjelent Mitleramd köztársasági e.lnök is.

m KW
;j| rJVA

(i'C-.vJi il^agsa tíá rói UkéHw

Mar®
fFwtfajjwst, H«!v<irws, 3tt's Kiiaíí-witce ’í

rtcnM-ici'? evencj. !”>RT.j<ó0g!el

ll «> r *» rT
A .jrf-.;

1 2—3—1 méteres szövőt-, selyem-, mosó
éit bélésárii-inoradékokat mélyen

llesxáiísftG’ít ártó r-saílati

!

115 cm. széles .erenadin-niaradé 
kok méteronkéDl.............

Angol és francia (riportok 
Klanel-inaradék..! nu torén 
Scliottis inlia-cl• in marni 
130 címszói. sö|. tkok tis/'a g 

szövet ..............................
Aliando )<<;•’■' 1 ila ’.lck .>•

és mof • i.i r i(-: na ra. i < k <ik h; 0
3F>®

• • • • • 1980 K
198A K

ként. . .14211 K
lékok . 3880 K

apju ■
7800 K '

,ö\ ei selyem-

o.<¥>:
Központi Iroda:
IV, Pió'JX-ltfiZ fl 

Köninsíáílüer 
testvérek rí.

&A‘hz,e!.vsí '-A UZsttiJ

, .v. ’»«•

; evt-vzov.., íf. • T^e.v.r,R0'rAf!Vf..7iL-n'®x s
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Vasárnap déSalűtt megkezdte a rendőrség
a Reismann-Ggy uj nyomozását

Awröán hozták be a rendőrségre az elfelejtett rablógyfilkosság vala
mennyi tanúját. — Été járta sorra a tanukat és fenyegette meg őket, 

hogy változtassák meg vallomásukat a vizsgálókká előtt?
C4 Reggel tudósítójától.) \y. ólmait, néhány 

hét rendőrségi szenzációi között, még Kopinits 
ördöngős sikkasztásánál is csak az érdekelt© 
jobban az újságol vasóközöriséget, hogy rni igaz 
a Kovács-testvérek és társaik nevénél kapcso
latba hozott puccsmozgalomból. Hogy kik a 
Kovács-test verek és a rendőrség őrizetében 
levő társaik, azt. ismételten elmondani teljesen 
fölösleges A Reggel olvasóközönsége (‘lőtt. Ne
vük és szereplésük sok szomorú cikkre szol
gáltatott annakidején adatot, de a rendőrség 
egész vasárnap délelőltig nem foglalkozott 
múltbeli ténykedésükkel, a nyomozást pusztán 
csak a puccs kérdése érdekelte. Szombaton éj
szaka a lezárt főkapitány sági épületben — 
ahol n. puncsul kapcsolatban — részben Andréka 
Károly főkapitány helyettes, részben Pintér 
Ernő rendőrtanácsos es dr. Lakatos rendőrkapi
tány előtt érdekes kihallgatások voltak,

úgy látszik, a puccs előkészületeinek eddig 
homályos részletei annyira tisztázódtak, 
hogy a rendőrség most már rátérhetett, a 

Reisinann-iigy újból való nyomozására.
Hogy mik ezek a tisztázódott homályos pon

tok, arról egyelőre a rendőrségen vem nyilat
koznak,

sem arról nem adnak semmiféle informá
ciót, hogy hová vezettek a puccs szálai.

általában a Kovács-testvérek őrizetben tartá
sával kapcsolatban annyira távoltart,jók a saj
tót minden információszerzés lehetőségétől, 
hogy az esti órákban, amikor e Kovács-testvé
rek ügyében a tanúkihallgatások folynak, új
ságírónak a Zrínyi-utea 2. számú kapu alatt 
levő sajtóirodán kiviil máshova hemonnie sem 
szabad a rendőrségi épületbe. A Heggel munka
társának bizalmas értesülése szerint ez a szi
gorú elzárkózás azzal hozható kapcsolatba, hogy 

többen vannak szabadlábon, akiknek a neve 
a. puncsba bekapcsolódott és ezek minden 
bizonyítékot eltüntettek a lapok tájékozott 

h i rszolgálata aIa pjón.
Vasárnap délelőtt dr. Vogl József rendőr 

kapif .iiv és Mayer János detektivfőfolügyelő 
utasítást kaplak, hogy vegyék elő isu.,u a sze
rencsétlen zongoragyáros eltűnésének bűnügyét. 
Körülbelül másfél éve a rendőrségnek ez a kél 
kitűnő tagja kapta azt a megbízatást, hogy 
derítsék ki, hogyan, mikor és kiknek a révén 
tűnt el nyomtalanul Reismann Jakab Széna
téri zongora gyáros - zsebében körülbelül 
80- 100.000 korona készpénzzel, ldegfeszitő és 
érdekes nyomozás kezdődött annakidején. A 
rendőrség emberei megállapították Reismann 
Jakab életének utolsó napját, egész az eltűnés 
utolsó) percéig. Pontosan tudták, kikkel érint 
kezelt, kik beszéltek vele utoljára és a gyanús 
adatok serege, egykori lakásadónőjének, egv 
Dósay-Mo!nár nevű volt katonai nyomozó roko

mé^sé/teltet és tisztesié® politikájáról
<>. < !i<: ti. .Iunins 21.

.1 II< (ifiéi Iiiiir,.iitijtilől J N.igynf mii föltlniivilósiiií.vi nii 
iiiszic.- l<>bb l.t’pvisolo k isiTi-ti-lmn >z.nnl>.'ilii!i i'-.te (husii.i- 

Z’ira Arkw.ctt. hogy n'w.f vagyon a .. \<io)jatá<ii S'.ribá Isli'iiv- 
teli />'• fölav aló iinnopótyéii óh ( siznutdi'i .htdr'is oroxli: 

z; I nemz 'fjryi’.l.Hi képviselő hoz.i'i mohiján. Vasárnap dói 

' volt a közfe*;; hntáirábnn lévő „Nuiryiitódi Szabó l-l 
van to|i‘p“ fiilavató ünnepélye. Az. iblvi<z'< -n|:r<* XiiRvaf’íili 
iíf'z válaszolt:

— Ml .akik vállaltuk azt a föladató!. hogy 
népünkéi

a mérséklet és a tisztesség politikájával 
odavezessük, ahol az országot kormányozzák, 
nehéz munka után elértük ezt a célunkul és ma 
igyekezünk a lehetőség határai közölt megválói
ét a ni eszméinket. A birtokmegoszlás Magyar
országon annyira aránytalan, mint Európa 
egyetlen más országában sem. \z egészséges 
fejlődés szempontjából és nemzőii érdekből el- 
engedheteílenül szükséges, hog> a magyar nép
nek az a része, melynek a földből akkora da
rab sem jutott, hogy ráálhasson és azt mond
hassa. ez az enyém, lassan és fokozatosan a jó
zan ész, politikájával földhöz jusson. Vannak 
kilogások, félreértések és törekvések, amelyek 
meg akarják ezt hiúsítani. Mások a rágalmazás 
fegyveréhez nyúlnak, do mindez nem tántorít
hat el bennünket, fírde/cc ez azoknak is, akik
nek nagyobb a birtokuk és nagyobb a ház
helyül:.

Mert, ha a szegénység terjed, olyan szociá
lis kirobbanásra vw&ethot, amelynek azok 

nára, valamint, a bárom Kovács-testvérre: Ár
pád, Tivadar és Kornélra terelte a hatóságok 
figyelmét. A nyomozás annakidején hihetetlen 
anyagot hordott össze a három Kovács-testvér 
és Dósay-Molnár ellen, le is tartóztatták vala
mennyinket, de nem sokkal azután az ügyész
ség szabadlábra helyezte mindannyiukat, mert

a tanuk a vizsgálóbíró előtt egész másképen 
vallottak, ír int a rendőrségen.

Akkor az a hír terjedt el a főkapitányságon, 
hogy

a tanukat sorra járta valaki és egytől- 
egyig megfenyegette őket, hogy hasonló 
sorsra jutnak, mint Reiszmann, ha nem 

változtatják meg vallomásukat.
Állítólag ennek a hihetetlen és plauzibilisnek 

el sem fogadható ténynek volt az eredménye, 
hogy a tanuk sorra megváltoztál iák vallomá
sukat és mentő vallomásaik alapján szabad
lábra kerüli annak idején valamennyi Kovács
testvér. A rendőrséget akkoriban ez a kudarc 
nagyon elkeseri tette. de még egyszer volt alkal
muk foglalkozni a Kovács-)est vérek és a Reisz
mann Jakab összekapcsolt ügyével. Körülbelül 
egy félévvel ezelőtt, annak a háznak a házmes
ternője, amelyben Reís-mann egy hölgynél la
kott. összeveszett a Reiszmann alt lakást adó 
hölggyel és megjelent a főkapitányságon a kö
vetkezőket adva elő:

— Reiszmannf ebben a házban gyilkolták 
meg és fűd fával a ház pincéjében ásták el.
Mayer dotekl ivfőfcl ügyelő akkor fölásatta 

emhorniagasségra a ház pincéjét — de nem tu
dni! ráakadni a Reiszmann holttestére. Vasár
nap reggel váratlanul utasítás érkezeti az egész 
Reiszmann-iigv ú jra föl vételére. a tanuk sürgős 
heidézésére és elsősorban annak a megállapítá
sára :

Ki. volt az. aki fenyegetően végigjárta a 
Reis.zmaun-üvy összes tanúit, hogy vallo
másukat változtassák meg, különben . . .
A detektívek vasárnap délelőt t egy rendőrségi 

autót kaptak es az összes tanukat autón szállí
tót fák be sürgős kihallgatásra a főkapitány
ságra. A kihallgatások még a késő délutáni 
órákban is szakadatlanul folytak, de eredmé
nyeikről semmi sem szivárog ki. A Reggel 
munkatársának az az értesülése, hogy

az uj nyomozás két nap alatt világossá 
feszi — vájjon az első terhelő adatok, ame
lyek a vizsgálóbíró elé kerültek, tényieg 

megáll j>ik-e a helyüket —
és a Kovács-))vérek valóban megvádolhatók-e 
alapos adatok alapján a Reiszmann-gyilkosság- 
gal. — Hogy a többi őrizetes társaikat milyen 
elmúlt atrocitások ügyében fogják esetleg ki
hallgatni, arról egyelőre még korai beszélni.

érzik meg hatását, akinek van veszteni
valójuk.

Eldiől a szempontból Ítéljék meg a dolgot azok, 
akik a földbirtokreform gyorsabb és eredmé
nyesebb végrehajtására hozott intézkedéseket 
kifogásolják ó- legdurvább támadásokat in
tézik azok ellen, akik a dolgok ólén állnak, köz
tük csekély személyem ellen is. Elismerésre 
nem számítunk. Nekem, aki a politikai éleiben 
előrelolódtam. inkább a rágalmak jutnak osz
tályrészül. a fontos azonban csak az., hogy lel
kiismeretűnk tiszta legyen.

Délután tartotta licszóinolőiát (*<ti7.inadin Alidra®. Utána* 

nagyatádi Szabó) István földinivclésüflryi miniszter tar
tott beszállót:

—- Mindenki panaszkodik s valami bűnbakot 
keres. Bűnbakot keresni könnyű és találni is 
lehet, csak egy kis rosszakarat kell hozzá. De. 
rendesen úgy áll a dolog, hogy akkor, amikor 
azok kerüllek a fórumra, akik hibáztatnak, 
még rosszabbá válik a helyzet. Minden társa
dalmi osztálynak biztosítani kell a megélhetést. 
Eléri ük azt az eredményt, hogy a nemzetgyű
lés többségi pártja ti régi kisgazdapárt elveire 
helyezkedni t.

Vannak, akik el akarják hitetni, hogy pa- 
rasztdiktat urát csinálunk és igénytelen sze
mélyemet Sztambulijszky val hasonlítják 

össze.
Tizenöt évvel ezelőtt is az egészségtelen bir- 

tokmegoszlúa megváltoztatása volt programom

nak sarkalatos pontja. S ha a fejlődés utján el
értük, hogy nemcsak a nemzetgyűlésen, hanem 
a kormányban is képviselve vagyunk, nem pa^ 
naszkodhatik emiatt az intelligencia egy része, 
a 11 miniszter között 1 kisgazdaminiszter van. 
Az a társadalmi réteg, amely a legnagyobb 
számban van Magyarországon, megérdemli, 
hogy a kormányzatban legalább egy taggal 
képviselve legyen. Sokan vannak, akiknek ez 
nem tetszik. Azt hitlék, ha a föld bír! ökre farm
törvény meg is lesz, még nem jelenti azt. hogy 
végre is hajtják. Áruikor azonban azt látják, 
hogy amíg itt vagyunk, nem lehet a földbirtok
reform végrehajtását elsiilyeszteni, különféle
képen ellenünk akarják hangolni a népet, hogty 
azután ők jöjjenek a maguk terveivel és ezt a 
törvényt, amit mi elkészít ettünk, lassan vissza
szorítsák. A legnagyobb gonoszsággal és ha
zugsággal kieszelt vádakkal jönnek és Sztam- 
bulijszkyval hasonlítanak össze, aki tényleg 
parasztdiktatnrát csinált és

ha nem is merik kiírni nyíltan, a sorok kö
zött mégis éreztetik, hogy velem is igy kel

lene elbánni.
Amit tizenöt évvel ezelőtt ígértünk, azt becsü
lettel meg is fogjuk valósítani. Lehetetlenség
nek tartom, hogy az intelligencia ne látná be, 
milyen áldozatokat hozunk a fix fizet és Heh érde
kében, hogy pótoljuk azokat a. hiányokat, ame
lyek a drágulás folytán állottak elő.

A magyar nép, ha belenéz a mi szemünkbe, 
ennek a hadjáratnak nem lehet eredménye. 
Akik elfogultságból, rosszakaratból, vagy fél
revezetve olyan mozgalmat, indítanak meg, 
mely nem illik bele az alkotmány, a jogrend és 
a tisztesség keretébe, vegyék tudomásul,

hogy igazságunk tudatában az államhata
lom minden eszközével kénytelenek leszünk 
az országban rendet és fegyelmet i'entar- 
tani, mert nem engedhetjük meg, hogy 
egyesek saját külön céljaik elérésére a máj 
nyomorúságos időkben az egyik társadalmi 

réteget a másik ellen lazítsák.
A földrnivelósiicyi miniszter ma hajnalban utazik vissza 

Budapestre, ahova <)óíi>|őtt 11 lírakor érkezik.

Bombarobbanás a OÉ-rá 
és Hársfa-utca sarkán

GyereKeK Kézigránátot találtaK a sze
métben — és fölrobbantottáK

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
■Yi.ll órakor könnyen végzetessé válható szeren
csétlenség történt a Rob-utca és Hársfa-utca 
sarkán, a Miinkásbiztositó Pénztár hatalmas 
üres telkén. A telek valóságos játszótér, ahol a 
szomszédok által összehordott szemét, félig le
hozott faltörmelék, kiásott pincék között nagy
szerű búvóhely és játéktéren áll rendelkezésére 
a környék fiatalságának. Vasárnap délelőtt is 
körülbelül 80—90 gyerek játszott a „grnnd“-on, 
amikor a szemétben Müller Lajos 10 esztendős 
iskolítsgyerek egy r’élgömbalaku. hosszúkás, 
rozsdás vasra akadt. Elkezdte rugdosni a rozs
dás vasat, majd társakat hivott magához és 
fotlballozni kezdtek a rozsdás vasdarabbal. 
Egyszerre egyik társuk, egy Csavardits Béla 
14 esztendős fiú észrevette, hogy valami drót
madzag csüng ki a rozsdás vasdarabból és 
Rakó Pál nevű pajtásával megpróbálta kisza
kítani a madzagot. A szilárdan beerősitett drót
szalag nem mozdult, ezért odamentek a téren 
álló, ott felejtett üstállványhoz, odakötözi ék a 
madzagot és most mór hárman-négyen össze
fogva, kitéptél: a vasból. Abban a nillanatban, 
amikor a drót.szalagot kirántották a rozsdás 
vasdarabból, a vas egyszerre füstölni és siste
regni kezdett, ngy, hogy a megijedt, gyerekek 
lélekszakadva menekültek a sistergő és füslölő 
vasdarab mellől. Alig szaladtak ijedten nyolc
fiz lépést,

amikor erős detonáció rázkódtafta m®g a 
két utca környékét: xz üsthöz kötött vasda
rab fölrohban! és fölszakitofta maga körül 

az egész talajt.
A pajkos és kiváncsi gyerekeknek az Ijedtsé

gen kiviil szerencsére semmi bajuk nem tör
tént. mert a sistergő vastól még idejében elfu
tottak. A robbanás helyére futva érkezett a 
Hársfa-utcai VII. kerületi kapitányság legény
sége és ők állapították meg. hogy a. gyerekek 
egy tojásgránátra akadtak. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított, annak a megiíllapifá
sára hogy hogyan kerülhetett a kézigránát a 
Dob-utca és llársfa-utca. sarkán a szemétbe?

Tenisz és egyéb sportcikkek
gumitalpú utcai cfjp&St 

Tenisz-, futball- *ttU»UtaclvM 
legjutdnyosabban Pttikl 6» Haan-n/il, VI, slndrrtsiif-út 13

Hozott anyagból 
készít 

eísöipendU fépfiinget
FeFtdnnemüsr.afon

V1H, Seildrd-ntca 19. sztbn, II. emetet tfl.
Tolefonaxdm: József 34—12.
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X? sommásod
Kint mulattam a minap egy földbirtokon. 

Este magányos anckilgásom közben hadi rend
ben rakott p< sztor tüzeket vettem észre. Arrd 
felé csúszkát >m, bút aztán láthattam, hegy 
nagyszuhó- vacsora főzés megyén ottan. A 
gazdasági Ivar régében an <gy nagy árok, 
az árok partjába kis négyszeglctes tűzhelyeket 
■véslek sorjába. azok föle ágra akasztják a lá
basokat. alá jól: tüzelnek, úgy főzik azt a vacso
rái. Nyolc ára felé roll. A sommások voltak 
ezek a mezei kukták é- egyben a. vacsorázandó 
vendégel iost jöttek' be félnynlckor a répafáb- 
Iák közül a sommások, érts csuna tizenöt-busz 
esztendős fizit, leányt, deres kis gyárimunkásait, 
akik tavasszal elszegődnek vagy harmincán 
együtt az vraság alá a meze1 üzembe, kapnak 
cg'; hóna) ra szájanként ké> kiló szed' nuát. más
fél kiló séí. ezután már mmi tudom biztosan, 
mennyi véka hu-át, meg mennyi kilő krump
lit, meg korpái és „elmeri". Minden1 kapnak, 
csak, pénzt vm kapnak. lUgy látszik menekül
nek a koronától.} Nem az a fontos kérem, ka
non r ■ hogy most már a vaesoráí főzik. 
Ki'iiti £jiit persze, belé szalonnát rúgnak, igen, 
csak vigyázva, éppen hogy, zsírja legyen a 
"krumpli levének. Jó kis szaga van a füstnek, 
■jó kis muzsikája ran a tüzrcvalő Iördelésének, 
jő "kis ize van a sommás gyerekek nevetős dis
kurzusának. Tér gyepeinek. guggolnál:, hajla
doznak. ülnek, kenyeret szelnek, kavarják a 
krumplit, sózzák, paprikázzák, a tüzet fújják, 
a lángocskákat ligyelil:. úgy beszéd cetnek. Hall
juk például, amit egy bizonyos Mártonnal. beszél 
egy másik gy<rck. akinek a nevét elmulasztot
tam. Jelzem. a csillagok is hallgatóztak, moso
lyoglak.

— Hál le 'sértőn, hál osztón le azl mondod, 
hogy a te istened éppen olyan isten min1 a 
miénk?

— Azt hát.
— igen? Hát van a ti templomotokba. szent

ség?
— Szentség nincsen.
— FJút akkor mi van benne, ha szentség sincs 

benne?
— Ereggy, nézd mag hallod. mi van benne.
— Nem megyek én íóformátvs templomba-. A 

nem lumpiam.
— Nem. hál micsoda?
— Micsoda! Te lóhihi vagy íe v m vagy ke

resztény.
Márton hallgatott. Paprikái eresztett. a lá

basba. A többség ncvelgetett. Egy öreg asszony 
(nem tudom, hogy maradt ő sommás gyerek} 
a közelből beleszólt uz enyelgésbc:

— Az isten rakjon meg ott. taknyotok. mit 
bántsátok mindig Mártont, az is csak egy sze
gény magyar gyerek.

Másik fin odafcicit:
T.őh'.lü. nem magyar.

Márton összeszedett valami kisebbségi bátor
ságai. csak ennyit n.i:

— Tudom czfat. én is csak keresztyén vagyok, 
nekem elég.

— Keresztény vagy? Te? Nem akartál tavaly 
is böjtbe kaszálni?

— Én? Hál. Akartam. Azúr keresztyén va
gyok.

— Ak> böjtbe elmenne kaszálni? Na. csak r»e 
ugass. Márton.
(sok hallom ezeket a mély pokolból szóló 

szavakat, csal: hallom, körút né. lem magam a 
tücskös tiszta mezei <■lében. édes m‘‘nd> uségem. 
meg csak a felekezeti kérdés hiányzik ennek a 
leütött kis Magyarországnak. M.g csak ez 
hiányzik! Szép Ernő.

-- Az. Erzsébet váróéi bombámerény’el iratait 
ujja a rendőrségre vitték. A fö\;;pi < ányság óv 
ír'. | j • •.-■/iáIvóról egy detek1 i vfőfclügyelő a 
rendőrség hivatalos átiraléval megjelent va- 
'árnap délelőtt a hndup< Ji kir. ügyészségen, 
boga az Erzsébet városi Kör ellei^ elkövetett 
bombamerénylet bűnügyi eiktáH elkérje és a 
rendőrségre, vigye. Az. ugyéttjsség elnök? a inrg 
keresés folytán utasitolfa ifi. dr. Rchultz Gyula 
ügyészi, mini ennek az ügynek volt előadóját, 
hogy a bünpör aktáit adja kJ. A detektív a ion 
gefeg nagy akta hal mázt, kocáira rakta és n/ry 
vitte a. főkapitányságra, ahol upylátszit. ko
molyan neki Iáinak, hogy ezt az alja® bűnesetek 
mányi, végre földerítsek.

A Lutkirlkn-íikRrirónla Jnbitanma. A mftrv.ir kÍTAlyi 
bánréti F.tidr.- ikíi nknAórn In P Isrál.-idr* f'snáll-ÍAfl alku' 
mából m» lartattn iimmr-i i’jseucylUéRól. .imrly&n Horthy 
V,/’ !■ orrnál'yz/> i« nie,etalont. nkH Klchclihcrg Kuné iá<1

■ óz/. >•. z ünnepi bn’-z-doi fínrni Snniy Mró nvuff.nl ma znU 
xn.ri'iz-' mn’ r!’q. RAmntata*’ arrp, bocry nrt sz íntaz- 
rnérft 3 ni.nryfl.r nomzA mennyire >t S7,i» .'hv r<rta »•< hor-- 
.zi eantendőí múltjában n T.ndorik.n -akadómta Ifiként három 
alkftloininnl tatf fölbficAiilhftfrUeo rwiljrálatot x rmw 
"Omr/'tT.ol. A árnifZt/M,; /trnrnnigthrfdw »or‘inih'rn, sr nnw,’/ 
hnboryhnv n vijrö* yrnlom alrtll. A ns«r háhnrnban a 
Lndóvikr ívttjeinek kosaftnhetjnlr. hvan n rnvn-'W hanté 
rl-kct a rilóri l'firlfö kftlondi /wl»,n<'Hk A vürAft
rémuralom aln4' nodip. r-e> H-tv, n Lwiwika »*-
vci>r!ri;rl kr/frk a nercr«Mclni<*rr-. Fr, nz
iDt< z~1 mn!’ i. \mi rodiff n JIMrAt nioti itt in »ofí'/ á’ 
hof'c ’or m. ezután l' Znrirnrnft If'^xín tAhnyJ nüipöK 
nrr ji Iw-V'l Li r r..tóhan áhlánt fíéh/tAn nocymw
hAsn mx>rttinnopttf roll.

— Ahol a papírból aranyat csinálnak! A Reg
gel berlini levelezője Írja: Az ember azt hinné, 
hogy a félmüliónál magasabb font ácf 160.00Q-es 
dollár meilett Berlin tele van idegenekkel, akik 
az ő jó pénzükké! összevásárolják mindazt, 
amit itt úgyszólván ingyen meg lehet, kapni. 
Ennek éppen az ellenkezője a valóság. A ho 
telek üresek - az. Adlnuhan például egy két
ágyas szoba “250.000 márka és Mn/n adó —. az 
éttermek tömve fiatal német tőzideügynökökkel, 
akiknek életkora nagyobbréísd még nem ha 
lndta meg a. 25 evet és akiket kinn hatalmas, 
uj autó vár. fis ez a. nagy gazdagodás, amely 
minden más valutaszegény országban csak lát
szólagos. itt tényleges gazdagodás. Azért, mert 
minden iizem állandóan terjeszkedik, állandóan 
épit. A mai kimutatás szerint ugyan a. rnunka- 
nélkídiek száma gyarapodik és már elérte a 
félmilliót, de ezt Berlinben és a nagy kikötő
városokban nem lelmt észrevenni. Alig múlik 
el nap. hogy ne hocsátanának vízre egy sze
mély- vagy teherszállító hajót és fülsiketítő ka 
lapáegolss hallatszik n nagy hamburgi dokkok
ból. ahol a világ két. legnagyobb hajója, az 
amerikai ..Leviathan*' és az angol „Majestic** 
készültek. P.crlinben építik tovább a. földalatti 
vonalat, r-illamosiliák a. Stadlbahnt. ui hidal 
építenek a Spreen és az (Jnter den Lindentöl 
délre a hanknegyed uj palotasorokal épít. A 
márkának még mindig elég nagy a belföldi vá 
sárlóereje és a német nagyiparosnak semmi 
sem drága, amit papirmárkáért még kaphat. 
Egyik gyár a másik után épül... Nagyszerű, 
modern alchimista. módszer! így lehet, aranyat 
csinálni -- papírból. Egyik legnagyobb német 
iparvállalat, amelynek aranyban is horribilis 
.jövedelme volt, nemrég tette közzé mullévi 
mérlegét, amelyben a haszon -- nulla! Tudni
illik vtolséf márkáját is invesztálásra fordította. 
Természetes, hogy ennek következtében adót 
sem fizet. Ez az. amit mindenki tud, a fran
ciák is és amiért r.em hisznek Németország, 
illetve a német nagyipar fizetésképtelenségé
ben. A színházak és mozik, dacára az abnor
málisán hideg, decemberi időjárásnak, rosszul 
mennek. Egy kurfiirsterdnmmi moziban köze
pes boly 30.000 márka. Ezt idegen ücm igen 
fizeti meg. legföljebb az oroszok, akik, mint 
sillerek, fölülmúlják még falán a pestieket is! 
Bóliink, illetve a remünkről nagyon rossz vé
leménnyel vannak a németek. A Ruhr-konflik- 
tust nyirgodtabhan ítélik már meg. különösen, 
hogy a nassziv ellentállássál sikerült egy ellen 
döfést adDi a. franciáknak: sőt, vicceket is 
gyártanak róla. Essen mellett., a.hol azelőtt per- 
nőnként futottak a. vonatok, a vasnti sínen ni 
egv biis nemei éb es^ik. Jön a vasnti őr.

— Miért, ül a síneken?
— Életunt vagyok, öngyilkos akarok lenni!
— Öngyilkos? Hát akkor miért eszik?
— Csak nem képzeli, hogy éhen akarok halni,

amíg itt. egy vonat jön!? Révész Imre.
— ÖPixw-. deliért talált crv rendAr. ü® nM>> tértén*,

hogy amikor * nyngwti pályaudvarból ki/ofott a bécsi 
gyorsvonat, a poenAotó rendSr a penrron njellottl «leu*> atn 
námAl aprdro hn)tntt napiriMt Útiéit. ERI-
emelte, kibenfnfta, de a rw.Ua !nrd VrósbAI «»ak Ártotta, 
ami rwímnkhó! All. hnsrr «.«7onpyn: w. Komótos lAptnkknl 
bevonult a pályaudvari órazobába ás a következő vonat, 
indtjlásóie niofirszark«vz,tot!<' jolrntóaót M hoz.zámollókclbo n 
.Uníril! 1'i.rnyrU.". Hnf>r,nns són rfol/dro.i rótt. Megér va«y 
í.óflrt.Oflfl ktirnvfU. n Zitfilifjrlbrv hir többel is. Riz^sit,

h r.rtdóri. Iiopy szón iiau> summái kar halói,-, mórt 
a siber nem mer majd jelentkezni, mivelhogy fiilönr.sir’k 
ds a lörvénii Crfclnttíben n tnlöll láryii Sri< k+wl; a bar- 
mor/o neki tár. Elmúlt op;- hói. >• vsak ugyan sem jrPyt. 
kr-rrii n-nkl. A derék rendőr elad ezahndnaplAn Rákoscsa
bára utazott, mert mivel otl eladó etrv faka.r,'S kis há 
7n<’sk;i. kerttel. f»e pénteken, hiába. ix’ntek rné-ri. ^>e- 
l-rirk. ; tr-n pap. h-vél jiitf f «-/r,>-n/.-á,-í,ót n föl:ii)iihhi y- 
xri.fjrn é.- rrtji fjydros követeli az tíoUdrt. nmil a ndlun- 
iirlvfirrm e.lretzteP. Ay. ügy azonban nem ilyen egyszerű. 
Eljárás indult me" unnak f'ildoritó-sére. csakuminn a fjjrd- 
eesö.r a;. :,fty rhillfirti-', hol ftzcrezle. r.r,ll c a Pe*i-izi7l.‘özp<n,l- 
ló! eri,"''ír'ye (irta, hogy kii'iftfie i»»enf . . .

Egy évi börtön az internaeinnálc ének
léséért. Néhány hónanpal ezelőtt Héricsek fíélo 
munkás u villamoson összcszidol.t <'gy rokkant 
főhadnagyot, aki „A Nép ’el olvasta.. Ez meg- 
álllttatta a villamost és rendőrt hivolt, de 
Hiricsek tovább folytatta a szidalmazást és 
hangosan elkezdte énekelni az Internaciunálct. 
Emiatt izgatásért indult meg ellene az eljárás. 
Az ügyet, szombaton tárgyalta Törcky Géza dr. 
kúriai biró tanácsa, aniel.v Hiricso'kri / 
börtönre ítélte. Pálos dr. főiigyészíiclyettes 
súlyosbításért föllchbezé-t .jelentett be.

A molnárok íiHnkozúsn or. firlétt vAm ellen. Vmsár 
r>r>r dékdátt. 9 órakor roll a ró.gi kúp, ipolőházhan a mól
n.'irok 0T#W,cn« r<ifc” í|!'' ,• hioetir <iyy!(i bahirox-it i 1:1 
vázlatot tarjcRztctt elő, amelyben megállapítja, hogj a 
molnArság nincs abban a heJrzAibrm. hogy « /> x-<< nfr'.o.t 
ram- d.r b<hzarairirtv por,','h'</ hőrioil Ien<tn,,i, ennol. 
dacára fölo idnlm<'il foen rogo» l.-gyf h>gev\h- aöU'i,<ii!.
h- .•r.-i'-l, :ui ■•••.i . io.llencrtók l a) lolme
n-s-áeriuiii nr, átadás nav.nn a luida.p<*>ri tnr.'dón icg a-u 
khxépnr aln.r'.'ín kifizeti ó nBgyg'ülóa ,i hA'ároznO ínra- 
Intőt Mfngndta.

Honll IVisko IP-rmaiiH Sándor thidare-ten báró, 
enged kót.bttak

— Sir a kislány, a Balaton pariján, mert 
nincs neki JAGl’.AP 3 talpán.

— OrvoM knzmatlknl m fosnrmxl hitarrf, Rnkórr.i-ut 14.
TI 3. Tel.: .1 1 x:. Vezető Ui'u n, o I’ o/>o'r
Szépsegbihuk n).;,vo|.fusa. BArv- -«• 1 .-n k<>zr»<-iu-,,. 
F*p-kczcléank. Spe(-j,'ik"s •-l.iei.isn l< -..rs .ibalyn , 
Ternu'Aretliü müfogak. Hidak, koronák tóniések. Minden
nemű fogorvosi munkák.
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— Uffjan kérlek, hát aem a destrukció teteoJa- 
példája, amit dr. Bcdö Mór városatya müveik 
a főváros szerdai közgyűlésén? Egy ügyvéd, 
aki pályáján mindent elért, ami elérhető, aki
nek annyi ugye, dolga van, hogy húsz kHjrzu»- 
fi-kális nem győzné a nrrmkáját, kérlek alá, 
zattaJ. nekiáll, kitanulja a viliamosvasutak 
iigveiuek minden csinját-hinját, bnnét-titkát és 
négyórás beszédben szétszedi a mi Rényinket, 
Budaynkat és a többieket úgy, hogy még maga 
WolfT se tudja kimosni és kivasalni a febcT 
neműjüket.. Hát itt a destrukció uramöcsóm! 
Destrukció, ha valaki tanultabb, műveltebb, 
gondolkozásában és cselekedeteiben önzetlenebb, 
tisztább, mint a városházi többség. Destrukció 
már az a nwókülönbség is (ha zongorázni tud
nám!). ami éppen Bedő Mór doktor és az ösz- 
Rzes Budayak, Biebcrek. Csillériek, Seemannok 
és Stádlerek között fönnáll. Destrukció, hogy 
Bedő egészen kivé! ‘les tehetségét nem nagy 
panamák és apró, de annál émelyítőbb amijéig- 
ságok elleplezésére, hanem ellenkezőleg: a le 
leplezésükre használja, föl. Destrukció, hogy 
nem akar semmit, és nincs sebezhető pontja, 
mint a mieinknek, akiknek egész férfimivoltuk 
egyetlen Achilles sarui-.. És végezetül kérlek, 
nem-e dtihbeguritó. sőt pukkasztó destrukció, 
hogy a Bedő beszédének n lényegére a mi Ve 
zériínk. Kari v. Wolff kénytelen kijelenteni, 
hogy ő soha egy fillért, sem tenne zsebre köz
pénzből, közéleti szer eT»i ősének di.iazásakcn<, 
szóval kénytelen dezavuáhv Budayt és a több 
potyajegyCRcket... Ugyan kérlek, ha ez nem 
destrukció, úgy sohase legyen a_ villamoson 
szabadjegye a bátyámnak, a nevelőnőmnek, az 
irodakisnsszonyomnak és másodnnokatestvé 
rémnek!

| Elcserélném Nagy János-utcai 3 szobás ino-B 
Ídern első emeleti lakásomat IV, V, VI, ke-3 
rülethen levő ötszobfts modern Iakás-J 

■ sál. Érdeklődni lehet telefonon: íiá--’)3. számol
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— Kérlek alássan, végre van valami, amit 

megértek: Arányi Dezső huszonöt évig énekelt 
az Operában, száznyolcvan szerepből állt a re
pertoárja, voltak szép sikerei, sokan szerették 
és sokat ünnepeltek, tehát természetes, hogy 
az Opera énekkara nem jelent meg a temete
kén, a kartársai is lemaradtak az erzsébetfal- 
val villamosról és szegény Arányi Dezsőt kar
társainak éneke es részvéte nélkül adták át az 
anyaföldnek. Nem hiszem, hogy kartársainak 
távolmaradasa nagyon fájna a megboldogult 
művésznek, mert ha a közeliikben akart volna 
maradni, utolsó kívánsága nem az lett volna, 
hogy vigyék ki az erzsébetfalvai temetőbe. Eb
ben a végső akaratban van egy kis gyöngédte- 
lenség az ittinaradottakkal szemben és az Ope
raház nagy urai talán ezt a gyöngédtőlenséget 
akarták azzal megtorolni, hogy nem szólaltat
lak meg Arányi sírjánál az énekkart. De hát, 
megtorlás ez? Azt hiszem, inkább illik be néma 
tisztelgésnek. Arányi legalább annak veszi és 
lm van valami, amiéit hálával gondol odafönt 
kartársaira, ez az ő gyöngéd figyelmük, hogy 
énekükkel nem zavarták az égi’ szeráfok zené
jét, amellyel őt az angyalok fogadták.

... Előadás « S/Jgct-Szinpnd nézőterén előadás után. Pa
rázs botrány színhelye volt a Sziget-Színpad nózőtero a 
csütörtöki előadás után. Pcldmann tőzsdobizományos, aki 
a szinháa egyik inüvös®nfijét várta, szóváltásba keveredett 
:t kabaré fekete nevű titkárával és Ritrna nevű ügyelőié
vel. A szóváltás csakhamar tettlegességgé fajult, amely
nek tíánóczy De:s6, n kabaré rendezője azzal vetett véget, 
hogy rendőrt hivatott s a ezer&plőket föliratta. Az. ügynek 
részint a rendőrségen, részint lovagias utón lesz folytatása.

— Olaszország kétszázmillió lírával vesz részt 
a nemzetközi osztrák kölcsönben. Rómából táv
iratozzék: Az osztrák kölcsönügyi bizottság és 
a Banca d!Italia igazgatósága tegnap írták alá 
azt a megállapodást, ámely kétszázmillió Ura 
kölcsön kibocsátásáról szól. Olaszország ennyi
vel vesz részt a nemzetközi osztrák kölcsönben.

Térden állva könyörgtink ... (Levél a szerkesztőhöz.) 
Térden álLva könyörgtink A Reggelben, do elmegyünk 
akár ll'iillcó kegyelmes ur elé is és letérdelünk, rimánkodva: 
.Mentsenek meg bennünket, szegény elkárbozott telefon- 

AH/pf okot fi Hch*firn»i ntnnly púnk
azért nein szelepei „Dante Poklá“-ban, mert akkor még 
nein találták föl a telefont. Ez az a központ, ahol negyed- 
órJ.nként jelentkezik a kisasszony, ez az a központ, ahol 
az ember órákig kapcsolva marad azzal, akivel végre 
verojtékes küzdelem illán hibásan összekötőiték, az az a 
központ, amely zúgásával, kattogásával, közbe- és el- 
kapcsolásával idegbeteggé tett bennünket, alulírott pesti 
polgárokat. A többi központ is súlyos megpróbáltatás, de 
ez a borzalmak borzalma. Segítség! Segítség! (Tizenhét 
aláírás, teljes címmel és foglalkozással.)

— (’horin Ferenc a korona stabilizálásáról. 
Vasárnap délelőtt tartotta a Magyar Gyáripa
rosok Országos Szövetsége évi közgyűlését, szék
házának nagytermében. A közgyűlésen ( borin 
Ferenc dr. elnökölt. Megnyitójában ismertette 
a gazdasági lerongyolódásunkat, amelybe a 
trianoni béke juttaiott. Ennek ellenére öröm
mel látja, hogy a munka. máris megindult. ipa
runk lényegesen fejlődött.

— Ha komolyan talpra akarunk állni — mon
dotta - . jelen helyzetünkben nem nélkülözhet
jük a külföldi kölcsönt. Ugyanakkor azonban, 
vigyáznunk kell arra, hogy javainkat az ide
áin befolyástól mentesekké tegyük. Nem hábo
rús, hanem gazdasági célra kell nekünk ez a 
kölcsön, Céltudatos gazdaságpolitikái követel, 
amelynek első célja valutánk stabilizálása és 
nz iparnak Komoly bérrendezkedése. \ földbir- 
tokreform csak olyan lehet, hogy a termelésben 
lanyhulás ne álljon be. A behozatal és kivitel 
köziül nagy az aránytalanság s ha ezen a (éren 
javulás nem mutatkozik, ez rövid időn belül 
csődbe viszi az országot.

/•’í jy/ői Miksa, a GyOSz. ügyvezető igazgatója 
ismeretté ezután a szövetség tevékenységét. 
Aíeg.ilhipitot.ta, hogy a behozatali tilalmak íol- 
• Hité.sn következtében a magyar ipar újabban 
hizlaló fejlődésnél' indult. Óra int minden ra
dikalizmustól a földbirtokreform végrehajtását 
illetően, mert ez könnyen az ország pusztulását 
jelentheti. Az autonóm vámtarifa mielőbbi 
megalkotását s a parlament által történő letár- 
gyalását sürgeti. A gazdasági konszolidációnak 
egyetlen módját látja és ez. valutánk stabilizá- 
hisa. A jelentést tudomásul, vetlek. Végül meg
választották a szövetség uj tisztikarát.

Zongorát, pianinót*
no vei yen. míg MIXAlV zod-
Koratelopét még nőin látogatta. Budapest 

j VI, Kirüly-utca 5*. Hzáin — liégi 'zongorát 
| vesz, cserél, Jnvit, hangol. — TELEFON

•ff* ___ ____  kis autó

ILslfBllCG.V9 ,8l,b
z.r - . __ eutófniaéronl
■einif, /8natH-Ufca 40 • s*. Telelőn 102—96

Poloshatpíás 
Molytríás 

teljes garanciával
Físcheip Vacuum rí> féregirln osttáiva

VII., Dob-utca 90. Telefon József 10-72, József 60-88L_______________
régiségeket, lMlliáctst,

«t.V'uitr\,,|tet I djcs értékben vesz és elad SthmelMr OenV 
*'> Karoly kiválj »ut 28, Központi Várushaz, főkapum.

Még nem simult el
az egységes párt válsága 

fölávefovmnovella — páptfiöii értekezlet előtt, — JV, kormány 
egyik vezető tagja nyilatkozik a Gömbös lemondása után elő

állott helyzetről
(A Heggel tudósítójától.) A politikában bizo

nyos fokig szélcsöndnek nevezhető periódus 
következett el. Gömbös Gyula lemondott az 
egységes párt alelnökségeről —- mint azt A 
Heggel már a múlt, számában jelezte — és az 
egységes párt belső békéje látszólag helyre
állt. Látszólag azért, mert, mint a kormány 
egyik tagja kijelentette munkatársunk előtt, a 
kormányzó párt tökéletes egysége csakis úgy 
biztosítható, ha Gömbösek kilépnek a pártból,

— Lehetetlenség ugyanis — mondotta a miniszter —, 
hogy Gömbösék „figyelő állásponton** a kormány mögött 
álló többségi part keretében az ellenőr szerepét játszák, 
és nyíltan ellcnzékieskcdő magatartást tanúsítsanak. Ez’ 
tűrhetetlen állapot, amely csakis úgy küszöbölhető ki, 

ha Gömbösök ellentétes álláspontjuknak végleg le
vonják a konzekvenciáit és elhagyják az egységes 

pártot.
A pártok érdeklődésének homlokterében 

egyébként még mindig
a földreforinnovella

áll. Nagyatádi tudvalévőén Szilágyi Lajos in
dítványára. hozzájárult ahhoz, hogy a novellát 
pártközi értekezlet vitassa meg, mielőtt a 
nemzetgyűlés elé kerülne. A novella ellen 
ugyanis olyan sok súlyos kifogás hangzott, cl, 
hogy a földmivelésügyi miniszter a pártközi 
értekezlet fölfogásának ismerete alapján haj
landónak mutatkozott bizonyos — esetleg lé
nyegbe vágó — módosításokra is.

Megbízható helyről szerzett értesülésünk 
szerint ez a pártközi értekezlet még az in- 

demnitás vitája alatt összeiiL
Hogy a földreformnovella — átdolgozása 

után — mikor kerül a nemzetgyűlés elé. az ma 
még kérdéses. Az indemnitás vitája széles me
derben hömpölyög tovább és

a jövő heten minden valószínűség szerint

— Találmány az újságolvasó ellenőrzésére. 
A budapesti napilapok a háború második éve 
óta a legsúlyosabb küzdelmei folytatják a pa- 
pirinizéria ellen. Az első években a nyers
anyag- és a inunkaerő hiánya, továbbá a szál
lítási nehézségek kényszeritették arra a lapok 
tulajdonosait, hogy újságjaik terjedelmét redu
kálják. Később a valutáris viszonyok még 
súlyosbították a helyzetet, amely odáig fajult, 
hogy a budapesti napilapok ma a legkriti
kusabb helyzet előtt állanak, mert a meglevő 
papirkészlet csak kél hétre biztosítja a lapok 
megjelenését. Katasztrofálissá teszi a helyze
tet a korona rohamos zuhanása és a valuták 
beszerzésének nehézsége. Egy vagon újság
papír, amelynek békében 2000 korona volt az 
ára, ma 7—8 millióba kerül, ami svájci frankra 
átszámítva. 43 svájci frank 100 kilogramon- 
ként. E súlyos bajokhoz járulnak az alárendel
tei)!) jelentőségűek, amelyek közé az úgyneve
zett ulbérlöi-rendszer is tartozik. Egyes lapel- 
árusitók 30 koronáért albérletbe adják az ujság- 
példányokat, amelyeket az albérlő elolvasás 
után visszaad az elárusítónak, aki az ilyen la
pokat iiiinl visszamaradt pldányokat számolja 
el a kiadóhivatalnak. A lapok mai formája 
inelleti lehetetlen ellenőrizni, hogy melyik 
példány ment az újságolvasó kezén keresztül. 
A lapkiadók szindikátusa védekezni akar e 
visszaélések ellen s ezért egy millió koronás 
pályadijat tűzött ki oly szerkezet megkonstruá
lására, amely a további visszaéléseket, lehetet
lenné tegye. A pályadijat Schiller és Vágó 
mérnökök nyerték el, akiknek találmánya ab
ból áll, hogy a rotációs gépbe egy szerkezetet 
helyeznek el, amely a lapoldalak eleit egy per
forált szalaggal leragasztja, úgy hogy a lapot 
csak az olvashatja cl, aki ezt a perforált szala
got leszakítja. A szerkezetet az utóbbi napok
ban próbálták ki a Pallas-nyomdáhan és a pró
bák nagyon jól sikerültek. A lapkiadók szindi
kátusa a két, mérnökkel való megállapodás 
után szabadalmaztatja a találmányt és hama
rosan fölszerelteti azzal az összes rotációs gé
peket.

Vizsgálat a Ferake-ntcni halálgyár ügyében. A buda
pesti biintetűtiirvényHzéken dr. Kovács Miklós vizsgáló
bíró elrendelte Sclineller Mór Fecske-utca) fésügyártulaj- 
doiiOR ellen /.» gondatlanságból okozott emberölés vétsége 
címén a vizsgálatot. A fogházból elővezették Schnellert, ki 
a vizsgálat elrendelését megnyugvással litdomásul vette. 
Kihallgatták az ügyben S<'hneller Mór társát, a szabadlá
bon levő H’illner Róbertét is, aki azzal védekezett, hogy a 
gyárvezetés körül neki semmiféle hatásköre nem volt, te. 
egész ii em<t Sclincllcr dirigálta. A vizsgálóbíró e héten 
mintegy 30 tanút hallgat ki és hamarosan befejezi a biin- 
pör vizsgálatát.

— A Yes porcellán pouder homogén 
szemcséi, amelynél tökéletesebb 
szépitöszer nincsen a világon.

— Daniiul a legtökéletesebb hashajtó, ize 
olyan, mint, cgv legfinomabb csokoládé cukor
kának és igy gyermekeknek is kedvenc, gyógy
szere. Kaiiható minden gyógyszertárban 

már nyolcórás ülésekben tárgyalja a Ház a 
fölhatalmazás! javaslatot.

Még igy is eltarthat azonban a vita julius kö
zepéig, esetleg még tovább is cs utána a Ház 
nyári szünete következnék. A novella tárgya
lása igy ősz előtt aligha volna megkezdhető. E 
kérdésben egyébként az egységes pártnak egyik 
vezető politikusa, nagyatádi Szabó legközvet
lenebb környezetéből a következőket mondotta 
A Reggel munkatársának*.

— Nagyatádi Szabó István az állását köti a földreform, 
novellához. Már többizben tárgyalt a miniszterelnökkel 
és hangoztatta előtte, hogy a novella mielőbbi törvényi 
erőre emelkedése az ország elsőrangú érdeke. A föld
reform gyors végrehajtását ugyanis a nincstelenek elemi 
erővel követelik már és a végrehajtás gyorsításának 
módozatait a novella tartalmazza. A. pártközi értekezlet 
fog határozni abban a kérdésben is, letárgyalja-e a Iláz 
közvetlenül az indemnitás cl fogadása után a novellát, 
vagy sem. Ha igen, akkor a Háznak csak nagyon rövid 
nyári szünete lenne, mert a novella tárgyalásánál előre, 
láthatóan nagy összecsapások lesznek.

*
Liberális ellenzéki körökben különösen a 

Népszava kolportázs jogának megvonását tár
gyalják, A szociáldemokraták — értesülésünk 
szerint — már a keddi illésen vagy a szerdai 
interpellációs napon, mindenesetre szóvá akar
ják tenni az ügyet a Házban. E fölszólalás va
lószínűleg nagy vihart fog előidézni, Az ellen
zéki pártokban egyébként sokat beszélnek a 
rendőrségnek titokban folyó nyomozásairól is és

különösen érthetetlennek tartják, hogy 
ilyen országos jelentőségű ügyben a közvé
leményt hetekig teljes tájékozatlanságban 

hagyják.
Értesülésünk szerint az ellenzék interpelláció 
formájában fog kérdést intézni a rendőri nyo
mozások dolgában a belügyminiszterhez.

— Kopinits Jenő bűntársai az ügyészségen. 
A 140 milliós sikkasztási bünpör iőszereplője 
valahol „ismeretlen helyen" olvassa a lapok 
közléseit, arról, hogy a rendőrség milyen sok
irányban kutatja hollétét, az ügynek statisztái 
pedig Darray László nyug, főhadnagy és Pap 
Mátyásné. a kereskedelmi minisztérium egyik 
számvizsgálójának 21 esztendős felesége, az 
ügyészség Markó-utcai fogházába kerültek. 
Darray László volt főhadnagy ellen a rendőr
ség már régebben sikkasztás büntette elméit, 
nyomozólevelet bocsátott ki, de csak a véletlen, 
ez a 140 millió koronás bűnügy révén kerüli 
rendőrkézre önkéntes jelentkezés folytán. A 21. 
esztendős Pap Mátyásné hallani sem akar ar
ról, hogy neki a sikkasztásról tudomása lett 
volna és elbeszélte, hogy mindössze G héttel ez
előtt ismerkedett meg Kopinits Jenővel a Ba- 
ross-kávéházban és néhány nappal később már 
bemutatta a férjének is ezt az u.i ismerősét. Azt 
is megvallotta, hogy ismeretségük idején az 
ördöngős Kopinits sokszor említette, hogy ő 
nem sokáig marad Magyarországon, megkapja 
az örökségét és Franciaországba utazik. A bu
dapesti ügyészségen dr. Kesztler Ede ügyész 
vasárnap délelőtt, tett indítványt a vizsgálóbíró 
előtt, hogy Darray László é.v Pap Mátyásné el
len csalás büntette címén, mint bűnsegéd/ bűn
részesek ellen tartsa fenn a rendőrség állal fo
ganatosított előzetes letartóztatást, A vizsgáló
bíró hétfőn határoz az ügyben.
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— 14 millió korona értékű cipőt loptak a 
rWolfner-gyárból. A Wolfner Gyula és társa 
ibőrárugyár egyik cipőgyárában egy idő óta' 
észrevették, hogy a raktáron levő árut állan
dóan dézsmálják. A gyár több alkalmazott el- 
Jen följelentést tett. A megindult rendőri nyo- 
jtnozás megállapította, hogy Peilschmidt Fri- 
gycsné és Pinka Jánosné munkásnők követték 
iel a lopásokat Hamar Albert kocsimester segit- 
iségével. A kocsimester kis kézitáskában vitte 
el a gyártelepről a lopott bakancsokat és cipő
iket A nyomozás megáll api tóttá, hogy a lopá
sokban Magyar Károly miimesternek is része 
volt és hogy a lopott cipők értéke meghaladja, 

■a li millió koronái. A roudőrség a tolvajokat 
letartóztatta. Magyar Károly miimestert pedig 
.átadta a katonai hatóságnak. <
' — FürdUnk n drágaság hullámaiban ... A korona hó
napokon keresztül stabil volt és ennek ellenére az árak 
‘liélröl-hótre, szinte napról-napra emelkedtek. Várható 
volt tehát, hogyha a korona árfolyamúban változás áll 
majd be, illetőleg ha a korona árfolyam veszteséget szén- 

‘ved, akkor majd az. összes árupiacokon a drágulás uj 
.‘erőre kap és a régi árak sokszorosa lesz. Most, hogy a 
[korona több ponttal esett, ez a drágul'isi folyamot meg- 
,indult Z-s nap-nap után, áráról-órára nbnek az árak. A 
legnagyobb árdrágulás az élelmiszercikkek után közvet- 

;leniil a ruhaneműknél és az öltözködési cikkeknél tapasz
talható. A belvárosi férlidivatkercskedések svájci frank
ban számolják az árakat. Közlil-: a vásárlóval: hont! 
.kérem, ennek a foulard nyakkendőnek 9 «vrijci faruk, 
'■agyis iC.OOii korona az ára. Általában valamire való 

■'nyakkendő JO.OOO koronánál kezdődik — egész 20.009 ko
ronáig. y/s idén nyáron nagyon divatosak az egyszínű, 
de. csikós, selycmszcrü anyagból készült nyakkendők. A 
legdivatosabb azonban még mindig világos ruhához a 
fekete nyakkendő. A kalap ára is szép karriert futott 
meg elég rövid idő alatt. A legfinomabb púba kalap 
30.000 korona, a köveimsfnjta pedig 25—26.000. A nagyon 
divatos burbery-kabátok ára 200 —250.000 között váltakozik, 
'jó minőségű hossza férfiharisnya csekély 18.000 korona. 
.Tövid zokni 8000. A kész férfieipő ára pedig éO—.kí.OOO ka- 
róva, a vászon 
-pasztái ható a 
■grenadin ruhák 
óOO.fJOO koronás
C0— 711018) koronánál kezdődnek és mennek 
xógig. A most nagyon divatos női 
130 -250.0IIO korona között váltakoznak. .1 
mök ára 120—140.000 korona és az idén 
kedvelt kis napernyő ára 
•legdrágább azonban a női 
nemű, l'ízy b.-c iszl ké-v-lct 
pedig 250 -300,000 koronába, 
nak azok, akik kedvelik a I 
szoktak a parfümül. Egy 
de Jenát le szintéi) 700. a 
koronába kerül. A 
hogy ezek az 
kereskedésben <é.ín|fii lösznek 

■ alntl" és nem írjak ki az. árakat.

— A belga király balesete. Brüsszelből táv 
iratozzák: A király. ;?kt tegnap Hétijlovaglás 
közben h'zithuiil lováról és kézcsuklóját eltörte, 
az orvosok véleménye szerint hainarosnii föl
gyógyul.

— Krón amerikai detektív a romániai u.vomoüár. kadar- 
'cáról. Az. amerikai detektív, aki a rrműőrség 110 milliós 
isikkasztój.inak üldözésére indult, szombaton érkezett, visz- 
■szn a fővárosba. Munkájáról részletes Írásbeli jelentest 
■■lett .óndréka Kúrnl.i/ fökapilányhel.vetlesnek. 
,'detekfiv egy besz.élgctés sorún elmoudotlíi, 
.;1eriilelro érve, mogrőkönyőilvv konstatálta, 
.tani lapok már előre jeiezlék megéri, ezé:.' /.
sikertelensége főleg ennek 

■még a román rendőrség
(teleki ivek munkáját szemlélt:'. Az. amerikai 

■előtt érthetői Jenünk tűnt föl. hogy mikéiien 
hatósági funkc.iót olyan egyének, akik közönséges büu- 
exch'kinéngelrérl biinU’tre coliak. Krón szerint a sik
kasztó 'r<'incsv(ir<m a Simplon expressel utazóit el és 

. nincs kizárva, hogy Franciaország felé vcllc ni jól.

— öngyilkosság az újpesti Dunaparton. Az 
' újpesti összekötő Ilid budai oldalánál vasárnap 
délután a járókelők jól öltözött férfi holttestére 
akadtak. A halott niclleil revolver feküdi, 
amelyből bárom golyó hiányzott. öngyilkos 
személyazonosságát eddig nem lehetett nirg- 

• ál lapítani. A rendőri bizottság egy Kárpátit y 
József névre szóló katonai igazolványt és dr. 
Beregi Gyula föliratn névjegyet inkáit, az ön 
gyilkosnál.

— Egy szemle az élé-skamrájábnu mef.'győzi í'mt arról, 
hagy gyümök-eizkiv-z-lole fogytán van. A Meinl-féle ba
rack-. meggy- és rihizkeiz még aránylag olcsó úron káp- 
ható és jól teszi, ha sZükrAglctct már most födözi.

Mit akartad az
Attiia-kSruti kocsma összeesküvői

A nacionalista blokk diktatúrája

í

18—19.000 /i-orona. Hasonló drágaság fa
nőt rnhacikkck terén is. Kötinyii kis 
::rn .r>0—S0.000, jobb kivitelben pedig a 

A ka l.i pá rak 
a —- eégh lei' 
velem- cnjick 
ró szop kost! ii- 

nyáron nagyon 
35- 70.000 korona. Aránylag a 

i divatcikkek közül a f'liCr- 
11.0.000, egy selyem készlet 

kerül. Súlyos helyzetben v;m- 
küiönl'iiz.ő i!l<itokuí. akik meg 
unka Depp.v 700 korona, t'eur 

J/origan már drágább. !0<t 
legfőbb kereskedő maga, is belátja, 

árak linllallannl nagyok és számos behárosi 
i'é.inlfit (ci.z.nvk ti kirakatba: ..Kcna.'zá:'

ruhacikkek
,'>0—90.000, 

rírnii’fil ix ntcgközrlili/:.

Az. amerikai 
hogy román 
hogy o* ol- 
A nyomozás

tudható he, ehhez hozzájárult 
flegmája. amellyel a kiküldött 

szemlélte. Az amerikai detektív 
végezhetnek

Idea! gg paplan]
Legolcsóbb, legjobb pnplitnbcvúsárlúsi forrás! 

Kiselejtezett paplanok féláron!

IDEÁL PAtPLAHÍÍEEM
Főüzlct: VI, Kamerinayor-utca J. Központi városháza 

Gyár: IX, CJlőPiif .11. (Ktniznl-ntcn sarok)
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BOTÖR, Híj
vétel és ('ludas. Saíínijjeej Is lcgefőnyösobbcn 
Luicűtuníif, Budapest, Dmnbiuszk.v-ntea 34 
íHcrtiád-u. sarok). Telefon: József 44-4H. szám

RéxgúEit-, Rrai'íla, RcSxtk^rc^or, 
szab. Balolon-, Turul-, Vermeial-rctidszerü 
SESÜiíjpEr m eí eEÜko 

Pálinkafőző és mosóíictíSk vörös
rézből. szénkénegezők. háti- és «gy- 
kezes kónporozó gépek legolcsóbb gyári 

>■ úron beszurexhctők: 698
ftk Sxonttaejh Pái téxárugyác 

CígfŐnlik: Terén.v Hamu 
Budapest IX. üllői-ut 19. szám. Telefon: József 99 -44 ■FRFtaniMim ■ BTW—ii-w wumio wriw

«<

■Wí
M S eff iraMJsafr aranyat, ezüstöt, platinát, 
is lí S \ WJ "B ékszert napi áron veszek.

PKETSCII VILMOS Őrt* szám alatti 
VII, Kot ti-nbJllcr-utea ékszerüzlet

Lövöltjci-ér sarkán, úrujavitus egyévi jólaljásal,

| (A Reggel tudósitójától.) A „Három Kapás“- 
I hoz címzett kiskocsmának összeesküvő hősei 
I vasárnap a rendőrségi, fogdából átkerültek az 
I ügyészség Markó-utcai fogházába. Ennek a 
I puccsügynek az iratait, dr. Bér fin Lajos 
I ügyészségi alelnöknek osztották ki, aki vasár

nap délelőtt referált dr. Sztrache Gusztávnak, 
az ügyészség elnökének, majd azzal küldöttek 
át az iratokat a soros vizsgálóbíróhoz, hogy a 
rendőrség állal letartóztatott fiz terhelt közül 
kilenccel szemben tartsa fönn az előzetes le
tartóztatást, a tizediket, Á got ha István 22 éves 
dijnokot az ügyészség a saját hatáskörében 
még vasárnap szabadlábra helyezte.

A puccsban résztvevő terheltek ellen az
I ügyészség az 1921 :11J tc.-be ütköző, a magyar 

állam és társadalmi rend ellen elkövetett bűn
cselekmény címén folytatja az eljárást. A 
rendőrségi nyomozás adatai szerint a puccs
ban szereplő személyek gazdasági okokból 
szervezkedtek és a puccs végrehajtása révén 
a drágaságot akarták volna megszüntetni. A 
kocsmában és egyéb helyeken tartott, titkos 
értekezleteiken aprólékos részletességig ki
dolgozták a tervüket, hogy
. mi módon szállják meg a főváros összes 

középületeit, kiferjcszkedíek arra is, hogy 
kik azok az exponált személyiségek, akiket 
majd lefognak, hogy különösebb akadály 
nélkül átvegyék a kormányzást és kihir

dessék a ..gazdasági diktatúrát*'.
A rendőrségi kihallgatás alkalmával a fő

szereplők mentegetni próbáJták az. össze- 
eskiixés borderejét, úgy ■'.állották, hogv az 
egész terv még embrionális állapotban volt, 
főcéliuk az ország gazdasági helyzetének meg- 
változtatnsa. ami csak a Bethlrii kurmáiiy ol- 
tá volit-ásávnl remélhetlek. Volt közöttük olyan 
is. aki :> uendőrsé.g előtt kijelentette, hogy 
már mcgbcszél/ék azokat a módozatokat, hogy 
miként szállják meg a középületeket, a pálya
udvarokul, a telefonközpontokat, a vámházat, 
a hidakat. Afelöl is tanácskoztok, hogy

a Bethlen-kormány tagjait hogyan 
fogják el.

Voltak olyanok, akik azt proponálták, hogy 
egyenként kell a kormány tagjait ártalmat
lanná tenni, de akadt olyan is, aki azt. java- 
solta, hogy a Fri odri eh-féle recept alapján 
egy minisztertanács alkalmával egyszerre kell 
elfogni az egész kormányt. Pocit János amel
lett kardoskodott, hogy ti puccs kitörése után 
nyomban fölállítanak egy ügyvivő minisz
tériumot, azonnal föloszlatják a ‘nemzetgyűlést 
és „nacionalista biok diktatúrája" cinieii fob/- 
latják az uralmat. Az, utóbbi időben ez a 
kocsmabeli társaság- olyan hirt, kapott, hogv 
gróf Bethlen István mindazt meg akarja való
sítani, amit ők terveznek és e hír nyomán az 
egész szervezkedést abba. akarták hagyni és 
várakozó álláspontot kívántak elfoglani. Csak
hamar jött azonban egy másik hir, amely a 
Bethlenre vonatkozó föltevést, megcáfolta, 
amire újra összejöttek a kocsmában, hogy n, 
részleteket megbeszéljék. Adat merül! föl arra 
a rendőrségi nyomozás során, hogy az össze- 
"skiivők hiábavaló é.s fantasztikus módokon 
összeköti elést kereslek a katonasággal é< en
nek az lett a folyománya, hogy a. rendőr.-ég 
Pashincr József századost is letartóztat fa. ebit 
átadtak, a katonai ügyészségnek. A ME-F.IlOSz. 

és a kocsmai iilésckc’i 
ifjúsági alakulatnak .< 

osztálya niintbg képvisel’) Ite 
só’í egy alkalommal reszt veit Hym. la- 

.........j MEFHOSz elnöke, Nagy ívun. 
Magyarok Egyesületének be

szervezését Prónay Pál utján 
silani, aki meghívásra részt, is 
iák egy" ilyen értekezletén, de 
csal-; a gazdasági helyzetről, 
szó és erőszakoskodást, puccsol 
hozott, sőt. ezt a

Dr. Molnár F 
gálóbiró ma kezdi meg a letart ózta (olt gyanú
sítottak kihallgatását, ennek befejezése után 
dönt majd a. további fogvalartás kérdésében.

tagjait is fölkeresték 
ennek az egyetemi 
nemzetvédelmi 
magái, « ...
tiácskozáson a 
is. Az Ébredő

kívánták biz,tö
veit a. puccsís- 
ez alkalommal 
nyomorról volt 
senki szóba se 

tervükéi cáfolták és titkolták. 
''érme hiiiHcIotörxpiiysz/'ki y iz.s-

A potyázó
Igen tisztel 

• keresztény 
pénz után 

i küllőit, mint 
' ból fiaira 
[ Piát 5 
I t illát 

r,<‘?g < sok 
| emberek 

rokrutúJiódunk .- 
fedik föl, hogy 
k'c'm.v. Ha nem 
mckről, a 
bizcltfii'il 
magra itz 
létezett, I 
minije gyet. 
elönyökel is: azi. 
cároxi hízott rági 
urnli.ua iilejép. 
lnmostúríuság 
ről árulhatták 
igaz, nem jól 
már sokkal 
os|;üszogósl, de azt.
(len közpályán élő eniher, aki eskü alatt 
iának 
hogy 
akár 
ellen

i árosát 5 áji rőt. (I.crél a
1 Szerkesztő tir!

i e* etikai alapon 
a -kezét, de széjjel 

HZ 
mást 

részro cs
■niog/|hu(ési

az. hogy amíg a kóld".-mk 
saját jósló ;ii okhiil adtok.

or.ok a Jövedelmek, 
■ eórosi liiz.ollsági I 
szólunk arról a 

amelyekhez váro-j bizottsági tagok éppen i 
i tagsági minőségük utján julholuak- 

a párat Jenül álló lény, ami soha <-z.clőtt 
hogy < 'iy: égnéd milliót koronát érő potya 

izarazlah meg magulcnak és 
is; azt bizonyítja, hogy jó megélhelésl. 

tagnak lenni, a .,keregzt,'ny'‘ 
Fölsóhajtott n többségi vezér, h<>gy 
kritika tárgyává tett ügyeit csak.
ej <-f. aki ezt. cselekedte, eskiiszegő. Ilát 

csinálta, aki az esküt megszegte, mert czl 
régebben meg l;elie!‘ l•'llro lennie. V.-in n: 
dr- azt. hogy minden köztisztviselő és mih- 

válialja hivata 
puritón ép tisztességes vezetését,, ha azt la'ja, 

a köz rovására bárki is vétene, akár anyagiakban, 
erkölcsiekben, a köz intézményei \agy vagyona 
és art nyíltan kifeier.ésce nem juttatja, az nem 

cskiiszcgcivő. do clnkoiilórnsá válik. Keni eakűszcgés rz, 
bantun minden becsületes emberitek köle]essóg(e|je‘itése, 
amit kell, hogv .-t lel ki ismerete diktáljon. En a (n.-g.int 
részéről, <• helyről nyíltan szólítok föl miudenkit. hogy
ha látja azt valaki, hogy a közt akar sn.int „..•b'’ro, 
akár le’kismoretlénsógbői, vagy pedig tudatlanságból ká
rosítják, nz cgé.s, bátran ho-.i't a rilggosrágra az ilyen 
egyetemes érdekékéi sértő eseteket, minden aggódás és 
töprengés nélkül. Végül még azt Inl.ilia a többség vczórcí 
kifognsolandóimk, hogy miért ucm ül össze 
bél 2-2 ember és a nyilvánosság 
közölt vitatták volna illeg ezeket 
gokat. Egészen fölösleges ez az óhaj, 
boinvitúlt ellenzékiek oly példátlan 
raftab 
innosság 
volna. — Kiváló tisztelettel. híve: Gáspár l-hlöp.

— Horuífkereszfes ílfl In lemberek megsebesí
tették a miiuchnu kereskedelmi kamura elnö
kéi. MüiK'bcuből jelenii A IPütycl 1 udósitója: 
Frankét Xsigmoud, a kereskedelmi kamara el
nöke leunap 
felé utazott. 
bi r. aki a 
előbb durva 
lí(' r (*S Iv ('(lel 111 t r. « ’ > . , rt, f , 11 ... i ’ i v r» , l l l 1 l I ,.l I ,
majd vasbotokkal támadt reá és fején, erősen 
vérző sebeket ejtett. \ mejrtáinadoU, kamarai 
elnököt, egy rendőr közbelépése szalut fii tolta 
meff a. további bántalmazástól, aki a vasbotos 
sihederöket azonnal letartóztatta,

- Ha használt vászonc.ipöjéi v n d o n a I, u j j á 
akar j a t c n n i, h n s z n á 1 ,i o n W o r 1 d 
cipőtisztítót, amely ogy perc illat 1 
v a d o n a t u j j á v a r á z s o 1 j a. Mindenütt 
kaphat ó.

s:;r.rkmlóh.o:.) 
A városházi többség vezére 

úlivúu. nem .nyújtja kő?.- 
osztja az egéjv várost hívei 

egyszeri koldus. ■',i.i nem tudott, ‘ajáf.já- 
hagyni, fölosztotta hát koldulási t-. rii 

minden fiúnak ogy-egy kolflnláei — 
icriiletrt hagyományozott. X különb

> abból éltek, ami! az 
. ifi </ k'i: pénzekből. 

nmei? ék lassan a;.l 
tagnak leírni [Ügyére. 

közpénzből folyó jövődni- 
váro-i bizottsági tagok éppen csakix 

ulj'in jut halunk- bo.:ó, 
ami főim ezelőtt nem 

rilla- 
meg élelmi 

jori ’íx 
morál 
a vil 
/></•>'-

minden p.-irt- 
kikeriilésével, magnk 

a közre sérelmes dói
mért ha a most 

erőszakkal r<-rn zri- 
rolrot 1:1 a ktií'•{>:>ok miii'ktl.ifiből, akkor a n.Cil 

előtt ilyen kiteregetésekre, a. hor nem került

este csahídjá.val villamoson liaza- 
A kocsiban ülő néhány fiatalcm- 

liorogkereszl jelvényét viselte, 
szavakkal szidalmazta a külföldi 

körökben is becsült örej? urai,

!■»

*?,c.’.nr koron ás osztrák 'kunt ■ napi négymill’ö 
korona, betétei. A,, oszdrák KiXetség Akadéin’n uf-'-.i pa
lotájának hatalmas-esa.mokabaji nnp-n.'ip után sok száz ••in- 
brr lyrakoz.ik. Jtog? oxilrnk ::i:inuht>: juUta.sí.vu. 
ralui szánui'kozók legtöbbje ugyanis kénytolen ' 
zuniot vallani, meri vagy Ausztriába vagy 
nyugati országba megy nyaralni, ahová 
Aus.’.triá.n Keresztül tegye meg az. utat, 
áresésére hivafko7,va az osztrákok ismét 
omoltok a vizumdíjak,-'*. Sziu'c éri hotel len,
\ i »> elor:; ő >/ ha c>ip
to.noo koronába kerül az cwix.cíí 
szóló 
tolták 
magas 
ul űzési 
mil.vi n 
bán mutatja, 
vétele 4,'i'iO.onf) magyar 
osztrák korona . . .

— i.elartóztutoU 
uleában levő Széni Istvan-kavehúi: 
hónappal ezelőtt újból megic ih.lt 
amelynek tulajdonosa f íi nszlfi <> 
\e|t. A .kabaré csak rövid ideig 
bi-rg ellen társa, dr.

A •’ 51- 
zf.rnk vi- 

pedic olyan 
-jref-. hogy

\ magyar korona 
loU'i'gocnii fői 

tiknl. Sziii’c őrt hotel len. hogy ninikor 
rizttm I2<»i kt/ronn. okkor .h>x. h-'óloi 

őr.v/o.-ö.s, A ' óvre 
\ iziiiii árát pedig iu< einv'l is in.'igas-'hhun áliupi- 

niog. úrp <-«i'kó|y 0(1.0011 korona, 
vizumdijak .mellett aránylag-
\ iz.uiu. ‘.moíi magyar koroun.
.:ö\ed-’lm'-zo üzletág a 

hogy o- osilrtil:
korono,

Az
nSffls:»híHi n

l-’zrn hn.l!a Maiiul 
olrsií ;< < ;i!- 

Hók.’’ «*» k<>\ <*'* 
vizűinek kr;íbii.-u-a. lo^job

1,’iii'i'h'•) filfoifos vnpi itf- 
1'OqjfÍS h:hU W‘ttt

kabarét iilajdonos. \ Podmanh-zky- 
Isi • .in-kávéim;: liei. iségeiben néhány 

a Bonbonnicre-kabaré, 
Ernő lm nk bizomú nyos 

működőit. 1‘iert Gr- 
Fejen Ferenc, de mások is büntető 

följclcntésf lettek, .•imiérl őke! megkárosította. Az ügyész
ség zsarolás ciiuón vádiratot adott Groszhcrg öli. n. 
mnrlylwn indítványozta, hogy n terhelt bank bizományost 
helyezzék elftzofes letartóztatásba. Az indit-unj folytan 
Groszberget elővezettek cs IcIartőitaUnk.

— ..A Szellem", Szász Zolién írásai, nagy s-lkere Tí»'íi- 
óta nem inti izcllcmi megii.v.l.i’kiizdf-iml. olva.u ri.ig? s 
ngylien előkelő - ik.i-e, mini azoknak a köny'szeiu. surga 
füzeteknek, amelyeket Szó:.: '/.ollóv, a kixéi- b-s i.eb'dségit 
ivó ,f Szcllctn cimen adott ki. Ez évenként íiz.-zcr 
ruegiuieinő, nagyi'r:in?’u szemlével fölérí, füz.eisorozat
nak gnzd.-igs’ura es \allro.aíossága m> Itan meg' .g,i-i( í az 
olvasóközönségi-.l. A régi, békebeli idők f'-ilefc-bl' izb se es 
s/élesvld- lólh- fa1,' egyesül bennük az uj ■ el.''ii'-ndu c-h". 
p.ii szi-llcmis'-g jövótorhé.s viinglalasiiv.-il. lojrcáehni 
i'n.tilrix eimíi 
nliniózéSc. A ............... ,......  ... ......... ..... -
uak ismerete nélkül magya.r omlter ezután altclm politizál /.oltón --------- ' ■ ‘' — ...a.—•—-.   i-.i..,,
írója, hanóm ...... ................... ......................................... ......
nmgf'gyelője. Ezt bizmiyitja tanulmányé a biiboin utáni 
szerelmi nyomorral s fényre, esszéje. Darvas l.iliröl, amely 
a színé-znői elemzések ronMÜci. Xom csuda mindezek nt Vi
llog? ,.f Stílem sikere rendklvii!i s máris l '.hbc-<r pcbluwi 
kelt cl belőle. , . I I ‘ .1

lirllllánst, ékszert, aranyat, ezüstöt, luunisfognt ne 
adjon el senki, amíg meg nem hallgatja Fisclier <s Eisncr 
ékszerészek legmagasabb árait, Rúkóezi-tit 27.

'■jr .iövőtorhos vihigbmisí) v.il. ' ....
nngy t.-11111 Imán? a kurzus lörléimlciiillloíóüoi

I >11 "iikon foderá'io [elé einiil <ikk gond 'l'tl'-

ucmcs.-ik n t.-irs <d ilomludoni;iny’i gondolán 
;> ezv.i-olnii hdokfnn s az cszlctiku párnllnn 
Ezt bizonyítja tanulmány a n

i

nPYRANISN
MAGYAR FOLDaiRTCKCSOK ÉS FOLDBÉRLÖK 

1 KiF.RSfPKg.OELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA
BUDAPEST, VI, TEREZ-KÖRUT 20. SZ. 

Mezőgazdasági géposztály, 
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A nagy átértékelő hossz 
kezdetén vagyunk

—, július 24.
(J. Régnél munkatársától.) Az elmúlt hét 

tizedéin végleg megindult az az átértékelési 
'mozgalom, amelyet hetek, sőt hónapok óta 
vártak és amelynek kitörését mesterséges esz
közökkel iparkodtak ellensúlyozni. Az emelke
dés arányai nem voltak ugyan egyenletesek, 
jóllehet egyes piacokon eruptív, sőt pánikszerű 
árugrásoknak voltunk tanúi. A hausse-mozga- 
lom a bankértékek piacán gyűlt, ki, ahonnan 
.aztán átterjedt a valut aér lékekre, majd egyes 
papírokban jelentkezett, elkerülve itt-ott egész 
piacrészeket. Nyári szélben szokott, igy elhara- 
pódzni a tűz a falvakban, fölgyujtva egész 
háztömböket, másokat átugorva és tovább lán
golva a község ellenkező oldalán. A hangulat, 
amelyet megfigyeltünk, alapjában véve

nem a lázas spekuláció hangulata volt, ha
nem inkább a hanyatló koroua elől való 

menekvésé.
És ez az ugrásszerű lángolás még sem vitte 
föl az árfolyamokat addig a magaslatig, 
amelyre az átértékelésnek jutnia kell, meri a 
legegyszerűbb számítással bárki megállapít
hatja, hogy

ai értékek még mindig jelentékenyen aló 
vannak becsülve és hogy tehát a hatalmas 
erővel kilobbant mozgalomnak még csak 

az elején vagyunk.
Ebben a pillanatban azonban ismét megjcle 

nik a tőzsdén a tőzsdetanács a giróval és a 
tőzsdenapok leszorításával. E héten már me
gint 7ceí tőzsdenapot tartanak csupán. Ezt a 
receptet már ismerjük és már láttuk eredmé 
nyeit. A hel\ zel az, ami u legutóbbi hónapok 
huubsc mozgalmának kitörésekor volt. Bár ma. 
némileg eltérő a szituáció. Ma a közönség 
csakugyan nem tud egyebet fenni a pénzével, 
mint hogy értékpapírokba. fekteti és igy a 
tőzsdetcehnikai akadályoknak nem lesz olyan 
nagy hatásuk, mini '<>11 akkor és a rombolás 
bem lesz olyan nagvarányu. Ezl annál i> in
kább igy kell hinnünk, mert ezúttal nem a 
spekuláció volt az. ami '< tőzsdét föl puffasztotta.

A ma? rendezés, iig.v látjuk, simán és kör.y- 
nyen fog lefolyni,

hiszi n a javarészt' a rendezésnek már pénte
ken megtörtént. Nagyobb arányú árfolyam 
hanyatlásra tékát ez okon nem nagyon kell 
számi tani. Ha a köz- n ,eg realizálni mg, azért 
teszi, meri a kétnapos tőzsde isinél nyuglala- 
nilani fogja és mert sokan számítanak majd 
arra, hogy kosztokban inkább találnak re
gre' szii-1. Ebben azonban némi tévedés lehet, 
meri ha koronánk á < lmuy«itla .át megállítani 
nem lehelne, ?i kosztiizlel nem lógja kiadni azt 
a kamaí hasziml. mint amelyet a valuták emel 
kedése jelent. Ha volt valaha pillanat, amikor 
a tőzsde szabadságának útjába meg egy gyufa 
szálat sem szabad helyezni, akkor ez a pillanat 
igazén az.

\r Of;j nagy transzakciók előtt. Az O/Vz 
amely e héten átugrotta iOtt.OO.i koronás kur?;n- 
sát. . f Reggel értesülése szerint jelentés és 
nagystílű tinnszak--jók előtt áll. Az a svájci ér
dekeltség. amelynek odriig is szerepe volt az 
Ofa körül, vállalta a zürichi és centi tőzsdékén 
amúgy is jegyzett, magyar f.'tpai'i <osnak. tény
leges bevezetését. A küszöbön 'illő tőkeemelés
sel kapcsol ilban hibb árre terjedő hitelszerző
dést. köt az Of;i a svájciakkal <s ez lehetővé 
teszi számára az egységes terjeszkedést: a tel 
jes uralmat a Tiszántúli ordoázletekbcn. Hír 
szerint. 60 svaiéi frankkal plasszjrozzák künn 
az Ólát és a tőkeemelés még ingye nrészcényc- 
kel is juttat a rósz vén.■ ’sekiek; 10:1 darabot - 
ing? en.

’ Magyar amerikaink é* amerikai megjárok. Az ;i 
farsasár, amely átvette a Margitaziffet bérletét, e hónán 
'.,(1 á<< tartotta alakuló kö.,gyuk-nol amerikai magyaréi. 
ó» magyar amerikaiak rész* ételével. f Hctific’ értesülése 
N^rint a kózgyiibs nagyon zajos volt, a fóíészvenyer.ek 
ke-fs hj.i.itin hajba kaptak. \ <'P>il is (•laatúroil k. hogy 
hét. lí.'lli'i cr/.’IGlcr korotois > b'ie.^dlovtth ki es
c .■>■! nx emil*y.zíóx.' I a t r got /<f miilbírd 
iullatjrik. A Hall .ar<i"k n>-/szer. .he' már hozzá 
is latiak é«, a ró--~\ i r yjegyzc? -kei az Oflltott körbon 
amelyet némi tiilzí.sr.al írók ós hírlapírók körének hircsz<- 
t'Jnfk . nyitották v llríinni dr.. a Magy ar \n • rikai 
Bank igazgató.,n vette al a jegy zt sok *1 o meg kell álla 
Vitrnii, hogy klubtagok, m*t.;< n J:-’ ékineslerol. e. k.'iij iek 
is tömegeién .jelentkeztek az n|es<» r ij'ok Jegy - •
íere, flip ezt ríni, ezt az Ízléses ee szerintük niner'tkal izii 
részvénj verbuválást a többi karlyakliiobnii ie folytatni 
fogják. Így építenek kártyavárukat. Pesten...

< Hadiludó.Húsok :t Kereslted Imi Bank 
rn?.',iv>r1 ffv,j lu*. ••(;{<ró!. \ Lv;T*$k< “Ibii Bfliik 
részvényei. nntpl.'ck •■ró -'ti ' /..on."i;jdt*'k u
lőzíidr at<>riéI,<• h‘>i mo. g.ilomibol, e héten 
IS’tl.tltltl |\ |.(,j Jjtítl.'l'iii ig Incro/l tk. Eztaponf 
ioitst 0., emelkedést, amely egyébként megfelel 

adott és szomorú gazdasági helyzetünknek, a 
tőzsdén és a tőzsdén kívül, különböző hírekkel 
es rémhírekkel hozták kapcsolatba. Azt be
szeltek, hogy Wüiss Fülöp és Stern Samu kö
zött nyílt szakadás támadt, a Kereskedelmi 
Bank élelmiszerüzemeinek leépítése dolgában, 
hogy 1. Samu boszut esküdött, köriilhordozta 
a véres kardot, ügynökökből sereget szerve
zett es Budapesten, valamint Becsben ö az a 
súlyos és komoly kéz, amely össze vásárol ja a 
niac Kereskedelmi Bank részvényeit. Hogy a 
fess Heirn Jaques vette, a. diplomata külsejű 
(jreiner Gyula adta a Kereskedelmi Bankot 
Pesten, Feingoldék Becsben vették és Stern 
Samu végcélja, megszerezni a Kereskedelmi 
fiánk majoritását és Weiss Fülöpöt igy a 
többség jogán kiszorítani pozíciójából. A Reg
gel a legilletékesebb helyeken, úgy Pesten, 
mini. Becsben szerzett értesülései szerint, 
mind e hirek, egyenként és öszesen: nem födik 
a valóságot. A Kereskedelmi Bank részvényei 
körül eredményes spekuláció tombolt, de nem 
majorizálási. harc, hiszen a bécsi Unió-Bank 
példája óvatosságra intette a. pesti bankvezé
reket és ma nincs itt említ ésr cm éltó intézet, 
amelynek részvénytöbbsége. ne. volna fix ke
zekben. A Kereskedelmi Bank igazgatóságá
ban nincsenek súlyosabb konzekvenciája ellen
tétek, a fölfogásbeli különbség iKdss Fülöp és. 
Stern Samu üzleti politikája között inkább a 
„tempóban'> van. Az éleimiszerüzeineket az 
igazgatóság eg;,'hangú határozata értelmében 
építették le és mind e tanácskozásokon termé
szetesen résztvett, Stern Samu is. Végül pedig, 
amikor itt majorizálási harcról beszéltek,

Samu op..\ ;k bécsi s/.analói iunibaii éppen 
jól sikerüli operáción esett át, most sem tar
tózkodik Budapesten és mind e fantasztikus 
hírekhez semmi köze.

••• Mi az Iparbankban? -1 cr'rsiilf.-f sza- I
liuí. u ll:i V,riifctlc az íparb'inh fcljcx li'-tri-cf■•'.!,•-i- 
rát. nnnlegj l.í kifar-ózoay kivételt?, e). A ti<’*■■ i-t lók ttí) 
szó- ia li it. lb.".)k ip;>r'l’eiyo’úk el. \ 
Duóm >atl<»r-i>*> .; tpiiletre k'-* etnv.lfC'-t hiúnak, a foki- 
b/int i'-re r»r<i,íi a Műnk és (t-iv idhOü-bm;aIi.'íz pnlyásik. 
hnf.z.mi'Hói. i,j;rnlj.in.I. Atotfi azonban •- ■'« milliós
a.,|iinbibik i< vannak <- így k';ró';sv. kié !**z az uteei | 
hr-lyié.áj;.

Mi van a Belvárosi Takarék körül? A ta
karék óén" te r.i k piweám.k egyik I i.amuiövöée ie 
' Székely Fcren,‘ intézőiének. ;■ Bci-'úrosi Ta
karékpénztárnak részvénye. \ alljuk lm, egészen 
érthető, hogy sem a spekuláció, soni a. közön. 
ség nem lé,no magát a Kóser eicek nagymes
terének szolid, de üzletileg erőtlen és fantáziaí- 
Ir.n papírja iránt.. E h< ion a bank- és takarék- 
értékek hosszja magával ragadta a. Belvárosi 
Takarékpénztárt, emel.' 4000 K’-ról gyors ütem 
ben JO.lióíl-ig emel kodéit, ma jd a magár, forgm 
hmiban <dyau keresetté váll, bog.' ma 13.000 K 
pénz is voii rá. A Belvárosit, értesülésünk sze 
rint. kevésbé a publikum, inkább egy ke/, vá
sárolja. hir szerint cg?, berlini iíi ieri bankház. 
.1 Heggel, c. te.-üh.*s** szerint Mendelsohnek, akik 
inult hetekben adták el a Hiíelbünknuk, mos1 
n.eg akarják szerezni egyik pesti bank rész
re ■lytöbbségét.

x Hossz a malom piacon. A kedvező vetés
jelentések, amelyek, bála istennek, kiválóan bő
séges termést Ígérnek, fölrázták bosszú tespe- 
déséhől a malonipiacol is. Komoly kezek keres
ték végre az elhanvagolt. ni<lomr.jszvenyeket, 
amelyek sorra megszilárdulta K és átlagban 
30%-os árfolyamnyereséget, mutatnak föl. E pia
con e hétre is további előretörések várhatók, 
főleg a fíorsod-Miskolciban, amely a legole,sóbb 
és A Reggel értesülése szerint, részvényeseire 
is igen előnyős tőkeemelés elölt áll,

Miért nagy tipp a Földhitelbank? Hetek 
óta foglalkozta íja a magyar közgazdasági vi
lágot az a métyrchaiá változás, amely a Föld
hitelbank részvényt I le >iiá<iyáb,*n történt. A 
Földhitelbanknál érd elvit, belföldi pénzcsopor
tok, mint .1 Reggel m-ir jelentette, a Hazai Ta
karék és az íiigtóbank eladták '•és,-.v('ny|<ako1t 
jeikcl a fiarlhu'nile-esi porinfd., «»ncly legutóbb 
még kibővítette érdekkörét. Éppen c csoport 
elnöke. Sir William (>nrtíiiro.ite óhajtotta a 
hány teljes önállóságát. E szándékának, hogy 
l’aiiperának teljesen szabad működési teret biz
tosítson. áldozatokat is hozott, mert ?r/en magas 
áron vásárolta meg </ Ifazai 'takarék és Angló- 
b(>vk része/•)>ycif. .\ f-öldhiiei’mnk <"m:illo mobil
bankká fejlődik és eppeu ez. s törekvés ütközött 
az eddigi főrészveny<?sek <'rdokszférájába. Ez
zel a változással megszaporodik azoknak az in
tézeteknek számé, akii: a Téliétől független he-^ 
lyezkcdtiek el az ország gazdasági életében. E 
csoporthoz szúmithat.'ml :: Magyar-Olasz Ban
kot éa az Aug >1 M ■ Bankot is a közeli jő- 
vőben. A napokban Pattpera külföldre utazik, 
ahol <-gy belga, illetőleg francia tőkecsoporttal 
kíván megegyezési létrehozni a július végén 
megtartandó közgyűlésig. A tőzsde Paupera si
keréi és a Földhitelbank fejlődését már e héten 
csÁiíomptáliii kezdte, am'kor a báni kurzusát 
l(H)%-knl emellé ki a bankpapírok közül._____
n ^--vevGH fjoyeimebfi ajánlom a készen levő 
Í ebédlő- és hálószobáim megtekintését.

i Üuiüb Lerner asztalos,Rombach-u 2 (Üob-u. s a re k i

X Vasárnapi bankközi forgalom Budapesten 
és Becsben. Budapesten a bankközi forgalmat 
rendkívüli szilárdság jellemezte. Szinte példát
lan kereslet nyilvánult meg a kis bankpapírok 
iránt. A Belvárosi Takarékra 13.000 fölött is 
akadt vevő, ezenkívül nagyon keresték a Her- 
mes, Merkúr, Magyar-Olasz Bank, Angol-Ma
gyar Bank és Egyesült Fővárosi, Takarék rész
vényeit, melyekben tényleges és ellenőrizhető 
üzlet fejlődött ki. Az arbitrázspapirok is na
gyon szilárdak voltak, főleg az Osztrák Hitelt 
keresték. Az ipari értékek közül a Gw/nmí iránt 
nyilvánult, meg erős érdeklődés, mely 70.000-ig 
emelkedett. Állítólag előfordult árfolyamok: 
Magyar Hitel 130.000. Osztrák Hitel 65.000, Bel
városi Takarék 13.000—13.500, Hcrmcs 15.500, 
Földhitel 115.000. Egyes, fővárosi takarék 63.000, 
Gummi. 70.000. Őstermelő 83.000, Izzó 160.060, 
Ofa. 122.000, MFTR 92.000. Spódium. 64—65.000. 
Atlantica 34.500, Magyar-Olasz 12.500, Merkúr 
8000.

Béc.s&őZ jelenti telefonon A Reggel, tudósítója: 
A mai magán forgalom bán leginkább bankpapí
rok után érdeklődtek, főleg a Kreditanstalt, 
Bánkverein és Bodenkredit részvényeire jelent
kezett nagy töm«~l>/« > r -' ‘ - •
rok cs magyar ér lékek szilárdak. A bécsi ban
kok mára Berlinből tömeges vételi megbizre o- 
kat kaptak, aminek magyarázata az, hogy Ber
linben megszűnt a spekuláció az idegen devizák 
után és a fölszabaduló tőke a bécsi piacon keres 
elhelyezkedést. Fiszont a bécsi piac érdeklődése 
szokatlan élénkséggel fordul a pesti tőzsde fele, 
úgy hogy ma nagytömegű vételi megbízást 
küldtek Budapestre. A hetipónz 3j%.
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Hiteles információk a Devizaközpontról 
Elhalasztották a reformokat 

Belső valorizációs kölcsönt terveznek
(A Reggel udósltójától.) A nagy tőzsdei hossz mellett, 

főleg a valutaellátás kérdése érdokii ma a magyar köz
gazdasági életet. Az idegen fizetési eszközök egyre drá
gulnak. de legális utón alig beszerezhetők. Hír szerint a 
Devizaközpont egyes bankoknak és nagycégeknek főimen- 
tdst adott volna, hogy szabad piacon vásárolhassanak 
valutát a Devizaközpont számára. Hetek óta Ilire jár 
egyébként, hogy tárgyalások folynak a Devizaközpont 
átszervezésére, mert illetékes helyeken is belátták, hogy 
a mai helyzet tarthatatlan. A Reggel

több illetékes oldalról
szerzett töltetlen hitelességgel bíró értesüléseket a 
Devizaközpont körül folyó tárgyalásokról,

a várható és nem várható reformokról és egyéb ezzel 
az intézménnyel összefüggő kérdésekről.

E nagyérdekü értesülések, amelyek az illctékos hely vé
leményének adnak kifejezést, itt következnek:

— A Devizaközpont reformjának a kérdése 
állandóan aktuális ugyan, de ezidö szerint 

még nincs elintézve.
Ennek több fontos oka van, lcgelsősorban pe
dig az, hogy akkor, amidőn a szomszédos Né
metország- egyre szigorúbb intézkedéseket 
kénytelen életbeléptetni a valutája leromlását 
okozó spekuláció ellen, akkor nekünk sem sza
bad, föképen a termés értékesítése előtti két- 
három nehéz hónapban arra gondolni, hogy a 
Devizaközpont mai szervezetén olyan változ
tatásokat eszközöljünk, amelyek réseket ütnek 
■rajta és az egész gazdasági életen, amely rése
ken keresztül újra éppen a spekuláció kapna 
tág teret saját céljai érvényesítésére. A De-, 
vizaközpont reformálására vonatkozóan leg
utóbb több terv került a pénzügyminiszté
riumba, de a Tébe valutabizottságának tegnapi 
ülését egyhangúan hozott határozat is azt bi
zonyltja, hogy ma

a nagybankok sem tartják alkalmasnak a 
reformok életbeléptetését.

— Nem vitatható, hogy bizonyos olyan 
könnyítések elrendelése, amelyek mellett az 
igények kielégítése nagyobb mértékben volna 
lehetséges, mint ma, üdvös és szükséges lenne. 
Ezáltal kétségtelenül sok olyan valuta, is föl- 
szinre kerülne, amely most láthatatlan és meg
foghatatlan. Ha a terméseredmények hozzá
vetőlegesen olyanok lesznek, amilyennek az 
eddigi jelentések mutatják, akkor a korona 
jelenlegi árszintjének megtartása július és 
augusztus hónapokban könnyebb föladat lesz, 
mert bizonyos, hogy

nagy exportra vau kilátásunk.
Opportnnus tehát, hogy a szükséges reformok 

keresztülvitele olyan időben történjék, amikor 
a magyar korona emelkedő tendenciája az 
esetleges nehézségeket eliminálni képes. Akár

X Közgazdasági hirek. A tőzsde e héten va
lóban a vagyonmeutö vásár szerepét töltötte 
be. Megindult az átértékelési folyamat, mely
nek koronánk romlása minden pénztechnikai 
nehézségen keresztül kikényszeritette az útját. 
A szombati és ■vasárnapi magánforgalmat, 
amely bizonyos mértékben mégis olőreveti az 
uj üzleti hét eseményeit, a teljes szilárdság, 
pénzkínálat, áruhiány és a bankpapírok iránt 
megújult és egyre fokozódó érdeklődés jelle
mezbe. Ez a tőzsdei bét u közbeeső ünnep és a 
tanács szünnapjai miatt csupán két napos lesz: 
hétfőn és csütörtökön lesz legális üzlet. Még ez 
a körülmény sem befolyásolja a spekulációt, a 
favoritpapirókat ug.v eszik, mint a kiflit bé
kében. Jól értesült tőzsdei körökben a szén
piacon várják a komoly hossz folytatását, a 
piac tempóját majd az Általános Kőszén dik
tálja. Fapiacon a Nasici, Ofa, Hazai fa és Guti- 
niann változatlanul a fuvolátok. Különfélék 
piacán az Izzót vásárolják komoly kezek és 
ezt a legértékesebb magyar iparvállalatot 150— 
160.000 K-s kurzusával még mindig egyik leg
olcsóbb részvénynek mondják. A Gummi jelen
tős kiugrását tippelik: szilárdnak remélik a 
Lámpát. Pamutot, Műtrágyát, Jutát, Spódiu
mot és Szikrát; vaspiacon u Motort és a nagyon 
olcsó Kükénél; az arbitrázspapirokat, amelyek 
Becsben újra szilárdak, mind jónak tartják; a 
bankpiacon Földhitelbank, Angol-Magyar, Ha
zai Bank, Belvárosi Takarék, Merkúr, H érmes, 
Egyesült Fővárosi Takarék kitünően feksze
nek. — JÍíz vezetik be a tőzsdére a Doroghi 
Gummi részvényeket. Az Intcrrexim és Mfter 
sikere a Nemzeti Takarék, helyesebben a. Ke
reskedelmi Bank márkájával piacra kerülő uj 
részvény iránt óriási érdeklődést keltett. A 
Heggel értesülése szerint az igényléseknek 2%- 
át sem tudták kielégíteni. Valószínű, hogy a be
vezetés az ismételt fölfilggesztésck külsőségei 
közt fog lefolyni és feltörhet 20.000 K-án fölül 
is. A Doroghi Gummi iránti tomboló, mondhat
nánk hisztériás érdeklődés előtérbe állította a 
kissé elhanyagolt Gummi-részvényt, melyet fő
leg azok vásároltak, akik nem juthattak az uj 
részvényhez. — A Reggel figyelmeztette a kö
zönségét elsőnek egy svájci csoport Nasici vá
sárlásaira. Ezek a komoly kezek c héten tovább 
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milyen természetűek Is legyenek ezek a re
formok, vannak bizonyos dolgok, amelyeket 
föltétlenül fönn kell tartani.

így a korona kiajánlására, a külföldre 
szóló koronakölcsön nyújtására és a spe
kulációs számlák vezetésére vonatkozó szi

gorú tilalmak.
Mindebből az is folyik, hogy minden reform 
csak úgy képzelhető el, hogy

a jövőben is csak azok vehessenek valutát 
és devizát akiknek erre vonatkozóan az 

illetékes fórumoktól engedélyük van.
A reformot ma elsősorbna Németország 

miatt nem léptethetik életbe. Be kell várni a 
német kormány múlt hét, végen kibocsátott 
rendeletéinek a hatását. Bizonyos, hogy akár
hogy kapkod a. német kormány, végül is be 
kell látnia, hogy a márka kiajánlását lehetet
len tovább engedni és oda fog jutni, hogy kö
telességének fogja tartani a néniét nagyipar 
valuta- és deviza ..lianisterolá.sát** valamilyen 
uton-módon megakadályozni. — Ma már Né
metországban különösen azért nagy az elkese
redés és az ellenséges indulat ezekkel a „llanis- 
terolókkar* szemben, mert hangok hallatsza
nak, hogy a Reichsbank által piacra dobott 
nagymennyiségű valuta- és devizakészletet ép
pen a Reichsbank által nyújtott kölcsönökkel 
vásárolták meg.

— Még egy súlyos ok van a devizarendelet 
mai megváltoztatása ellen és ez az, hogy

a reformokat egybe kellene kapcsolni a va
lorizált hitelek és betétek rendezésével.

E tárgyban színién folynak komoly megbeszé
lések. Itt, ennél a pontnál kell fölvetnünk azt 
a gondolától is, hogy nem volna-e jó. már ma 
afölött gondolkozni, hogy azon a napon, ami
kor a jóvátételt bizottság döntése lehetővé 
teszi egy belső kölcsön fölvételét, a kormány
nak.

ne, vegyen-e föl az állam szükség esetén 
saját polgáraitól valorizált kölcsönt, amely
nek kötvényei, mondjuk 3, 4 vagy 5 cv 
múlva volnának fizetendők, mindig annyi 
koronával, amennyi az illető fizetési nap 

kurzusának megfelel.
Ezzel elejét lehetne venni annak, hogy a spe
kuláció a koronát olyan mértékben támadja a 
jövőben, ahogy azt eddig tette azáltal, hogy 
mindenki hosszú hónapok múlva fölmerülő 
anyagi szükségletét, előre fedezte és fedezi még 
ma is. De ezzel a valorizált kölcsönnel lehetővé 
tenriők azt is, hogy a legnemesebb emberi tu
lajdonságok egyike, a takarékosság újra meg
megnyilvánulhat. halálos tőrdöfést adva a mai 
erkölcsi züllésnek .»

vették a Nasicit, amely több, mint 200.000 K-val 
javította meg a. kurzusát. A svájciak vásárlá
saikat tovább folytatják, úgy, hogy a Nasici 
még távolról sem érte el igazi értékét a. tőzsdei 
árfolyamában. — A Hungária, Műtrágyagyár 
részvényei a pénteki tőzsdenapon hosszas slag 
náció után 50.000 koronás úrjavulást ért el. 
Mint zí Reggel beavatott helyről értesül, a 
Hungária Műtrágya hirtelen áremelkedési* az
zal magyarázható, hogy a vállalat közeljövő
ben végrehajtandó nlaptőkefölemelóse igen ked
vező lesz. Részvényesei ugyanis egy régi rész
vényre egy uj részvényt fognak kapni 3000 ko
ronás árfolyamon. — A Vegyiipar Gépgyár 
kellemetlen meglepetésben részesíti részvénye
seit. A Reggel értesülése szerint öt régi rész
vényre ad két ttjai JGOd koronás árfolyamon. 
E kedvezőtlen tőkeemelési föltételekkel magya
rázható, hogy a Vegyliparl részvény nem ér el 
áromelkedést és a gépipari piacon tapasztal
ható hausse ellenére is, a régi 14.000 koronás 
árfolyamon stagnál. —- A sörpapirok piacán a 
Fővárosi Sörfőzde (Fősör) részvényeihez fűz
nek nagy reményeket. A részvény nagyon el
maradt, mélyen alá van értékelve, 14.000 korona 
és a hét végén egy osztrák sörkonszern kezdte 
vásárolni. — Hír szerint ma kerülnek beveze
tésre a Rolhmüller fém gyár rt. i 
Olasz-Magyar Bank érdekeltsége), 
gyár részvényeit a Slux Hugó cs 
fogja bevezetni.

részvényei (az
• A jónevii 

Társa cég

X Élénk iizleA a nem jegyzett papírokban. A ueui jegy
zett értékek piaca ezen a héten élőnk.. Állandóan nagy 
a kereslet a Lloyd-bitvh- és Fabnn/.'-részvények iránt arra 
a hírre, hogy a közeli napokban bovezotik a hivatalosan 
jegyzett palrok közé. A bankrészvények után a legnagyobb 
érdeklődés a piac két. textllrószvónye, a Kopecikp 2900 3100 
s a Warnsdorfl Ibiit)—1900 iránt nyilvánul meg. tgya.nesak 
nagyon koresik az 1—2 bét óta c piacon ilzlol tárgyát ké
pező -Víro-részvényekol. A .VLvi Gyófí}/- t's líescriivh Itt., 
mint ismeretes, a vállalat pestmegye.i Jászlaira Jenőn ta
lált gyógy- és keseriivlzforrtlaok vizét akarja n belföldön 
os u világpiacokon értékesíteni. A vállalat, igazgatóságá
ban gróf Apponyi Rezső magyar tőkecsoportján kívül az. 
angol Gnrlhwnltc- és a francia Xinllliucfir-cHoporl is részi
vesz. A részvényt a közeli napokban bevezetik. (’gy.in- 
csak most került piacra az ország legnagyobb tüszcrkc- 

rcskedő cégének, a 35 éves múltra visszatekintő Szhnon Isi. 
étin Rt. részvénye. A részvényeknek egy tized részét a Szí- 
geti Ernő bankcég által 10 darabos kötésekben lanszirozza 
a piacon. A transzakciót nagyobb angol exportüzletek te- 
szik szükségessé és ezL a részvényesekre előnyös tőkecmm 
lés követi,

X Az Angol-Mug.var Bank Rt. a julius 7 ki közgyűlés- 
nők javasolni fogja 345 millió alaptőkének 520 millió 
K-ra való fölemelését. Az uj részvények a közgyűlés ál. 
lal megállapítandó árfolyamon 2:1 arányban a régi rész
vényeseknek fognak fölajállítatni. A 400 K-s részvények 
névértéke 1000 K-ra egészíttetik ki. Az Angol-Magyar 
részvénytőkéje 1,300.000 db, 1000 K, összesen Iái milliárd 
névértékű részvényből fog állani, kimutatóit saját tőkéi 
pedig a 2'4 milliárd K-t megközelítik.

X Az Egyesült Budapesti Fővárosi Tukarékpénztár köz
gyűlése az intézet alaptőkéjének a forgalomban levő 90.000 
drb. részvény uévértőkónek 000 K-ról 1000 K-ra való kiege 
szitásé é.s 90.000 drb. 1000 K névértékű uj részvény kibocsá
tása utján 180 millióra való fölemelését határozta el. Min 
Jen régi után egy uj részvényt adnak 8000 K áron. Elő
vételi ing o hó 26-tól július 2-ig. A közgyűlés fölhatalma
zást adott az igazgatóságnak, hogy alkalmas időpontban u 
részvénytőkét 300 millióra emelhesse.

X Mcrcur Váltóiizlct Rt. június 30-ki közgyűlésén 100 
millió K alaptőkéjét 500.000 db 200 K n. «. részvény ki
bocsátása utján 200 millió K-ra emeli. Az alaptőke- 
szaporítást a bank üzleteinek fejlődése óh részben az is 
teszi szükségessé, hogy az általa kezelt idegen tőkékkel 
arányba hozza saját tőkéit.

X Magyar .Jelzálog-Hitelbank 1922. üzleti óve 70.059.564 
K nyereséggel zárul. Az igazgatóság az e hó 30-ki köz
gyűlésen javasolni fogja, hogy tekintettel külföldi tar
tozásaira. e nyereségből 69,000.000 I< az „Arfolynm-vesztc 
ségi lartalókalap"-ba helyeztessék és 2,059.564 K az uj 
üzleti- évre vitessék át.

A Nemzett Takarékpénztár és Bank Rt közli, hogy 
mai közgyűlése elhatározta az alaptőkének 100 millióról 
200 millió koronára való fölemelését. Az elővétel 4:3 
arányban 2500 koronás árfolyamon gyakorolható julius 
3áig. Ezen tőkeemelés végrehajtásával az intézet kirnu 
tatolt saját tőkéi 650 millió koronára emelkednek.

Első Magyar Általános Biztosító Társaság Ormoily 
Vilmos elnökiésével tartotta évi rendes közgyűlését. atm - 
íven 2000 K osztalék fizetését és alaptőkéjének 160 millióra 
való fölemelését határozta. A részvények névértékét 
•Jd.iiOO K-ra emeli. Minden régi után 250.000 K ellenében, 
egy uj részvényt ad.

X Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt elhatározta oszta
lékszelvényének 25-étől kezdve a 11 it< Ibankbau 150 K-val 
való beváltását. A részvénytökét 420 millióra emelik oly
módon. hogy 105.000 dl>. 2000 névértékű részvényt 1:1 
arányban hitit) K ért ajánlanak föl a régi részvényesek
nek.' Elővételi jog: 26-álél július 5-éig a Hitelbanknál.

X Magyar Kir. Folyam- és Tengerhajózási RT a kimu
tatóit 12 millió nyereségből az 1922. évre 100 K osztalék 
tize I ósói lm t Orozta.

X Első Budapesti Gőzmalml Rt. az osztalékot 250 K- 
ban állapította meg és a részvény tőkének 940 millióra 
való fölemelését határozta. Minden régire 2 uj részvény 
fog adatni 1500 K 251) K kamui és költség, részvényen
ként 4750 K átvételi áron. Elővételi jogot e hó 19. és 28. 
között, a Kereskedelmi Banknál kell gyakorolni.

X Gizella Gőzmalom Rt. elhatározta, hogy az osztalék - 
szelvényt a Leszámítoló Bánknál loo K-val beváltja. I'öl- 
hutalmazást adtak az igazgatóságnak, hogy alkalmas idő
pontban a részvényeket a tartnlóknlnpból lOOlt K név
értékre felülbélyegezze és a részvény tököt 300 millióra 
fölemelje.

X Wander Gyógyszer és Tápszer Rt. részvényei a 
tőzsdén. A budapesti <lr. Wander Gyógyszer és Tápszer 
Itt. részvényeit a Mezen és Scheiber bankháza (V, Zoltán- 
utca 121 be fogja vezetni a tőzsdére. A 10 éve fönnálló 
vállalatot a berni Wallder-gyór létesítette. Az elmúlt évi 
forgalom 200 milliót tett ki és ennek túlnyomó része 
exportra esik. A vállalat érdekkörébe tartozik a Diumalt 
Itt., és a Gráf Élelmiszer Itt. Az alaptőke 200.000 db 500 
K n. é. részvényre oszlik, amelyből egyelőre 40.000 db 
keríti forgalomba. Eddig csak kötött darabokat helyeztek 
cl 0.7-es korona mellett 12.500 K-ás árfolyamon.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

szól ehhez a nagy fene hosszhoz?
,\cm vagyok én tőzsdeügynök...

— Na. nézze, ne- adja a, bankot; ezen a héten 
mindenki, tehát a színháziak is csak a, tőzsdé
ről. beszeltek. A direktorok nem a. k.asszarap- 
porl. hanem a kurzusok iránt, érdeklődtek és a 
primadonnák ma már nem a nzt rzökne.k és a 
direktoroknak kurizálnak egy jó szerepért, ha- 
nem. a bőrzéseknek egy jó lippért. Megboldo
gult ifjúságunkban őnugyságáck, ott kucorogtak 
a direktori előszobákban, ma. egy-egy hank- 
dircktor előszobája van tele velük, már hajnal
ban cdt. vannak, még a próbáról is lekésnek, de. 
tőzsdéznek, rendíthetetlenül. A súgók kétségbe 
voltak esve, hogy a férfi- és női primadonnák 
még az emlékezőtehetségüket is el vés: lel fél,• eb
ben a lündéri hosszban, mert a szerep helyett: 
kurzusok vannak a fejükben... Z. Molnárról be
szélik, aki a múlt héten súlyos milliókat nyert, 
a tőzsdéit, hagy a váratlan öröm annyira meg- 
zavarta, hogy a „Válóperes hölgy':-bcn a „Buta 
ember"-bőt kezdett citálni.

— óriási...
Mondja. Pista, maga zsivány, mit szól a 

„7,sii 'iny"-hoz?
— Hát kérem...
— Szóval még maga is dadog. Bizony ez úgy

van, hogy mindnyájunkat érhet baleset, még a 
Vígszínházai is. Szép nyugodtan ment, előre 
Cges: ,s.-» :-iiphr_n’. n< >» nézett -.<• inhhi-f!. se balra, 
erkölcsi és anyagi sikerek kísérték hosszú ut
ján és mosf egy ilyen narancshéjon elcsúszott 
és— elesett. A . Zsi.vdny"-t nem. lett volna sza
bad előadni annak a. Vígszínháznak, amelynek 
fbsen-elŐadúsai zsaluit házak mellett folytait 
le s amelynek nép t.> tradíciói a. legkisebb íz
léstelenséget is kizárják. Még a cochonéria is 
élvezhető, nyári melegben pláne kellemes is le
het — apuul;. akinek —, ha szellem és kedves
ség van benne, De. ezt a minden öt létnél kiút, 
tor vadőrt színekbe öltöztetett, belül 'azonban 
ólomsi űrkén unalmas, spanyol-német trágársá
got a Vígszínház publikuma, semmi esetre, sem 
fogja i venv>. íférom nevet írunk ide, aznkét, 
akik nemcsak jobb, de szebb ügyhöz is méltó 
tehetséggel tagaké; lel; menteni azt. ami ment
hető: Góthét, Góthnéél és (íombaszögi El
láét. Góth. aki nilcf rendező, ■valóságos fran
cia s!fiúst igyekezelt az < löadásba. bele- 
vhwi, linóm i'1'búval sem tudta a darab 
'.'■r.-u-áfiall enyhíteni, Gófhné atouhfin Capa- 
dunka h< rcegnu szerepéién valóban her- 

< u:. ;an>i(i volt a színpadnak, különösen az
r' ■> iöipar isban, mintegy siileiulid isolalion-

egész más, a darab pacruliHl.atával egész 
kük >, C')ri-va.' illatosított atmoszférában ját- 
^:o'ta. régig s.'npél. Végül Gombaszögi Ella, 
a s ínké Haruupipőkéie, akinél: ön feláldozó 
“lakilásál u. főpróba közönsége nyílt színen vi
harosan megtapsolta... A színházai azonban 
igazan < sok a novella, első szakasza alapján 
menti etjük főt...

— óh-hóriási...
— Mondja, mii tud, Amerikáról'.

Meleg van...
Meleg van az esze tokjának, maga k térde 

mesii’i bakonyi haramia. Hutnap utazik Ame
rikába /(asáry Emmi férjével, Butlykay .fkos- 
■al és parim' réved, Király Ernővel. Amerikai 
magyar színházakban fognak föllépni, de tervbe 
r<m véve ,inu rikai angol szia padokon való 
föllépésül; is. Csal: két operettet visznek, ma- 
mikkel; az „Ezüst sirály"-! és a „Diadalmas 
ass?ony"-t, amelyeknek egész diszlcllárát és 
ötszcs jelmezeit báró W lassíts főigazgató Ko- 
sárp Emml rendelkezésére bocsátotta. Vendég- 
szereplésük t:óf hón túra /erjed, szeptemberben 
rs októberben fognak föllépni l meri ka. nagyobb 
városaiban, novemberben isméi itthon játsza
nak.

Harsuk nem internálidl: őket végleg Ame
rikában ...

Installáljdk <i maga in!-mildsait. de a 
I ’pólmi zön. Ellenben, ha. akar egy igazi inlimi- 
b I. akkor id< hallgasson: Csorlos tlyijla. aki! 
'-i i' .'lde^e jövő tsjendőrr a llruaissuhcc-S.'/’ 
I 'i..haz kői, akiről ezen a helyen pontosan kel 
lellrl ezelőtt meg mondta m magának, maga 
l'.ifiris, hogy tárgyalásokat folytul a Magyar 
*’ nha: zal, leyeap aláírta Hcöthgnek azt a 

• z«>H<’■ f, amely öl jövő esztendőre a Magyar 
b'biht -ho.z köti. Bárdos elcSalta a Magyartól 
törzsöt, hogy pukkassza Beöthy!, most Beöthy 
Gcxalta Bárdostól UsuflosL. Hzóval a. Bárdos—

Beöthy háborúnak uj fejezeteiről számolhatunk 
majd. he. egymásnak. Már amiennyire maga, 
édes Pistike, egyáltalán be szokott, számolni 
olyasvalamiről, ami ellen valaki, a. legtávolabb
ról /.<? tiltakozhatik...

— No, de kérem, kérem, kikérem...
— Nézze, fiam, ne kérjen ki semmit, mert én 

uay kiadom magának, hogy háttá,napjáig at
tól hódul. Hátha, olyan nagy legény, mondja 
meg, hogy miből lesz a. cserebogár...?

—A cserebogár?
— A cserebogár. Úgyse tudja, hú' megmon- 

dóm. .4 cserebogár Barna. Sáriból tesz, aki a fe,- 
herhaju, piros szívű Sz’omabázy bátyánknak, 
akit az úristen az emberi kor legvégső hatá
ráig éltessen, ..Kék cserebogár" című, operett
jében, melynél: eredéit címe „Kékszakállú her- 
cegkisasszony" volt, játssza, a- szubreltszerepet 
a jövőheti. premieren. Budán. Barna kisasszony, 
akinek a neve raiamivcl világosabb szinii, mint 
a szépszi> ű szerző mája. M iskoláról jött, mint 
ahogy minden valamire való színész az utóbbi 
esztendőben Miskolcról jött, Budapestre

— fii jen Sebestyén Géza.
— Éh-él jen. Valamint éljen például Lenkey 

Zoltán is, aki. régre, negkapta Tibor bárótól 
(u lassíts) azt az igazgatót címet, amelyet már I 
c/’/ régen m< górd emelt, s amelyről, hogy meg 
fogja kapni, legelőször hetekkel ezelőtt A Bég
gel adott - "ámot.

— Hogy maga hogy henceg ma, mélyen tisz
telt Ellenintim ur...

— Maga, nagyzási nuiniában szenved, kedve
sem. A publikum előtt múr régen én nagyok, 
az igazi lnC>m. maga csak olyan álintim, csak 
ni fián magyarosi! ot.l Intim. Hiszen maga még 
azt sem tudja, hogy Darvas Lilinek mennyi 
gázsija, lesz a. Magyarban jövőre..,

— Miért, maga, tudja?
— Hát persze hogy tudom. A korona mai át

lósa mellett M.ODO korona, föllépésenként, egész 
évre legalább hatmillió garantálva..,

— Nem is olyan sok...
- Nahát magának, azt elhiszem, hogy ma

gának nem. sok. De szegény Lázár Ödönnek, an
nak sok. Az úgy izzad szegény, ebben a. farkasor- 
dHó hidegben, amikor az Uniószinházaklíassza- 
rapporfjaif olvassa — mondhatom magának, 
vigasztalan olvasmány —, hogy csak A Heg
gel tudja némileg lehüfen:. No de hát több nap. 
mini Béggel... Apropos reggel. Reggel 5 óráig 
larloll az a házf ölavatóünnepély, amelyen 
Eónagy Aladár, a. Neues ll^icncr Bankgcse.lt- 
schaft és a .Mobil-Bank méltán népszerű elnöke 
látla. vendégül barátait. Már szombaton dél
után ol'/an autó- és kocsitábor gyűlt össze 
Budán, a Trombitás-uf szám előtt, hogy egy 
.1 críIza-est az Cpcra környékén sem látott, na
gyobb táborozást. Vagy négyszázan siirögtek 
és forogta!: az impozáns villa, óriási termei- 
fan — reggel 5 óráig. Képviselve volt a bank
világ. hadsereg, politika, szfnház. irodalom, 
zsurnalisztika. A hangulat mindvégig szilárd 
vo'f és különösen 0farrészvényeket kerestek...

— Óriási... Na és a pletyka?
- .1 pletyka, lföt idefigyljen. Kopinlf.sot 

nemcsak a rcnöurség siratja, hanem egyik szín
házunk, ifjú, szőke művésznője is...

— A nerc!, a ne,vél. a-t Istenért.
- Rögtön, csal: előbb másik nyakkendőt 

neszek!

' \ \ an> ' Sr.inha.’ ufnlKó hrír>. Sz.'»rob'j■ ^n. <• l><> -W An
fA -zi iic t Xrir^j Szí!■ Iiáz, idol «■' id.irtf, amelynek •’.rod 
nu'ino nin ;kn i;».% ni ópitfMto ki h 'Zinhaz. <>poraniis<vrát. 
I iil;i' 1b >or> n )uir. < -ikorn npcinilklii ■it fnlytal.in s Min 
hó.z llc tfóu a .,Z adónál" ;><! i.ik M na ■liuxf'r .!óz*<«f ven 

i’li'.-iÓcska}', Rocba: R, V’llffo Ro-Mii l*sa- 
K. hl, ii . , . .ii:ör|,iki",| Vitiiln .'.rllnr Ailolipn

pt' vrl n •' i'lai borból}'* A-i n ..Ric> ! •l-ln” karíil 
. .......... . Sz.cnhin i „Tiiköi ' ..Za/n". píntc.kon a „DettP- 
i i var> mii •■írón. Stiomlm.'on utol 6 cli'.plásu! a ..Ránk 
bán'* l.eriil bilire Aqnila Vllm Adólinávnl As Környny 
lb-lAval.

• \ iilhzi’/iir •/•'UloP nézötrrórck baiUvulala l'T \ i'<rza
, iki"‘l a- \ íuillóS/inpinl la siklói. Kilvnira >kto| llHi

..1. I.ibl;-. Iii/ik niulalirii a „yoriósiicRves". 
.;,ik gvims' ó". \ ! rcm az i'-kolap nzt“ mókáin,
o., lb I-//•',. >n. v >k> éri'' ‘v.i-iipióiii. (Telefon 3.1-35.1

1 ®e CmNE
Ö •}>£©R&W.'TTE, valódi] angol kabát- 

ve8ciur&k re-saichHítoSt árak meiSs*!
8/Atmolyoni- szóvctariihnznban

P'Ki FV nÓlIiHíil KuUapest IV, Ma|4>u> 16, 
íluui III) i«UÍ**iU** Sútn utea sarok i

• A VlusElDhát hatét * wánhÁTi jejffnüaebb u1don6át?a,
.A afclvény“ dom-xnáita A világhírt \4gJAM»kkzil vAir?*- 
kzwva adJAk a frakkot*', TxJroibw Tiásriió pomrrtís
bootó?K»M®U

• A legmu!al8«>rrfrBhh darab a Inirfobb *wropo«a.U.‘.;>an, 
*7. a Beöthy LászlÁ .,Ko' á<?ot« ' r iuni vigj.itáka rondk+vuh 
nagy aikerémak a. titki) A pompád darab, ajnolynelí szó, 
repetbon sv» üniÁ-yzinbarak legkiválóbb múvátóoi játnza^ 
nak_ a jrtvi*i hóben kr.rhlrm, caiitörtökön ós .nzomhVon kerül 
ismét wztnra a Magyar SrárúiázHan. A „KovácAnó" lóg. 
ntóbri előadását ifi táblás ha... kögsöDMÓgc kacm.'l.i végig

a további előadástii iránt ia igen nagy az. érdoklóiiás.

‘A legjobb kabaröíréfa. ami Arak óta szinrckoriilt, kát- 
sécrti-lnuúl Liptai lmr» K> fálvonászi, komédiája, a ,,Ke- 
gyolme.a uram'', aonelynek ffawropeit Mály Öerő és Hw- 
<•''* Jenő iítszá.fc a Saiget-Ssshipádon.

• A Sári bíró huszonötödik előadása. Móricz ’Zsigmond 
nagi t-íkerii pari z.tvi írtátok a. a.'..Sári bivó ' szombaton lin- 
sz.onritödször keriil színre ? Belvárosi Színházban. R kosi 
Szidj ven<lóg'föllépf'«.óv<J. A darab olniidáf-át midig ked
den M e«iit.örtökón ix jáiszák. Hétfőn, szerdán, pónl -km 
ó-s vasárnap a ,,Nóvt.cJe.nok‘' elöjukl;,áf. ir-im llik.

• Somogyi Niiai. Szdkall József és Bánói zl Dezsn n. fo-
• .? ,■ Xírav Findm Nádor M'lnilv I i.i-.b íj u- ópi <
jártok, amely e-iténkónt freueti'kno sikert arat a Szirr t- 
Színpadion.

• Ar. orbénst nOr.. Schiller rornantikris tragédiája, x 
Magyar Sznibár. Lagojainbi nagy főköre a jo.,'i héten hét
főn. s/u-dán. péntekén "■ vasárnap keriil Ismétlésre, mind 
annyiszor Lármás Bilivol a címszerepben, aki r.zz>’l a z.e- 
repéve] egyik legnagyobb .sikerét ara,fia.

• A Stepasszony kocsisa sorozatos előadásai ei&en a. hé
ten is folytatódnak a Blaha. lm izn Sz-inbázban. A pe urt s 
da-rabol in-índcn este megisTnédik a bomuto.tó kiváló •/••• 
roprv'zláAá.ban.

• A K írói}-Színházban o/.o.n n. héten min.le.n e-1. I. dbír 
gyönyörű dáljátóka, ..A sárira kabát" keriil színre, nmelv- 
íiok hétfőn Iostj az nt.vene.dik ejőadásn. VtiAárnaptól. i i- 
liim l tel flugn.s7tus 7-ig bezáróan a ozlnház zárva te z„

• K H ver Ütöd Jk előadása lesz az Andráz-sy iiti Szinhlz 
kivétele-* Jnnitisí műsorának n jövő kndde.n. A hhh-ii* 
da.rab.iait ngy*aii»< 'n a tréfáit <-s nagyhatúsii irmgánszn- 
mait, íniTxlcxi esti mngisiaétllik a jövő héten is.

JMloxlít^zíemén^ek
A Jevehmüsoi* nagy siKere 

a CoTvin-Szinház és a Tó*»moziben
A. kis Grízeit (Mary Prévost-film), A dróínéJ- 
küli kuívn és ÉleMixír 2—2 föJv. amerikai hur- 

teiivkol:, Vil'j’ireseTüé.nyrk.
Ritkán sikerül a közöijAéffnek az ízléséi, aíi.y- 

nyira eltalálni, mint ahogryan a (Jorvin-Szhiház 
és a Tó-mozi e heti műsorával eltalálta. A kis 
Grízei t című szenzációs amerikai filmben, nem- 
csak a bájos i'nccjelenésti és kitűnő játékn 
Mary Prévost-nak van sikere, hanem elragad
tatással kiséri a közönség a film pompás kiálli- 
tását, fordulatos meséjét, a képben előforduló 
nagyszerű loilet.tekel és művészi díszleteket. 
Harsogó kacagást vált ki akét.brilliánsliunio *u 
amerikai burleszk: A drótnélküli kutya, vala
mint az eredeti ötletekkel dúsan fűszerezett 
Életellxir. Bemutatásra kerülnek méer a leg
újabb francia és magyar híradók is.

A Kamarában ma Szásán Uva Mara és í’arl 
Auennel, valamint a kitűnő burleszk-műsor. 
Előadások 5, %7, 8 és in órakor.

rv<

Sudár termet, karcsú alak, 
foss tartüs, mindezt dóri, hn FmcJis Erzsinél készít

teti tegnjabb díváin fUrcStífUxőJéí, csípőssel 
ritójáit ós meiJtavtóját. .Javításokat is 

elvállal. Vttl, Mépsalnhcix-wtca 
17. sxém, I. emelet 2

és.yjáölőrt.
J5fiii4^yáwy-u. 16

i©?©ks Szanatórium

ElsÖTt-ndíi fran
cia konyha.
Gyönyörű bal
konom szobák. 
Mérsékelt árok!

Jrlsfö NEMZETI ROYAL-ORFEUM Mjf'S
Minden nap este ’.áS órakor 

Pallame.
szenzációs gladí.itorjátékai. Karnianow vil.-ighiril kutyaszin- 
hrtza ós beszélő kutyája ós a jnntusi operett és varietérnüsor

„ és simnkinglillönyfilífil, ICIikobóloliflt
5 óriási árban veszek. Rcnun, 

Károly-kBrut 13, I. Tel, iflisct 115 20

Fővárosi Cirkusz Mindpn előadásban:
MARTNA FARRA,íven

VÁROSLIGET ,i2!)
TELE KON SZÁM 55-55 es a többi szenzációs művész

i BÉR,KO VITS
• _______ _________________ ________ ____

: m. kik. rnvARi szalitth
R T ' 1 ' 'T 1
I IV, KR1STÓF-TÉR 2. SZ.

654 A 
■
V
V

Eredeti tervezésű, 
vallriniiiil v n I 6 d i 
francia kosztümök, 
r n h á k, köpenyek

II
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Magyarország csapata
© Testgyakorltik KSre

A pompásan Siüztíő Sxcmfoaftheíy! AEC-ot, a „legjebb vidéki csapatfi<»ot 
2:0 (Hs 0)-ra $y25zíék Be

Gfrori Hure^árta SE pályága. — 8000 néiö. — Bfydi j Magsr B»ásaló

(A Reggel kiküldött munkatársának telefon- 
jelentése.) A huszonötesztendős magyar futball 
egyik legfontosabb ünnepe volt június 24-ike, 
amikor

„Magyarország legjobb csapata" 
címéért a főváros bajnokcsapata: a Maetyar 

estgyakorlók Köre ellen szállott harcba a 
Szombathelyi Atlétikai Club, a „legjobb vidéki 
csapat" Győrött, a Hungária SE pályáján. A 
nagy fontosságú összecsapásra nemcsak a két 
kiváló csapat, hanem azok rajongói is erősen 
fölkészültek. Úgy a fővárosból, mint Szombat
helyről különvonat indult Győrbe, úgy hogy 
a semleges pályát három város előkelő sport
közönsége vette körül és mindvégig lelkesen 
tüzelte a góléhes játékosokat. Rendkívül jól 
hatottak a szombathelyiek kék-sárga zászlócs
kái, amelyet csapatuk egy-egy sikerültebb ak
ciójánál mámorosán lengettek. A nagy viadal 
az utolsó percig nívós volt és a játékosok egy
mást megbecsülve fairül küzdöttek. Mindkét 
csapat tudása legjavát nyújtotta és a „legjobb 
vidéki csapat" nemcsak jól állotta meg a he
lyét a félelmetes MTK-val szemben, de helyen
ként ők kerültek fölénybe. Az elért eredmény 
mindenesetre nagyon hízelgő rájuk nézve és 
öröme a magyar futballsportnak. hogy a vidék 
most már méltó ellenfele a fővárosnak.

ünneplés a mérkőzés előtt.
öt óra után téptek a pályára n csapatok n közönség 

lelkes éljenzése között. A mérkőzés előtt a küzdő feleket 
Győr városa nevében HU fér főjegyző üdvözölte, akinek 
szives szavaira Hrüll Alfréd, az MTK illusztris elnöke, 
válaszolt. Majd Horváth, a SzAK elnöke beszélt, aki 
után Erdélyi Krnö, a nyugati kerület elnöke szólott, lel
kesítőén a játékosokhoz. Utána Tibor Lajos. az, MTjSz 
aleluöke az MTK-nak és n SzAK-nak az őket megillető 
kerületi bajnoki cinieket adta át.

A csapatok
a következő fölállításban szerepellek:

MTK: Kronacsek — Manói. Senkey T. — Kertész II., 
Nadler, Nyúl — Braun, Molnár. Orlh, Siklóssy, Opata. 

SzAK: Weinbavdt — Nagy, Prém — Takács, Vámos. 
Sehütz — Krutzler, Mészáros. Ilolczbauer, Farkas, Német.

A mérkőzés.
Az MTK választ, a SzAK kezdi a játékot. Már az olső 

percekben heves MTK-f áinadíts indul meg. de Hraun off- 
side állása mialt az megakad. Molnár a I. percben éles 
lövést küld a kapura, de Weinhardt korner árán gyö
nyörűen ment. Az MTK továbbra is offenzivában marad, 
de góllövési kísérletei meddőnk maradnak. A 9. percben 
azután a SzAK is szóhoz jut. (tgyes összjátékknl föl- 
syomulnak az MTK kapuja elé, de csak egy eredmény

telen komort tudnak elérni. A következő pereken Ortk 
egy Opatálól kapott labdát a kapu mellé lő. Erre régim 
ogv veszedelmes SzAK támadás következik, de Krutzler 
közvetlen közelről hibáz. A 14, percben Nádlcr faultja 
miatt a bíró szabadrúgást ítéli. A 1<>. percben SiblÖshy 
lövése újabb kornerrel jár, do nem sikerül góllá értéke
síteni. Ezután a szombathelyiek támadnak vehemensen, 
a lérwfr/er—//ofcsbawrr-ketlö.s nagyszerűen megértik egy
mást. de. utóbbi a kapu fölé lő. A további támadások 
során, Német tiszta gólhelyzetet ront cl, arai kissé idegessé 
teszi a SzAK-csatárokat.

A 25. percben Orthot a 16-oson belül gyöngén elfau- 
tolják, amire a bíró 11-est Ítél. A tizenegyest Molnár 

védhctetlentil a kapuba vágja 1 : 0!
A nem várt gól nem kcdvctleniti el a szombathelyieket. 
Csodálatos fűzzel viaskodnak a labdáért és mindenképpen 
a kiégvén]itésre törekednek. Az MTK azonban még job
ban erősíti a tempót és igy továbbra is frontban marad. 
A 31 percben Siklóssy—Opatn-összjátékból Őrt hoz jut a 
labda, aki a kapu fölé lő. l'tána Mőssdros kerül ked
vező helyzetbe, erős ás helyezett lövését Kropacsek csak 
nehezen tudja menteni. Most érdekes mezőnyjáték követ
kezik. amelyben a SzAK nagyszerűen tartja magát, sőt 
perceken át határozottan fölényben van, eredményt 
azonban nem tud elérni. Fd/fdő: 1:0. Kornerarány 3:1. 
ugyancsak az MTK javára.

A mérkőzés második felében kertész II. már az első 
poreektion a kapu elölt 20 méterrel handset vét. a meg
ítélt veszedelmes szabadrúgást azonban sikerült neki 
kornerre küldeni. Pár perc, múlva ujabb komért rupriak 
az MTK ellen, de eredményt nem hoz. Ezután fölváltva 
támad u két csapat., a kapusok azonban jól működünk. 
A 10. percben egy összefutásból kifolyóan Prém megsérült 
és pár percre kénytelen volt kiáltani. A 12. percben az 
MTK rúg komort.

A 14. percben Ortli Siklóssyt szökteti, aki pompásan 
előre törve, 3 méterről a kapu bal sarkába védhetet- 

len gólt lő. 2 : ü!
A 15. percben Molnár gyönyörű lövését Weinhardt pom 

pásau védi, rá öt percre pedig Siklóssy és Grlh bomba
lövéseit. teszi ártalmatlanná — a kapufa. Ezután állandó 
és kifejezett MTK-fölény bontakozik ki, amely ellen csak 
Weinhardt nagy tudása védi meg a szombathelyiek ka
puját a további góloktól.

A játékosok.
Mindkét csapat játékosai a legteljesebb elismerést ér

demlik. Szemre Nadler játéka volt tetszetős, akinek ötle
tes akciói bámulatba ejtették a vidéki közönséget, nmtly 
Orth játékát kissé kényelmesnek tulálta. A SzAK-ból ma
gasan kiemelkedett Weinhardt kapus játéka, aki a gó
lokat nem védhette.

A szövetségi serleget Északmagyarország 
nyerte meg, amely Dél válogatott, csapatát 

Szegeden 1:0 (0:0) arányban győzte le.
A Főv. T. Kör lett a ITT. osztály bajnoka, mert a meg

ismételt döntőben az ETC-ot 1 : 0 (0 : u)-ra legyőzte. A 
Főv. T. Kör megérdemelten győzött, bár az ETC az első 
félidő közepétől kezdve — amikor Róth megsérült — 10 
emberrel játszott.

Az HTÍí memzetftozi Kerékpár- és motorversenye
A külföldiek pompás szereplése. — Uherecsky 
uj országos rekordja. — Incidens a páros ver

senyen.
Az MTK nagy nemzetközi viadalát több 

mint 10.000 ember nézte végig, akik sem a kül
földi, sem a magyar versenyzőkben nem csa
latkoztak. A nemzetközi számokban a külföl
diek győztök és azok közül különösen az JOt)ü 
méteres főverseny volt rendkívül izgalmas, 
amelyben G. Schmucker (Nürnberfj) tenyés
szél cssén(jel (jyőzbtt Uhereezky ellen, aki az 
utolsó 200 méteren 12.9 mp-es uj országos re
kordot futott. Ha itt Grimm kissé ügyesebb 
lett, volna, akkor a magyar bajnok nem került, 
volna a második helyre. A mótorvezetéses ver
senyekben P. Ncttelbeck, a vilúgrekorder való
sággal ette a köröket a kitűnő (). Wieiveral 
mögött és messze maga mögött hagyta az 
egyébként fényesen szereplő Tóth Gyulát, aki 
verseny közben kénytelen volt motort, cserélni 
és igy már komolyan nem is küzdhetett.

Részletes eredmények:
/. Megnyitó verseny 1000 m. 1. Ziimecsník Gyula (MTKC 

2. Boruska (JKK), 3. Muzsik (FTC).
II. Kezdők versenye 1000 m. 1. llottor József (RTK),

2. Molnár (\’il. KK), 3. flcich (JKI<>, 4. Feik (JKK).
III. Haladók versenye 2000 m. L llöricb Péter (TTC).
IV. Nemzetközi lóverseny lOOo m. 1. G. Schmucker 

(Nürnbergi. 2. Ehececzky (VII. l(<-r. SU). 3. Griinti (EKE). 
IV. Btirghardt (VII. kér. SC). Tonyérszólességgc.) nyerve? 
Schmucker utolsó 200 méteres ideje 13 mp., Ühereczkyé 
pedig 12.9 niv. (Országos rekord!)

V. Nemzetközi mótorrezetése.s verseny ">o km. Első fu
tam 20 kin. 1. P. Ncttelbeck (Berlin), 2. Bánitzky (KKK),
3. Tóth Gy. (EKE). 4. Bnlht (EKK). idő: 20 p. 36.3 ni)/. 
1200 ju.-rcl nyerve, további 500 m.-re.l harmadik és össze 
sen 2800 m.-rel negyedik. — Második fiitani 30 km. I. P. 
Neltclboc.k (Berlin), 2. Tóth Gy. (EKE), 3. Bánitzky 
(KKK), 4. Bálin (EKK). Idő: 31 p. 39.:: utp. 1850 m.-rel 
nyerve, további CfM) m.-rel harmadik és összesen 32np 
m.-rel negyedik.

Az egész vonalon győztek a magyarok n bécsi nagy 
regattán. A mogyur sport nagy napján Bécsben is stnri- 
hoz áil'uik versenyzőink a nugy regattrái és n.zon niindon 
számban győztek, amelyben indultok. így n f‘ai’.nri)i>a 
nyerto meg a gróf lhirrach dijat a nyolcnsbnu. 2. MAFC, 
3. Wiekinv (l.iirz). A Silberer né i>i - brn is első a Pannó
nia. 2. Mister (Linz' 3. Dotmu (Ví’ieu).
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VABogató Göteborgra

Vasárnap volt a Postvidéki Versenyügyiéi juuiusi 
mentingjének második napja. z\ sport a Megyeren meg
szokott keretek között mozgott; n.iités csak annyi volt, 
hogy a tniojitnl unalmas ngróversenyekból egyet törölték 
és egy kétéves scrscnyt iktattak helyébe a programiul. 
Részletes eredmény: I. (illáin: 1. Ónk. Ludwig (6:10) 
Hofbaucr, 2. Alnienrauseii (2) Bicrnáczky, 3. Lállgzó (!) 
l’i-lroveezky. F. ni.: Rózsi II. (8). :i: h. 2 h. Tol.: 500:8ÍR). 
11. futam: 1. Pető (lAir) Liplák, 2. Jujno (2’>5) Göllei. 
F. ni.: Flcury (2) elb., Borbély II. (20) elb. 10 b. Tót.: 
600:750. III. tiltani: 1. I ród iák (?'■) l’.-ilziik, 2. Akar
nék (Ifi) Gimpl, 3. Rózsafa (I) Göllei. F. ni.: Clairettc (l"í‘), 
Robin (25). 10 h, l!ú h. Tol.: 500:1800, 800, 7011. IV. firtani: 
I. M o r í n d a (2*/íi) Gutái, 2. Facetté (25) Stenczcl, 
Ordas (I) Martinék. F. ni.: Piez.ikém (S:IOr), Maludroit 
(6), Koczennti (33), Bogáncs (33). Puff (20). Mi h, :,‘i h. Tol.; 
500:195(1, 650, 1400, 700. V. futam: 1. Apró (Ibír) Ra 
kovszky, 2. Ali riglit (3) Odeseidchy, 3. Nafa (5) Orosz. 
F. ni.: Kalifa (24;). 2 h. 1 li. Tol.: 500:80(1. VI. tatain: 
1. A p r é s (i) Horváth, 2. Dalinnnd (3%) Szabó Gy., 3. 
Gondos 11. (2) Vondrn. I1'. in.: In IintirLiiio (5), Vera IFI. 
(3), Virgoncz (8). Nézz félre (25), !■ uccs (16), Artemis (8). 
"í h. l’Xj h.

A Magyar Rirlózé> Szövetség válogatóversenye szépen 
sikerült. Bár a birkózósportuuk nini nívója minden re
ményt indokolná lelt, a verseny eredményeit mégis vára
kozáson felülieknek tarthatjuk. A nap legnagyobb meg
lepetése Keresztes (Husiparos) esése volt. Az alig egy 
éve versenyző Györgyei (UTE1 gyönyörű nelsonnal a 9. 
percben dobta. Keresztes mentségére szolgál, hogy elő 
zőcn nagyon erős meccse volt Matúrával, aki ma a lég 
jobban védekező birkózónk, úgy hogy a meccs 6 perces 
meghosszabbítással 26 nercig tartott. Hogy alapjában 
véve iuíi még Keresztes a jobb, bizonyítja az is. hogy 
Györgyeit alig 20 perccel később Matúra pontozással le
győzte. Pompás formában van a csillogó technikájú 
Radrán)/ Ödön (BAK), akinek Molnárral (Törekvés) való 
mérkőzése a legváltozatosabb, a legtöbbel nyújtó volt a 
versenyen. Meglepet ésszerű tizeik)/ (Vasas) gyors esése is. 
Padovetz csipődobásaal 2 perc alatt végzett vele. I)r. 
Varga ugyancsak gyorsan elintézte ellenfelét, Dömépyt 
(BAK), aki ellen a 4. percben dvrékcsődobással győzött. 
Magyar és Skerletz mérkőzése egyike volt a verseny lég

szebb küzdelmeinek. Szalag Mestert (Törekvése) 3 porc 
alatt dobta. Részletes eredméuy: Légxaly: Magyar Ede- 
litz, győz Magyar pontozással. Magyar—Skerletz, győz 
Magyai- (Skerletz föladta a 17. Percben); pehelysúly: Rad- 
ván.v—Molnár, győz Iludvány (Molnár fölad a), Iludvány 
—Fehér (BAK), győz Radvány (Fehér föladta); könnyű- 
súly: Keresztes—Matúra, győz Keresztes, Györgyei—Ke
resztes. győz Györgyei, Matúra—Györgyei, győz Matúra 
pontozással: Itisközépsuly: Sznlay —Meister, győz Sznlay; 
m:l’é:xuly: Padovetz Szelky, győz Padovetz 2. percben; 
nagyközépsuly: dr. Varga -Dömény, győz dr. Varga.

A birkozómérkőzések előtt 6-os és 10-os csapatok között 
kötélhúzás volt, amelyben a 6-os esapat versenyt n Tö
rekvés nyerte meg, a 10-cs csapatok közül pedig a rendőr- 
legénység győzött.

A Göteborgba induló birkózóink névsora a válogató bi
zottság döntése szerint a következő: Legsuly: Magyar, 
pehelysúly: Radvány, könnyüsuly; Keresztes, klsközóp- 
suly: Endrédy (mar kint is van Svédországban), nagy- 
középstily: dr. Varga Róla, nehézsúly: Padovetz.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rí.

..Viiáeo«sá;r“-köiiyvnyoinda it. BimIciiius’. V’ 
Műszaki igazgató: Dentsch D.

VHmos csáiszár - Mt©n
no

A MAC nemzetKözi atlétikai versenye
A MAC nemzetközi atlétikai viadalát a 

Margitszigeten nagyon előkelő közönség nézte 
végig, amely állandóan lelkesedett n szebbnél- 
szebb eredményeken, amelyek közül Halusloa 
uj országos rekordja, a távolugrásban (7 m. 24 
cm!) emelkedett ki. Országos rekordot futott a 
MAC. stafétája is a 100+2004-300+400 méteres 
stafétában (2 perc).

Részletes eredmények:
/. Gerely vetés, élőn . verseny. Győztes: Ujfaluczky Jó

zsef (FTC) .">2 ni. 4;» cm. (13 m. el.) Gytirkó (FTC) 46 m. 
96 cm (el. nélkül). 3. Kovács (líEAC) 46 m. 73 em. (11 
m. el.).

II. l'JO méteres gátfutás. Győztes: Somfay Elemér 
(MAC) .57.6 mp.

III. Magasugrás, előny verseny. Győztes: Egri Kálmán 
(MCsFC) 189 cm. (2ó cin. el.). 2. Gáspár Jenő (MAC) 184 
cm. (cl. nélkül). 3. Törpényi (BBTE) 181 cin. (20 em. el.).

ZF. 400 méteres síkfutás (Andrássy-dij). Győztes: Fixl 
Lajos (MAC) 51.2 mp 2. Juhász (MAC) .">1.3 mp.

V. K00 méteres síkfutás. Győztes: Benedek János (MAC) 
1 p. .'>9.7 mp. 2. Fonyó (MTK) 2 p. i)7 mp. 3. Nómethy 
(MAC) 2 p. 1 mp. 4. Bejezy (MAC) 2 p. 1.3 mp.

l’Z. Sulydobás. Győzies: Eördögh László (BEAC) 13 m. 
54 cm. 2. Vállay (MAC) 13 m. 18 cm. 3. Egri (MCsFC) 13 
in. 15 cin.

VII. 100 méteres síkfutás (Gerenday emlékverseny). 
Győztes: Rózsahegyi Gusztáv (MAC) 11.3 mp. 2. Boros 
(MAC) 11.3 mp. 3. Mu-kát (MAC) H.4 mp.

Vili. IJiszkoszvelés. Győzik-.; dr. ('sejtbe Lajos (BEAC) 
42 in. 75 em. 2. Eördögh (BEAC) 41 in. 5t) cin. 3. Ko 
bnlszky (MAC) 41 in.

IX. 110 méteres gátfutás. (Szokolyi-dij.) Győztes: Pü* 
pöky Tibor (MAC) 16.2 mp, 2. Muskát (MTK) 16.3 inj>. 
3. Kovúe<> (BBIE) J18.~ uip

X. Hármasugrás, előny verseny Győztes: Törpényi 
László (BBTE) 12 m. 92 cm. (12<) cm. el.). 2. Vidóczy 
(.MAC) 12 m. 78 em. (90 em. cl.). 3. László (MTK) 12 m. 
66 cm. (50 cin. cl.).

XI. Távol-ugrás. Győztes: Haluska 7 m. 22 cm. (Orszá
gos rekord!) 2. I’iispöky Tibor (MAC) fi m. 82 em. 
3. Biichinann (MCsFC) <> in. 55 cm.

Nll. Rúdugrás. Győzte.-.: Farkas 310 cm. (15 cm. <M.).
2. Nagy (MAC) 310 em. (20 cm el.). 3. Karlovils 30<l cm. 
(II), em. cl.).

XIII. 3OO'i méteres síkfutás etfínyverseuy. Győztes: Ma
rát László (BEAC) J() p. 17 inp. (30 mp. hátrány). 2. 
Braun (ESC) 1(1 p. 21.8 mp. (20 mp. hátrány). 3. Medvéd 
(MACI) Hl p. 27.6 mp. (60 mp. hátrány). 4. Erős (FTC) 
10 p. 38 mp. (50 mp. hátrány).

XIV. 100-\-:!00-v300v loo méteres slafétafutás. Győzies: 
MAC a) csapnia (Fixl. Benedek, Juhász, Fcdák) 2 perc. 
(Országos rekord!) 2. ESG 2 p. 12.7 inp.

A III. Kér. TVE—PÍTK uszóversenye
A Császárfürdöbau, toll ház előtt folyt le a 

///. kor. Tl'E—MTK uszóversenye. amelynek 
legkiemelkedőbb eseménye volt Eperjessy sze
replése, aki ug.v a 100 méteres, mint az 500 mé
teres versenyben rekordot .javított.

Főbb eredmények: I loo méterét gi/orsits.áx, Gvőzína: 
Eporje.ssj (MAFC) I p. :),4 mp. (Örs gus rekord.) II. 
>>’JIO méteres II. ox~'. ihtféla. llyö/éw. Ili. kér. 2. M A F<'.
3. MTK. Idő: 3 p, |3 mp. 111. loo métere, mellúszás. 
( yííztes: Sípos M. (MAFC) 1 p. 21 mp. 2. Barta 1. 
(Hakoah). 3. Borsodi (MAFC).

IV. ion méteres hátuszás. Győztes: Bariba K. (NSC) 
l p. 20.2 (■()> 2. Kalikó (NS( ), 3. Miiri >nfi \ (N- t ),
í. /Hu'drMxzrfs. Győztes: Rnpulde.r (III. kér.) 62 in. 2. Bős 
nyák (BBTE) 60 ni. V. loo métere-, gyorsusrds. Győztes: 
Epor.iessy (M AFC) S p. 31.4 ni|i. /■!yei i< ssg loriihh Uttoti 
.'>00 méterig és azzal fi p, .'V. mp.-es uj országos rekordot 
úszóit, (llégi rekord 7 p. 4 inp. Lat Torros/

® 3 
révén ragyogóan tiszta, főlépesőházi bejáratú | 

fürdőszobával havi 3©.<DÖ>© koronáért 
(egy vagy két személy részére) 

Továbbá: abszolúte elegánsan berendezett 
átuaaaű-sg«íi®á8í. JSÖ.'ITS' 

2QR3)O k.ssE’orZíi'örk 
bármely pillanatban elfoglalhatok!

üSysaiíniiJére egy-fixCt P.íii'QHirtttrcztiüs
■Aibérie&t! SesEíoüíííáljfofe igénylés szerünk* 
Uraknak, hölgyeknek, házaspároknak, 

ü3>9 mai
URAKNAK:

Teréz körúton, Nngykorona iit<-.tb;<n. Váci utcában. Ko- 
rouaherceg-utcú lián. Bnlvuny iiteaban. Országház-térnél. 

J, 2 és 3 szobás albérletek,
HÖLGYEKNEK:

Erzsébet-körnton, Eötvös-utcában. Oktogon-téren, 
Indrássy-ulon.

HÁZASPÁROKNAK:
i- (On.illó konyhával.) Párisi itli-ábnn, FaTk MMren ttteá- 
B Imii, Lipót-körulon, Erzsébet körúton, NagymezAutcá- H bili., Jókai téren I, 2, 3 és 4 szobás albérleti osztoly • 

j iroda I i. 4.
B Irodai órák egész, napon át, osto 7-ig.
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