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A csöves cja’aaábt SAb^hoz
de fdfl nem robbanj. — Vasárnap déhró&n öft gyanú

sítottad előáiBito&tak és Bc38ia*2®5$;$to!£ <a 3£$Ikapit&nys&g&n.
ÓJ Rct/fjcl tudósítójától.) Tegnap dóin tán 2 

li'akoi- került, nyilvánosságra dr. Marinovich 
Jenő rendőrfőkapitány hivatalos jelentése a le
tartóztatott Kovács-testvérek és társaik bűn
ügyéről, de alig száradt meg a tinta a főkapi-’ 
tány írásán,

felelőtlen helyről éjszaka ! órára már meg
érkezett a legaljasabb és legetrombább 

válasz.
\ már liátborzongásig és undorodásig ismert 
időtlen népség tegnap éjszaka újabb bomba- 

.iierénylelct követelt el.
Éjjel, pontban 1 órakor beliajiíottak egy ha
talmas kézigrán átot a Club-kávéház abla

kán és — elmenekültek.
R pillanatig még nőin tudni, kik a merénylet 

élteséi, elfutottak n lőtt szinhelyé>-ől — do nz 
isteni szerencse megóvta azoknak az ártatlan 
embereknek az életét, akiket a merénylők le
vegőbe akartak röpíteni,

A gránát nem robbant föl. Régi, elrejtett 
bomba volt, tahin nedves helyen tartották. 
<le. ha robban a közel egy kiiograni robbanó
anyag — egy épületet dönthetett volna 

romba erejével.
E pillanatig még nem tudni, ki vagy kik kö

vették el a merényletet, csak azt az egyet tudja 
egész pontosan a rendőrség,

melyik az az irány, ahol keresni kell a tet
teseket, kik azok, akiknek válaszolni lilik a 

a főkapitányi vádakra.
Éjjel 1 óo L’póbküruton.

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka. 1 
óra tájban csöndes volt, a Lipót-körnt és kör
nyéke. lógy-egy üres éjszakai villamos, néhány 
elkésett konflis, pár részeg ember vo;1 a Lipót- 
körnt összes közönsége és mindössze két rendőr, 
akik közül az egyik főni a Margit hídfőnél. :i 
másik a Visegrádi-utca sarkán teljesített .szol
gálatot. A kávéházakban ’/D ói a után egymás
után oltották ki a kirakatahlnkok világításait, 
ngy n Vígszínház-, mint a (7ub-kávéházhan 
mim1 kevesebb lelt a közönség. Csak néhány 
ügyvéd, orvos, jónevii tőzfdós, bankár, java
részt agglegények ültek, kedélyesen beszélgetve 
a két kávéházbnn. Az egyik társaság éppen 1 
órakor fizetett és indult ki a Club-kávéház Li- 
pot-köruti bejáratán, amikor csörömpölés, 
üvegablak törés zaja, kiáltozás és izgatott sikol
tozás töltötte meg mögöttük a kávéházat.

,E pillánál lián kétségbeesetten rohan ki az íif 
cara Katona Gyula. a Club kávéház sokat lá
tott és négy éve sok mindéül megért tulajdo
nosa.

Rendőr! Rendőr! Segítség! Romból dobtak 
0 kávék (izomba!

Be rendőr nincs. A Visegrádi utca irányába 
rohan a kávés, ott talál a sarkon egy rendőr
őrszemet..

,l‘ ' dali n kávéhoz, közönsége rohan ki a holyi- 
ki a Lipói-köriitra és csak izgatott kiál- 

tasaiklml^ vehető ki, hogy mi történt.
— Kézigránát! .dtszakitotta az ablakot! 
pn láttam, egy fiatalember dobta és elmene
kült a Csriky-utcn felé! A rsáky-utca azon
ban üres, egy lélek sínes se itt, se a környék 
mellékutcákban, aki dobta a bombát, idején 

elmenekült
A helyszín.

I’*ir perc és előkerül a rendőr, aki elsőnek 
®e,’6szkr‘di'- i)(, H liávéház helyiségébe.

ahol fi!sf:'d.)'; .• ott fekszik egy hatalmas 
német csöves kézigránát a földön.

A Club-kávéház a Lipót-körut és Csáky-utea 
sarkán egy sarokházban van. flórom nagy tii- 
körablaka a Lipót-körntra, hat kisebb ablaka 
pedig a csöndes Csáky-utcába nyílik. Hatalmas 
Iükörablakok. A negyedik ablak felső része, 
bent a Csáky-utcában Letörve. Mintha egv sú
lyos. hatalmas kővel rzakitotta volna be valaki 
az ujjnyi vastag üvegtálnál. Szemben a beszállí
tott ablakkal hossza mérvén' asztal. Félig elfo
gyasztott fagyinItszeletek. két-három feketés- 
csésze, néhány tálcán vizespoharak, földöntött 
székek, a menekülésben fölforditott asztalok és 

közvetlen a kályha e»ő’< ott fekszik a föl
dön a gránát, amit riHanntokkti! előbb ha

jítottak be.
A telefon néma.

A remiői’ kikerüli a földön fekvő füstölgő 
kézi hóm hát és a telefonhoz rohan.

Rángatja időrésen a telefont vr,zy 10 nercig
— hiába, a központ nem jelentkezik.

De nemcsak itt nem jelentkezik a központ, 
a Chtb-kávéház két telefonján, hanem az 
egész ház minden telefonja síiket és hiába 
akarják fölhívni a rendőrséget, nem jön a 

központ.
A szomszéd házakat kell fölcsengetni, hogy a 

rendőrsé; íek jelenthessék a bombamerényletet. 
Vérre ,z"? óratájban sikerült a rendőrséget ér
tesíteni. akkorra Icesöndesedctt az izgalom és 
vem füstölt már a gránát, u/H/tátszik, nem rob
ban — mondták.

A kávéház visszaszálii.ngózó vendégei, akiket 
csak a zert nc.se mentett meg attól, hogy töme
gesen ott ne feküdjenek holtan a kávéház föl- 
szakitott padlóján, riadtan nézték a földön he
verő, hatalmas vasgránátot.

Körülbelül 4D centiméter boss-’u. 19 centimé
ter széles, heagerrlaku a gránát, úgyneve

zett „német** gránát,
A háború kézigránátja. Olyan gránát. ame

lyet (sak a roham csa pa tok legénysége között 
oszlottak ki még a háborúban is.

Megérkezik a rendőri bizottság
Éjjeli háromnegyed kettő lehet, amikor a fő

kapitányság központi ügyeletéről egy robbun- 
tási szakértővel megérkezik a rendőri bizott
ság. Először a robbantási szakértő nézi meg a 
gránátot:

— Nem robban mór. .1 veszély elmúlt! — 
mondja, mire a rendőrség embere’' közelebb 
jönnek a gránáthoz és a. szemtanuk kihallga
tásából a következőkben állapítjuk meg pon
tosan a bombamerénylet részleteit:

Éjjel egy óra tájban oltoguíni kezdték a 
Club-kávéház Lipót-köruti csillárjait, mert a 
kávéháznak ebből a részéből elment inár a 
közönség. Csak a kassza környékén 8—10 asz
talnál ültek még vendégek. Közvetlenül a 
kasszánál ült és számolt Katona Gyula kávés 
és felesége. Mellettük tiz-tizenkét lépésre, szem
ben a Csáky u!( ára nyíló negyedik ablakkal, 
csak egyeljen nagyobb társaság üli, ügyvédek, 
orvosok, földbirtokosok. A kávéház egyik ál
landó) asztaltársasága, akik minden éjszaka 
itt szoktak beszélgetni egy—fél kettőig. Most 
már csak kevesen ültek az asztal körül, név
szeri nt négyen:

Dr. Deutsch Viktor ügyvéd,
dr. Szívós Béla ügyvéd,
dr. Fényes József földbirtokos 
és Földes Sándor tőzsdós.

(Folytatása a második oldalon.)

Quo usque tandem
Meddig tűrj ük a Catilinák garázdálkodá

sát? Meddig tűrjük, hogy elvetemült gonosz
tevők, tébolydák celláiba való agylágyultak, 
emberi ábrázatu fenevadak kerülgethessék 
az állam létét és ekrazittal fenyegethessék a 
polgár élet- és vagyonbiztonságát? Meddig 
tűrjük, hogy titkos szervezetek gyülekezze
nek, működjenek, összeesküdjenek pucs- 
csokra, rajtaütésekre, politikai és rablógyil
kosságokra? Meddig tűrjük, hogy ebben az 
országban a nemzet virágának higyje magát 
az — akasztófavirág? Ez irtózatos kérdé
sekre esdülik választ, teljes bizalommal a 
kormány elnöke és az igazságügyek minisz
tere iránt. Most vagy soha. A türelem a mai. 
naptól gyávaság; a gyávaság titkos cimbora
súg látszata. A bombánál gyilkosabb a lát
szat. Elérkezett a végleges leszámolás és gyö
keres megtorlás ideje, az a pillanat, amelyet 
a Károlyi-kormányzat oly ledéren elmulasz
tott a — bolsevistákkal, a mai bombavetök 
jogelődjeivel szemben. Ördögi tanulság, 
vérbe, könnybe, kínszenvedésbe került, szív
leljék meg a magyar sors vagy balsors mai 
irányitói. Mindenki tudja, hogy minden 
ekrazitadag millió magyarok életét mérgezi 
keservesebbé. Tudják ezt az ckrazit bizomá
nyosai, akik kicsinyek és nagyok nyíltan 
vallják, hogy nem is a millió) magyarok 
sorsa teszi a hazát, hanem az övék-xMin
denki tudja, hogy ha ekrazitot vetünk a ma
gyar ugarba, nem kenyeret, hanem pestist 
és éhtifuszt aratunk, mindenki tudja, hogy 
a kisántánt zsoldjában sem lehetne ez a 
munka Benesnek és Pasicsnak tetszőül) és ha 
mindenki tudja, akkor az a tízmillió ma
gyar is tudja, akiknek az életét, becsületét, 
jövőjét ölik az ckrazit párszáz desperádói. 
Ezer patkány íoszforeszkáló fekete szemét 
látóin a csatorna párkánya alól leskelődni, 
mikor ugorhatnak ki, hogy megfertőzzék, 
szél rágják, ami az országban érték, lélek, 
emberség, kultúra. Az államhatalom teljes 
csődjét jelentené, ha a leszámolás és meg
torlás óra mu tat ólja megúllana, ha bármilyen 
tekintet megbénítaná az igazságszolgáltatás 
munkáját. Tudjuk és érezzük, hogy a catili- 
náris üzelmek láncszemei messzire vezetnek, 
gyökereik szerteágaznak a bűnök, veszett 
becsvágyak, gonosz indulatok és bosszúvá
gyak posványában. E Catilinák sötét mun
kásságát elfojtani ma már annyi, mint üsz
kös seben rózsaszínű angoltapasz. Befödi, de 
alatta tovább erjed a geny, a láz, a méreg. 
Itt amputálni, oporálni kell. Talán ódetVBSze- 
lyes a műtét, mindnyájunkra, akik kívánjuk 
és sürgetjük, azokra is, akik végzik, asszisz
tálnak körülötte. Aki azonban közéleti szere
pet vállal, ugylátszik, élotveszélyes üzem 
munkásának szegődik. Magyarország boldog
ságáért, jövőjéért pedig érdemes életet, nyu
galmat áldozni minden pillanatban. Meddig 
éltek még vissza türelmünkkel magyar Catii 
linók?
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Saewben h függöny nélküli ablakJtal, egy
szerre csak azt látták, hogy

egy férik akinek az utca sötétjében csak n 
körvonalai voltak kivehetők, egy csomagot 
emel és mint aki nagyon erősen akar hají
tani. belevág egy nagy óbb tárgyat az ablak* 
üvegbe és abban e pillanatban rohanni 

kezil h Csáky-utca felé.
A függő csillárnak repülve hatalmas csomag 

ütftdjk, nagy zajjal, leesik a padlóra és egész 
a kályháig gurul. . .. .,

— Bomba! — kiált valaki lrtózattal. Ott fek
szik a földön a füstölgő kézigránát és egymást 
lapodé tumultusban rohannak el az emberek 
a bombától. Az egyik urnák a lábát érte a 
gránát, amikor lezuhant. és ez az ur az üléstől 
csak sántítva tud menekülni.

IT1 gyanús?
X rendőrtisztviselő első kérdése az. hogy a 

kávéházban nm lá1tak-e valakit, aki gyanú
san viselkedett volna, aki gyanúba vehető. 
Senkiről so tudnak. Egy pincér, aki a Lipót- 
körnti forraszon szolgált föl, most jelentkezik 
ók a következőket mondja:

— Éjjel egynegyed egy óra tájban láttam 
egy geuni'botos fiatalembert föl-alá sétálni 
a ferrasz elölt. Fehér nadrág és kék vagy 
fekete kábái volt rajta. Határozottan em* 
Jékszem a Kis gumibetra a kezében, még 
föltűnt nekem sz ideges, szakadatlan sétá- 

lásft a kávéház előtt.
A fiatalember 22—28 éves volt a pincér sze

rint. Hogy ez tettes vagy bűntárs, még nem 
tudni. Az kétséget kizáró, hogy a bombavető 
és társai kinézték a ‘pillanatot, amikor csak 
nagyon kevesen járnak a Lipót-köruton,

Kiválasztották m Csék.v-ntcai oldalt, mert 
itt a legkönnyebb eltűnni a sötét mellék* 

utcákban.
X. rendőrség mindenkit kihallgatott, de mis 

gyanús körülményt nem kapott a nyomozás 
irányára. Azt azonban tisztán látták már éj
szaka is, hogy a Club-kávéhóz csak exponált 
neve miatt lett a bombamerénylet színhelye. 
Úgy látszik emlékeztetőül ós ügyeimeztetésül 
a hatóságoknak.

A hatóságok pedig tudják. hogy a frryelTnex- 
tetés iránya hova vezet

és még az éjszaka ebi a az irányban el
indult. a nyomozás.

A késő éjszakai órákban a helyszínre érke
zett dr. Szrubián Dezső rendőrkapitány, aki je
lenleg a rendőrség sérülési osztályának a veze
tője és azonnal intézkedett, hogy még az éj
szaka folyamán a főkapitányság valamennyi 
detektív csoportja lépjen akcióba a vakmerő 
merénylet tetteseinek a kézrelzeritésére. A 
központi Ügyelet detektivjeivel általá-nofi ra* 
ziát rendeztek az ép ölet környékén, de csak 
egyetlen gyanús fiatalembert találtak.

Az elité előállítás.
A posztóié rendőrt hajnali MrB órakor ttgyai- 

moztették. hogy a Csáky-nteában, szornközt 
azzal a. kirakataid allal, ahonnan a. bomba
merényletet elkövették, föl és alá sétál egy 
fiatalember, akinek a ruházata teljesen meg 
egyezik a szemtanuk által látott, hombadobó 
ruhájával. Ezen az ifjún is fehér nadrág, sötét 
kétsoros kabát van és ideges viselkedése egé
szen azt a látszatot kelti. mintha a bűntény 
közelében „szaglászni a rendőri nyomozás 
lénykcdése iránt. A rendőr tényleg ott találta 
a fiatalembert a szemközti ház kapujában 

meghúzódva az árnyékban.
Azonnal bevilíék a kávéházba. ahol izgatot

tig igazolta magát egy sportcgyesülel igazol
ványával.

Mit keres itt fa miért bujt o| a kapualj
ban? — kérdezte p. nyomozást vezető rendőr
tiszt viselő.

Koréin. én itt lakom <) Csákv utca 13.szánni 
l ázban, semmi közöm semmi itt történi nini 
vitáshoz.

— Tessék hnzslrfsértatní és ott igazolnak 
engem.

X rendőrtiszt, viselő látta, hogy a lialale.iiiiit r 
nagyon zavarban van, valamit titkol, ezért
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őrizetbe helyeztette. Csak később dér ült ki, hogy 
az első őrizetbe helyezfa fölösleges és szükség
telen volt. A gyanm- fiatalember idegessége 
csak azért volt olyan föltűnő mert egy hölgy 
gyei együtt érkezett és ez a hölgy ott, maradt a 
kapu alatt.

Vasárnap reggel fi órára a főkapttáajyaégra 
berendelték a sérülési osztály valamennyi tiszt
viselőjét és utasítást adtak, hogy az emlékeze
tes Club-kávéházbeli merényletek összes aktáit 
azonnal kerítsék elő, mert a rendőrségen már 
a nyomozó* első pillánatáha.n ez volt, a föltevés, 
hogy

a bomhaiuerény lök csak azok a fiatalembe
rek lehetnek, akik két alkalommal már me
rényletet kíséreltek meg a Cl uh-kávéház 

ellen.
Ugyancsak berendelték a főkapitányságra 

már a kora reggeli órákra azokat a detektív* 
csoporfokal, akik ezelőtt, a Clnb-kávébázf 
ügyekben nyomoztak. Délután ¥t4-ig a rendőr
ség pusztán csak azoknak neveivel fa jelenlegi 
lakásának megáTJapitósával foglalkozott, akik
nek neve a. Club-kávéházi merénylettel kapcso
latban szóba került. A rendőrség délután 4 
óráig megállapította, hogy

ezek közül a fiatalemberek közöl esők <*t 
tartózkodik Budapesten.

akik részint egy kávéházban, részint az egyik 
fiatalember lakásán szoktak találkozni. Mind 
az öl fiatalember lakáscimét sikerüli pontosan 
meg állapit.a ni. De közben az is mega 11 api fást 
nye.rf., hogv négyen a fiatalemberek közül nem 
aludtak odahaza. Az egyik késő éjszaka haza
ment ugyan, azonban már korán reggel eltá
vozott, otthonról, úgy hogy a. detektívek nem 
tudták a késő délutáni órákig egyiküket sem 
megtalálni. Délután félhat óra. tájban már 
figyelő detektívek állottak valamennyi gya
núba fogott tiatalomber lakása előtt, és mind 
azokon a helyeken, ahol ezek az ifjak meg szok
tak fordulni. Ztat órakor a figyelő detektívek 

három fiatalembert előállítottak a főkapi
tányságra, majd negyedóra mnlva egy 
másik férfi, aki valamivel idősebb a töb
bieknél, szintén detektívek, őrizete alatt ér

kezed be a főkapitányságra.
Mind a négyüket a, második emelet! Hetnesstf 

’detekdvcsnport szobájába helyezték el. Az el
helyezés a. hatalmas szobában úgy lóri,ónt meg, 
hogy a rendőrségre érkezésük pillanatától 
kezdve a fiatal emberek egymással többet be
szélni nem tudtak, meH mindegyik mellett egy 
rendőr és egy detektív vigyázott arra, hogy a 
gyanúba, fogott rniberek egymással többé ne 
k özl eked h essenek.

Este 7 óra tájban egy ötödik, nzlntéo Wö- 
Rot>h külsejfi férfit hoztak he * rendőrségre 

ezzel üggyel kapcsol atban és ezt. Is a mWk 
néggyel együtt »g\ anabhnn n szobában vették 
őrizetbe.

Mikor iw. öt gyanntm fogott férfi már rendőri 
őrizetben volt, dr. .SrreMan Demaő rondŐTknpi- 
tánr utaMfáirf adóit a berendelt rendŐrtisztvi- 
selőknek. hogy külön-külön hallgassák ki az 
őrizetben fartól! embereket.

A kihallgatás elsősorban annak inwgáilapí 
fására szorítkozik, hogy'

vájjon tudunk-e tegnap éjszaka *42—? 
óráig alibit igazolni.

A kitinügatások sajnos wr»n járta!;, ered
ménnyel, n rí < zek a íiuíalonihcrek egymásra 
hivatkozva igyekeznél; alibit igazolni. Termé- 
szcirsen a leghatározotíablian tagadják, hogy 
nekik olyan gránátjuk lenne, amilyet a Klub 
kávóházlm helyeztek ós minden áron azt igye 
kéznek bizonyítani.

hogy ha volt is közük a múltban a „Klub- 
kávéházheli eseményekhez, a mostani me

rénylet tel kapcsolatban ártatlanok.
f kihídlgglások 'zlt-ig tarlollak. l/zalati az 

idő alalt a detektívek sorba járták azokat a 
helyeket, amelyekről az őrizetbe vett, fiatalem
berek azt, állítják, hogy tegnap éjszaka ezeken 
a. helyeken mcgfortbiliák. A detektívek lapunk 
zártáig még nem érkoztak vissza az igazoló je- 
lenlesek!;p|. Hp lelcionértesil.és érkezett, arról, 
hogy a jclzotl kocsmában azok a fiatalemberek, 
akiket a rendőrség elfogott,

bár minden este meg szoktak ntl fordulni, 
éppen tegnap esta nem voltak jelen,

X kihallgatások további folyama főleg annak 
tiie.g'iPn.pilá/<ara iránj ul, hogy cz<’k a fiatalem
berek hol szoktak állandóan összejönni ós kik 
azok az elvbarátaik, akikkel sznrosahb érint- 
kezesi tárténál' fenn. Tudniillik a rendőrség 
egy pillanatig som kói< Ikedik abban.

hagy ez n merénylet nem egyéb politikai 
ráeíónál a Kovács-tastvérek ér'lr- 

kvbim a odri pitén;* szigern nyilatkozatá
val szemben.

■ X ].>•>.<> éjszakai órákban
a niH b;in <<H,övPÍ*>f( merényletek telí,’s<,i- 
m i.. lukasán ha/kittatasl tarlót* a reiulőrsép;, 

<ic f'zi*knej; }> le * /'. i > I;* t a*.< d< n a k <*re<lnu*ii; er<il 
?" * * > rárgoi! t;i hir. I.aimuk zártáig njabb 
clrxi'itl'i, )fl i in i''r' ,\ ,eii*lőr. nyoino'zás ed
•iiiri eredmorivei es annak’ méretei azonbíip 
arra engednek l.'i\'<'íliezletni. bog.' ipedmétiyi 
ősz. X :i los/in ii. 1)0*7 mar a holnapi vap l'otya 
inán \ ila.'mna;- dr-riil a í luh ■!■ a véli;’* zi merenv 
1*1 <*b **\* i,*n)f I, s/miiei vert* vonaíi.oZ'ian **• 
nyilvánosságra I (riihiek a m> rengi' I ctokészü• 
Idei és összes részletei, is

/ Látogatás Balatonflireden 
a na^ybeteg Bródy Sándornál

Balatonfüred, juttat t
(A Reggel kiküldött munkatársának telefon-' 

jelentése.) A közönség aggodalommal kíséri 
azokat, a híreket, amelyek Bródy Sándornak, 
betegségével vjinnak kapcsolatban. Bródy Sán
doron körülbelül egy éve konstatálták orvosai, 
amit önmagáról ő is megállapított, hogy súlyos 
szívbaja, úgynevezett szivizomd: gen>'rálódása 
van, amelynelc következtében szive nem tudja 
ellátni funkcióit. Betegsége ezelőtt három hó
nappal fordult komolyabbra, okkor orvosai 
tanácsára speciális szivkarára Bntatanfnredre 
utazott. Balaton Füreden töltötte április 
május hónapokat és junius első felében már 
nagyfokú javulás mutatkozott rajta, ngy hogy 
egész na pját a szabad bán tölthette, sőt dolgo
zott is, Junins közepén azonban állapota hir
telen rosszabbra fordult, állandó szivgyöugeség 
állott be, ngy, hogy többizhen volt azon a pon
ton, hogy szive, orvosi beavatkozás nélkül föl
mondja a szolgálatot. Orvosai: Schntidl 
professzor, Martos és Milclovicz kezelőorvosok 
szivstimnlÁló injekciókkal hajszolták tovább 
a szolgálatot állandóan felmondani akaró szi
vet. és ma az a helyzet, hogy a gondos orvosi 
ápolás és fölügyelet egyazon állapotban tudja 
tartani a nagy beteg írót, Ez az állapot változat
lanul súlyos, bár pillanatnyilag aggodalomra 
nem ad okot.

A Reggel munkatársa vasárnap autón Bala
ton füredre utazott, meglátogatni a nagybeteg 
Bródy Sándort, hogy beszámol hasson álLapotá- 
ról. Á csöndes és szép szanatórium legszebb és 
legcsöndesebb szobájában fekszik a beteg író, 
aki életében aohse volt vagyonok ina. itt azon
ban úgy .ápolják, mintha a pénz koronázatlan 
.fejedelme volna. Egészen rj.tka látvány: a foly
tonos kötalességtcljesitéshen és a nyomorúság 
megs7z»kása nyomán itt nem kérgesedtek meg 
az orvosok nem szanatóriumi precizitással. 
hanem mértéken fölüli emberi gyöngédséggel 
bánnak a betegekkel. A százéves fürdői nap
jainkban szokatlan szellem hatja át: nem a 
gyógyulást kereső pénze, hanem ax egészsége 
fonta*. Másként talán meg sem lehetne érten*, 
amit beszélnek, hogy egy fáradt fiatal orvos, 
Martos név ü, napi munkája után éjjeleket töl
tött a beteg Bródy Sándor ágya mellett, Ar. 
egyik kezében a ornvazt fogta, ne alvó író 
pulzusán tartotta a másikat, hogy n kellő piU«- 
natban megadja az élei mentő injekciót. Lábujj 
hegyen járnak a szanatórium Jakói Bródy Sán
dor szobája előtt és kérdéseikkel ostromolják s 
beteget ápoló nővért. Megszólítom Ágnes nő
vért, hogy berni eh etnék-e Sándor bácsihoz.

'Ágnes nővér orvosi parancsra hivatkozik, 
megtagadja kérésem teljesítését .Tovább ké
rem. Szép, baima arcán föl enged a szigor, bele- 
egyealk abba, hogy a® ajtó nyitásakor bepil
lantsak a szobába.

Xyllik az ajtó, én reszketve nézek be: ma
gasra pácolt párnák közt, tenyerébe támasztva 
álJát, komoly, gondolkozó arccal fekszik Bródy 
Sándor.

Lesoványodott. Szivar ni ne*, a szájában. Haja, 
szép ősz haja, mind megvan. Mint egy ezüst 
keret, olyan, ngy veszi körül az arcát. Ha szim
bolista lennek, mártirglóriának is lát halnám.

Az ajtó becsukódik. Arra gondolok, hegy az 
Fekszik itt betegen, azt láttam, aki mindnyá
junk számára taposott nyomot, akinek a lép- 
tain mindnyájan — legalább is — megindul
tunk. Mimlnyájan szerettük és o mindnyájun
kat — tinta lokál ■ szeretett . Mindent szeretett 
ami nj. Iliitől teli, elinduló élet volt ér most, n 
végén egy életútnak, nem hihet a saját életében 
SOTII.

Xla egyik fia kíséretében régi hiv barátja < . 
orvosa. Lévy Főorvos érkezett ide, aki délidán 
konzíliumra iil össze az itteni orvosokkal. Ezen 
a tanácskozáson döntenek arról ír, hogy ne 
hozzák e föl Rródy Sándort ogv fővárosi sza
natóriumba. le. z.)

♦ RrzriaipnM Vr fTaJfic MNr,.c«3-Mficn 3*&-Síí3. nr

szcti£,ucióa tr-f
Szerkeszti: Kditöü jMntoi

pöttyvnk.'if'onzíi bitAr.ntAbrn vlwrt»**snt***:
Ifffj*'!*1' rfiir.i* i'írhi'ii <■ i Gin.if-li1 Ifin i<ll colban
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A miniszterelnök irányítja a Kovács-testvérek 
fcüragyében folyó vizsgálatot

Befthüen BcBjeBenfteW®, hogy a bSlnSket péOdlásan megtorolja. — A Nem» 
xatfi MsaStowiik KuBtssraBis Társaságának Bsmer®S8em b£5w8a|stroma

(A Heggel tudósítójától.) A Kovács-testvérek 
pkrazitos társaságának bűnügye, amely hete
ken át — különösen a rendőri nyomozás nagy 
titokzatossága folytán — a közvélemény ér
deklődésének: középpontjában állott, a szomba
ton kiadott hivatalos rendőri jelentéssel látszó
lag nyugvópontra jutott Látszólagos ez a 
nyugvópont azért, mert a rendőrség hivatalos 
jelentése — bár megdöbbentő dolgokról szá
mol be —

mégsem meríti ki teljesen a nagyszabásn 
bűnügy minden részletét.

nem terjeszkedik ki a hivatalosKülöntéen 
jelentés

a Kovács-bűnügy polítikamára és össw»- 
fiiggéscire,

nem szól a Nemzeti Dl altunk. Kulturális Társa
ságának keletkezéséről, hallgat arról is,

hogyan pattant ki az egész ügy, miképen 
indult meg a nyomozás, hogyan szűnt, meg 
és mint kerüllek ismét kézre a már szaha- 
.donbecsátott Kovács-testvérek ér. társaik?

Reggel tudósítója föltétlenül megbízható 
á 'erőt nyert értesülései alapján a követke
zőkben ismerteti ezt. a monstrnózus, gyökereit 
messzire szétágazó bűnügyet.

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a 
Nemzeti Mailünk Kulturális Társasága, amely 
a mull év ősz utóján alakult meg,

csupán expozituráia volt eg.v másik titkos 
egyesülésnek, amelyről közelebbi adatok 

egy elő re h l á n y ozn a k.
Emud: az egyesülésnek, amelynél:, célja, merő

ben i látnék a. Nemzeti Hu ttunk vezérelnek a 
rendőrség által leleplezett törekvéseitől, pénzre, 
•régnedig sok pénzre volt szüksége és ezért a 
nyilvánosság előtt való szereplés Jchetőnégo 
céljából megalakította a Nemzett Múltúnk Kul
turális Társaságot. Ebben a társaságban a ve
zető szerepet először néhány legitimista roll 
tiszt, majd ezek kivonulása után a Kovács- 
tesivére.k és letartóztatott társa'-k játszották. 
És itt ki kell emelni azt a tényt, hogy

a Kovács-testvérek ellen már egy évvel 
előbb folyt az el.i.?.-.is Beisinann zongora

gyáros meggy iJkolásávnl kapcsolat bán.
A vizsgálat során tűntek ők el a fővárosb a' 
a rendőrség köröző levelet is adott ki ellenit 
és a Nemzeti Múltúnk vezetőségében ennek 
ellenére - előkelő helyei kaptak. A mull év 
decemberében történhetett, hogv a „kulturális 
társaság", amely közben n gyűjtést is meg
indítót ta,

fővédőjéuek fölkérte József Ferenc királyi 
herceget.
hír szerint — Páter Hona- 

hogy egy hazafias célból tör- 
van szó és erre

sajátkezű aláírásával el-

' főherceggel 
vnlura közölte, 
télit egyesülésről

a k’rályi herceg
bitót t levélben cl is vállalta 
tünk

Ilyen
cég nevével is súlyosan visszaélve, folytatták 
a gyűjtést — amint kiderült, saját céljaikra, a 
Kovács-testvérek és társaik. A társast g meg
áink olásához azonban belügyminiszteri enge
dély is kelleti. fíakorszky Irán belügyminisz
ter, mielőtt a társaság alapszabályait jóvá
hagyta volna,

a kultuszminisztériumhoz fordult infor
mációkért,

tekintve, hogy „kuliuráli: társaság" megalaku
lásáról volt szó. A kultuszminisztérium ked
vező véleményezése alapján

a belügyminiszter meg is adta jóváhagyását
A Kovács-testvérek irányítása alatt álló tár- 

snsug ezután megkezdte előbb a főváros, ké
sőbb az egész ország területén a gyűjtést

hatósági, rendőrségi pecséttel ellátott arc
képes igazolványokkal es pecsétes gyűjtő- 
ivekkel. Az egykor körözött Kovács-test
véreknek tehát még a hatóságot is sikerült 

megtéveszteniük.
..^.Ctyüjtós — amint a rendőri hivatalos jcien- 
h“s is megállapítja — milliók elsikkasziásával 
végződött. Ehhez járni most a tervezett sok 
nuis bűncselekmény, többi között a Dohány
utcai zsinagóga fölrobbantásának terve és 
egyes liberális politikusoknak egy kültelki há
zacskában való „eltüntetése", stb. Értesülésünk 
szerint

ea a legutóbbi terv derült ki legelőször.
, Nemzeti múltúnkhoz oly méltatlan őrültek 
68 gazfickók társasága Vázsonyi Vilmost, fím- 
W Károlyt, Hakovszky Istvánt. Peidl Gyulái, 
i™!'™'1' Sándort. Ruppcrl Rezsőt, Pakols Jó- 
^cfel, Horváth Zoltánt akarta eltenni láb alól

Ku 11 u rál is Tá rsasúg 
díszes égisz alatt, a 

nevével is súlyosan 
amint kiderült, sa

és ezeket, továbbá az összes szélsőbalon ülő
képviselőket

zsidó
ítélte halálra.
— ami náluk ____
Béla terrorlegénycinél,

Bethlen Istváu gróf miniszterelnökkel és 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter

rel is.
Az erre vonatkozó kétségtelen adatokkal ke

reste föl a miniszter elnököl a liberális ellenzék 
kétvezér egyénisége és föltárták a kezeik között 
lévő bizonyítékokat a készülő merényletről. A 
minisztereinők megdöbbenéssel és felháboro
dással vette tudomásul a politikusok bizalmas 
bejelentéseit.

Nyomban
nyomozás megindítása iránt és a 
get a legkíméletlenebb nyomozó 

utasította.
Ennek a nyomozásnak a 

rendőrség a „Három kapás"
és ekkor került hurokra a Kovács-testvérek 

ekrazitos társasága is.
A liberális politikusok a miniszterelnöktől

liberális gyűjtőnév alatt
Le akartak számolni azonban, 

ugyanazt jelentette, mint Kun

intézkedett a legszélesebbkörii 
rendőrsé- 
eljárásra

asorán fogta el 
puccsistái t

&r. e5íra«K©s eh ü^jiészságen
maga elé idézi külön-külön a letartóztatott 
terhelteket és kihallgatja valamennyit. Való
színű, hogy erre csak a hét közepe táján ke
rülhet a sor és csak akkor dönt maid a vizs
gálóbíró a Kovács-testvérek és bűntársaiknak 
letartóztatása kérdésében. Itt említjük meg, 
hogy a Reismann-féle gyilkossági bünpör, to
vábbá az Erzsébetvárosi Kör elleni bomba
merénylet ügyének iratai még a rendőrségen 
maradtak, abban külön folyik a nyomozás. A. 
Reismann-féle gyilkossági bünpörben a há
rom Kovács fivér még mindig gyanúsítottként 
szerepel, bár a mostani újabban megindított 
nyomozás jelentősebb konkrét bizonyítékot nem 
tartalmaz ellenük. A három Kovácson kívül 
Becker István katonai nyomozó nemrégiben 
szabadult ki hosszabb rabságból, mert ez a 
Becker Tstvá’i volt az egyik fővádlottja a 
l<andau—Dobé-féle biinpörnek. A heteken át 
tartó főlárgyaláso i Bc'-kcr f»tván végtelenül 
alázatosan, megtörtön, nyomorultul viselke
dett. Állandóan zsebkendőt tartott a szája elé, 
folyvást köhécscli és mint súlyos, nagy beteg 
akart valamiképen szimpátiát kelteni maga 
iránt. A biróság elég könyörületes volt velő 
szemben, mert kevesebbre ítélte el, mint 
amennyit a \ izsgálati fogságban töltött, ngy 
hogy az Ítélet kihirdetése napján szabadlábra 
is került. Ahogy kiszabadult,

a Pannónia-szállűban utaltak ki számára 
szobát

itt tartották ez összeesküvők titkos meg
beszéléseiket és ugyanitt rendezték dáridóikat 
is...

Ismeretes, hogy a rendőrség által letartózta
tott i7 gyanúsítottat, a három Kovács fivért és 
bűntársaikat még szombaton délelőtt átkisér- 
lék a. rendőrség’öl az ügyészség Markó-utcai 
fogházába. Dr. Szfrache Gusztáv, a királyi 
ügyészség elnöke kanta kézhez e monstruózus 
bünpör 
iául dr.
ki.

aktahalmazát és az ügy előadó- 
. ügyészt rendelte 

i délben, éppen 
biinpöré- 

kapta az utasítást, hogy

•I

nagy
Moldovátnyl Géza kir. í 

l)r. Moldovánvi szombaton 
amikor befejezte a titkos telefonok 
ben a vád beszédét , L„x. 1„ _  ,__ ■ —
jelenjék meg az ügyészség elnökénél az ekrazi- 
los bünpör iratainak átvétele végett. Nyom
ban intézkedtek az ügyészségnél aziránt, hogy 
a telefonbünpör további főtárgy a írásán más 
ügyész jelenjek meg s azó a dr. Moldovánvi 
Ééz” lan ul'irányozza, a Kovács-testvérek és 
bűntársaik iratait. Egész vasárnap, délelőtt és 
délutáni ezekkel az iratokkal foglalkozott és 
ma délelőtt jelentkezik (ír. Szfrache főügyész
nél. hogy <dreferálja az ügyei. Ekkor döntenek 
maid arról, hogv a letartózt ifott gyanúsítottak 
cselekménye miként minősül és ugyancsak ma 
terjeszti elő az ügyészség a soros vizsgálóbíró
nak az indítványát a fogvalevő gyanúsítottak
nak további előzetes letartóztatására. X főkapi
tánynak ismeretes hivatalos kommünikéié vem 
részletezi az egyes bűncselekményeket. az 
ügyészségen azonban ma az az álláspont, hogy 
a gyanúsítottakkal szemben mindrykép fönn
forog

a Btlí. 288. szakaszába ütköző, g; Síkosságra 
való szövetkezés

tényálladéka. Ezzel a bűncselekménnyel vá
dolta meg az ügyészség annak idején azokat

a vörös terroristákat is, akik valamely kü
lönítményben, a Csarny-féle vagy más ha
sonló f/'rroresé’r.atbnn szolgáltuk, de nem 
volt rá juk bizonyítható semmi konkrét ke

reszt ül vitt bihicsclek meny.
A nyomozás adatai kétségtelenül azt mulat

ják, hogy a gyanúsítottak szövetségei alkot
ta.' arra, hogy ember tömegeket mecayilktJ. jó
nak. politikusokat ..gajdeszbe" küldienel: és 
csak rajtuk, kívül eső okból nem tudták rém- 
ségcs büncsclebménveiket végreha iiani.

A Markó-iiícai fogház igazgatós iga
külön-külön zárkába helyeztette el a letar
tóztatott gyanúsítottakat, ngy, hogy egvlk 

a másikkal ne érintkezhessék.
Már szombaton délután, de leginkább vasár

nap délelőt* a letartóztatott gvonusitot tak 
hozzátartozói megjelentek a. Markó-utc.ai tör
vényszék épületében és afelől tudakozódtak, 
hogyan és miképen érintkezhetnének fogságra 
vetett családtagjukkal. Legtöbben Cziaány 
Sándor fővárosi törvényhatósági bizottsági 
tag. a keresztény községi várt egyik leahanqo- 
sabb tagja iránt érdeklődlek és többen föl
keresték dr. Szirtiébe Gusztáv kir. főügyészt, 
az ügyészség elnökét, hogy beszélgetési enge
délyt szerezzenek Czigány Sándorhoz. Az 
ügyészség azonban a törvény parancsoló ren
delkezéséhez képest

minden kérelmet megtagadott, 
mert addig, amíg a vizsgálóhíró a terhelteket 
ki nem hallgatja és nem dönt a fogvatartás 
kérdésében, a letartóztatottakkal a hivatalos 
személyeken kívül senki sem beszélhet, velük 
nem érintkezhet.

Az ügyészség a maga indítványával hétfőn 
délben (erjeszti csak az irat' irat a vizsgilóbiró 
elé, aki hu ulluuuiuiányuzta a bünpör adatait,

a legerélyesehb nyomozást és a bűnösök példás 
megbüntetését kérték. Bethlen István gróf meg
ígérte, hogy bárki legyen is az, aki a tervezett 
bűncselekmények előkészítésében résztvett, kí
méletlenül le fog .sújtani rá. Erre az erélyre, 
amit Bethlen ez ügyben is mutat, annál na
gyobb szükség volt, mert ugyanezt a társasá
got

őrizetbe.kétszer vették
Először egy vasárnapi napon, amikor is csudá
latos módon szélnek eresztették őket, bűnvádi 
eljárás meg indítása nélkül. Ekkor pedig 
Andréka főkapiláuyhelyettes előtt beismerő 
vallomást is teltek.

A legfönhéjázóbb önérzettel Czigány Sándor 
törvényhatósági bizottsági tag és Márffy 
József, a Ferencvárosi Ébredők egyik volt 
vezére tiltakoztak már kihallgatásuk ellen 

is.
Bethlennek azonban az igazságügyminiszterrcl 
és belügyminiszterrel és Budapest főkapitányá
val folytatott tanácskozásai a legerélyesebb in
tézkedéseket tették lehetővé sarendőrség szom
baton kiadott hivatalos jelentése bizonyság amel
lett, hogy ezeknek, az in tézkedéseknek a végrehaj
tása. nem is késett. A miniszterelnök irányitja 
tehát kezdettől fogva e nagyszabású bűnügy 
vizsgálatát. Az. ő határozott kijelentései garan
ciát nyújtanak arra nézve, hogy a Kovács-test- 
vérek ügye nem fog elaludni, sem elposványo
sodni. Az ügy már a független magyar biróság 
kezében van. Az egész közvélemény a legna
gyobb figyelemmel várja a miniszterelnök ál
lal megígért nyilvános főtárgyalást. Hisszük, 
hogy ez az egész közélet megtisztulását, nyu- 
godtabb, boldogabb idők kezdetét hozza magái 
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— Vájjon mit szál- hozzá a?. ország? — govdo- 
íTo-wí, magamban. mikor a törvényhozás hátában 
tombol körülöttem a vihar, fenyegető Öklök és 
lendülő karok fcusea rajza vonaglik és úgy 
■scng-bong minden, mintha egyetlen megbomlott 
idegzet volna mindenki.

— Vájjon mit szól odafent a karzaton ütő 
Valaki és mit gondol magában? Hz a törvény
közök háza, ahol a jövendöl álmodják és épb 
tik, ahol millió és millió ember sorsát. intézik 
Valami ilyet? Vagy talán őt is magával iszé-i. 
difi a veszeti lánc, sodra és megfeszült idegei
nek vitorlái az ő lelkét is odarántják e ka
vargó mélybe, ahol az indulatok tajtékzó liid- 
fámái csattannak össze?

Emberek, akik odakint a. puhaszőnyeges már- 
ványfolyosőn. barátságosan, vagy legalább is 
udvariasan köszöntik egymást, néhány pilla
nattal utóbb és nehány lépéssel beljebb már 
üvöltő ellenségek gyanánt ronfmtak egymás
nak. „Ez nem szovjet!" — kiáltják az egyik ol
dalról. — „Maga direktóriumi élnaík!" — eekó- 
zik vissza a válasz. — „Hazaárulóé' — „Fór 
radalmár!" — „Részeg bolondé' —■ „Megverem 
magái, disznó!* — „Kommunista!" Rettenetes. 
És mindenki egyformán csinálja. Innen is, on
nan is. A hangban düh, a gesztusban vadság. 
Az arcok eltorzulnak s a lélkckre lassan rá
csorog a fekete méreg. Miért van igy?

— A. háború, a forradalmak — mondják. — 
Megromlott az emberi lelek, És nem csak itt. 
minálunk (oh, persze, minden rossz csak mi- 
nálunk legyen!), hanem szerte a világon.

Tömegpszichózis. Tudós szó. Szinte megszé
pül a bajt, hiszen olyan komolyan hangzik. 
Pedig nem ez, nem ez! Vem az emberi lélek rom
lott meg, az rossz volt, vagy jó volt, aszerint, 
hogy menny he volt ., zükségc a ros. cc-ágra. I 
vagy jóságra. Az emberi lélek rugalnias és ter
mészete szerint inkább jóságra van hangolva. 
És most is, ma is. Re mi haszna belőle? Ma. 
egyáltalán sernr i. Sőt. Ma gonosznak kell len- 
isie, ma rettentő életküzdelem folyik s ebben 
a karcban gyengeség a. jóság. Ezért olyan, vad, 
olyan elszánt az ember. És ezért rossz is. És 
ezért vannak az emberi féléknek csak rikoltó 
hangjai, mindenkiből ki,üvölt az éhség a 
jobbra, a szebbre,, ami volt, de ami nincs.

A nagy gyerek kezében tartotta az élet szi- 
várványszinekben játszó léggömbjét. A zsineg 
elszakadt s a léggömb élsiklott a messzeségbe. 
S a nagy gyerek, az emberiség, az emberi lélek, 
sir, élkékül, eltorzul és ordít és bömböl, és to- 
Porzékol. Tehetetlenül és utálatosan. Ez va
gyunk mi. mindnyájan. Nincs kivétel.

És ez látszik meg a törvényhozók házában is. 
Ks az ország éppen ezért nem gondol semmit 
hozzá ezekhez a rettenetes jelenetekhez, mert 
'maga is ilyen, a maga körében, a maga életkar
cában. A jobbért. a szebbért, a múltért. az el
szállt színes, léggömbért. 4 kisgazda, aki negy
ven nem tudom hány ezerért adja a búzát, a ke
reskedő, oki a fi és feles korona-kurzus mellett, 
már a két és feles koronát kalkulálja be az 
árakba. i vd mind egymás ellen. Az egyes 
ember és a:: egész világ. Egy leutal hani küzde
lem esz és ttozrja-tapossa egymást millió 
és milliónyi láb és lihegő, éhes szájak 
marják, harapják véresre egymást, a húsú
kat, a lelkűket. És mégis azt mondani, hogy 
nem rosszaságból, hanem valami vad nosztal
giából a jó után. Nem lehet ez máskép. Mert ka 
nem igy volna, rémes volna.

Így vigasztalom magam, amikor fölorgonár 
zik körülöttem a törvényhozás padjaiban a bot
rányok vihara. A évkor azt látom, hogy embe
rek. akik egyébként iől megférnék egymással, 
hirtelen beleesnek a, kállaii kábulatába és már 
nem ismerik meg egymást és vérködbe borul a 
szemük.

E. mind a távoli szépségek eltűnte miatt van. 
Elv l'e azokat a sors. Nem. nem, az ember vette 
el. A másik ember, all velem szemben jön az 
utcán, vagy mellettem ül a villamoson, vany 
éppen álellenben a képvbAö'>. padsorban. El
verte tőlem Jaj, neki.

Jaj. neki!
íme, ezért van minded. Pakoift József.

— Jegyzetek .* Cl. b-kávéházi hómba reprizé- 
hez. Kitűnő rendőrs^rnk ekruziíot keres hot \ 
óta. n rt ti nü keli hogy ha mindenben szü | 
kölködiink, r!° ekrzr ‘ ,c.n fölöslegünk van. Ezt | 
a fölösleges ekrnzitkéfizletot azonban a rendőr- | 
rég- nem tudkx előcsalni rejtőkéből, mígnem ma I 
hajnalban önként jelentkezett, ha nem is az | 
egész, de egy részlete ét, provokáló hetykeséggel, 
Mis; .’.n, in'vr.y ’ent a Club kúvcbázban és <ü j 
felrobban ország, jnláir. rendőrség hallatára. 
Mi lesz most? Mi következik? A. régi anekdota 
a megcsalt férjről, a-' hazarohanván. nejét 
destruált. állapotban leli s fölüult otthona min
den zngát átkutatja a csábítóért Konyhába, 
szomszédszobába, ágy alá ncz, itt sincs senki és 
a kamrába rohan, ott. cinen senki és fölcsapia a 
szekrény ajta ját és ott mered egy kétméteres 
dragonyoskapilány rettentő bajusszal óh a férj 
becsap.’;' nz ajtót, didi nvöltvéu: itt sincs 
senki. Hát még mindig nem unták meg ezt a 

tragikus, régi anekdótát? Szabad-e napirendre 
térnünk a dolog fölött a hivatalosan megálla- 
nitott konszolidációban mesrnyugodva? igen, 
ha a, robbanás hangja tovább nem morajlgna 
Európa térségein e vissza nem érkezne hozzánk, 
mint zürichi kurzus, mint meghiúsult külföldi 
kölesön, yiint a Balkánt illető bizalmatlanság 
és lenézés.

— AnxyHkon Mi n roMw. bizonyítvány mtaU. Kzar 
f^erc.ie n óva-. kercj5ke<lí'lmii.'’l,.olaj tanuló jonitui 20-Htán 
axznl távozott ol hazulról, hogy hn nnmi fog jó bisonyxt- 
váiiyt kapui, akkor bugyiikon lew- Vnnárnap délután a 
X. karn'etbon lövő Caont-ntca irányában a Dunából agy 
boiitastet fopttil ki. A kiszálló rendőri bi7^tteág meflFái- 
laprtctta, hogy a boltiéit Ezer Ferenccel azonos.

— A párisi „nagy dij“ és a nyári divat.
Reggel párisi levelezőjétől; Junius utolsó 

vasárnapján futják Longc.harnpban az ev nagy 
diját és minden jól nevelt párisi erkölcsi köte
lességének tartja e versenyen jelen lenni. A 
nyertes ló gazdájának ag, orkölosi dicsőségen 
kívül, több mint másfélmillió frankot jelent a 
győzelem. Hetek óta lázas elnkészületok folytak 
a -,nagy dij“ ra, előző este az Operában gigan
tikus álarcos bál. amely az utolsó az idényben. 
Utána (junius 2ő-én) már minden párisi elő
kelőségnek el kell tűnnie Páriából. Megkezdő
dik a. nyaralás. E versenynek társadalmi jelen • 
tőségén kívül, van egy másik szenzációja: ez a 
nyári divat bemutatója„ A divatszalonok tulaj 
donosai buzgón imádkoznak szép időéri, amit 
a jó isten csak hosszas bab ozás után adott meg 
ebben a,z évben. Az uj kreációkat csinosai)bnál- 
cslncsabb próbakisasszonyok viszik sétálni a 
tribünök előtt, némelyiknek olyan nagy a si
kere, hogy spontán tapssal üdvözlik. Divatszi- 
nek: fehér, világoszöld, sárga és barna.. Sok a 
nyomtatott szövet. A szol nyák hosszúak, a kar 
meztelen, a cipő kivágott és legtöbbször a ha
risnyával együtt a ruha szinc után igazodik. 
Tufánk-Ámen sem hagyta nl híveit és némely 
ruhán egész csf’-ta és vadász- cs egyiptomi <*sa 
ládjeleneteket khnt látni. Sok a krinolin, sőt a 
hőség ellenére a bunda, és a tolongás és por el 
lenére az estélyi ruha. (Gyakran gyöngyökkel, 
a fekate, arany, ezii l és vörös színek dominál
nak.) Férfiaknál, a szabnakaJap verte a puha
kalapot, de figyelemreméltó a szürke és fekete 
cilinder előretörése. A nők tenyérnyi nagyságú 
ernyőkkel védekeztek a nap szenvedélyes heve 
ellen. A büffetben 60.000 üveg sor fogyott. Mo 
2cgm sem lehetett A nagy <lij előtt Ífiller<vnd 
(dandy módra öltözve, szürke cilinderrel) ló 
szemlét tartott az istállókban, Foch és French 
hadúr és óriási kísérettől követve. Néhány sta
tisztikai adat: Jegyekből 850.000 frankot vettek 
be, a. totalizatőr 14 millió forgalmat csinált. 
(Bookmaker nincs Franciaországban.) Filibert 
de Savóié 3.12 kitűnő idő alatt első, verve Check- 
matet és Le Caqucine-t 120.50 frankot adott 
10 fraD.kra. (Sajnos nekem nem.) Az izgalom 
elmúlik. A legtöbben rosszkedvűen távoznak. 
Csak itt-ott lehet látni ej?y-egy szerencsés, 
vető nyerőt. (Pallós István.)

— Rtilyua kfcMn«telt vffiamotÁ'BaKeQUcAséa a SorekaáH- 
nton. Rsoitibatoa éjjel a Forok«íri-Mt US. Mámn hAz előtt 
egv n vágányoen ve«ít*jrlő toharvonatba helpssaladt •> 
Kfil//>ér(f/!ki} vasút wr szeiűélvszáJJitó kocsija- A mót-nroa 
kocti telje.»en iÍFittctört. * verető. VcakA "nlyowra
>neRsóviilt.

* dotx^kí.lv jryUknML SslomXa Onzstit. aki hőt. háttól 
ezelőtt ‘/ar^io futván dete.klwfölüoyMt agytfnlőt.tc, majd 
oncy. kr=<Ac;nt kísérelt tp^k és öDiunnaca lőtt, a rabkór
házból, ahol teljesen fálgyógyult, beszállították az ügyész
ség fogházába. Xardcsonyi Rdlint ügyész gyilkosssóg 
büntette címén iaditvár.yozta «? előzetes letartóztatást én 
dr. Sir>l<v .fmf> tástgálőbirO ma Szlnmka Dezsőt kiktU 
unttá utíír.a az ügyészi in/fftwínii értnl-möbén rir?n 
f/yte lHartáztat'’aát.

Amerika függetlenségének emlékünnepe a 
Városligetben. Euclapest főváros éa az A móri 
kai .Vagyai* Társaság vasárnap délelőtt ünne
pelte u városligeti Washington-szobor előtt »7. 
Amerikai Egyesült Államok függetlensége ki- 
n vj 1 a tk o..t • Pjcárrn! év f<»,-duIóját.. A közönse g a 

leropioni elölt gyülekezett és onnan a 
szobor ele vonnlt. A ko. zornk elhelyezése után 
Ripőez .lenó pol. ■ármef‘er ünnepi beszédet mon 
dőlt, amelyben hódolt Washington szellemének. 
Ludtifí Ernő főkom'ul az Amerikai Magyar 
Társa •; nevéb<,n itr^zHl. • összehasonlítást tett. 
Amc' egy' t)i i »•> a ma yarség mostani hely
zete kö7őt1. Kijejpntott-1, hogy amíg a magyar
ság nem tömörül egységesen, addig nem re
mélhető él agya/ország talpraállása. ’ Honion én 
Luis. Francis Erown lölszólalása után az üu- 
neps<:.g véget ért.

— M«c«ka.korM> Pirtohan. d Feggtl páríd lcv^b’zúje 
Írja: Paris, a div.. ii'rúlötf'’ hazája, oj divat tébollyá) kí;z- 
dagodott. » párisi h-Huuuk kutyák helucll ujnb*
bav innel. ,K-it ■ 'Lú.'.ai-ejl;. Por.-.ion vezeti!, ezeket a kis 
miékoló 8z,óri),ví:.cK<'kc(. a vailuüb, harapósabb fajtát pe
dig szájkosárral látják r.Ji. Az uj divatőrület napról 
napra terjed Páriában <'r. hogy rtem lett raóg Altaláno 
Hűbb, annak egy oka van, hogyha n macskák kutyával 
tál. .i.uznaX a pariéi liouleuiiuon, akkor legtöbbször szur- 
nyii trogr-diák j-.-:« ••-.'ns k l- .iniel: n!.< t a korzózó höl 
gyek ruhája i« megszenv. I.

— Ila használt vászonéipCjéi vadonatu j já 
a-Earju tenni, használjon World- 
c i p ő t i s z t i t ó t, a ni c 1 y e g y p e re alatt 
v u d o n a 1. u j j á varázsolj a. Minden ii 11 
kaphat ó.
~ (>rv<»il koarnr-tlkrj őr fogorvos! intőset, Hákóczi-nt W. 

<P< i” i ’ 'u '* ’ J’”01 v,'s: l’roppcr fiJjfi.
Szr.pR(-i:hib.:k r I.:iv<ili..n..u li.ifíg/ógyászati ^kozmetika 
ítényKozolósck. SpcclflkuH oljátások. FogaoHiMibAl&ffiAH. 
rcrni'-azeihu nnuogi.k. Huluk, koronák, tömések. Minden
nemű íokorvotíi munkák,

— Nagy Euifl régi választókerületében. Tísza- 
várkonyról táviratozzák: Dr. Nagy Emil igazz- 
ságiigyminiszter vasárnap délután 2 órakor ide 
érkezett. A miniszter kíséretében vannak: 
Akmássy László, a nemzetgyűlés alelnökit, 
solrorópátkai Szabó István, Eredi Harrach Béla, 
ErMi Harrach Tihamér, Görgey István, Illés 
József, Szuháwyi Ferenc, Kuna P. András, 
Csizmadia András nemzetgyűlési képviselők és 
Gál László, a miniszter titkára. Az igazsá.'rügy- 
minlszter a délután folyamán a képviselőkkel 
együtt részt vett a község polgárságának arató
ünnepén, majd a községgel határos Berente- 
tanyára ment, ahol né.pgyülés és bankett kere
tében beszédet mondott.

— Üreacrn vArJák a meleg nyarat a nyári vend glrtk. Az 
tíliri hideg nyarat * IcgscIyoMtbÍMUl a nyári vendéglők 
talnjdonOMd nsenvndtk meg.
a vendégeket attól » gondolatiól, botcy * xöldh 
nők eb'.dőlni vagy vaoeoráasni. TjgyancMik üresek 
nT^onnázóhalyek. A vArwliget.i
▼Arooi Rúgni /JerőcntrrZ-iiaviUon a délutáni órákban 
eléggé látogatóit, cstn azonban, amikor vacsorát szolgál 
nak föl. a cigány zenéjét egy vagy legföljebb két asztal 
hallgatja, d Tó-terroAt rlnsan kivilágított, velencei ej 
szakához hasonló azinas terra*tón is alig akadnak vendé 
gok. A leglátogatottabb móg a városligeti vcndi'g'iók kő 
zftl a kitűnő, ntjpewjü (TandW. itt Is a?x>nban estére rr-n> 
annyira a kert, iolnt. inkább a csukott ótter<-'n 7,sütőit. A 
várostól nwywzebb ohő vendéglők, mint pél l.i il a Mária 
remetai-uton levő Wi-ppner vandéglő, állandóin ütos. An 
nál csodálatosabb ezt. mert hiszen a Wlpyn r még tóién 
Ír a pesti tzírsaság kedvelt iwórakozóhelye A szomszédos 
hűvösvölgyi dugunxt.-e.ukrdzzfln ,-.snk a delut.iiii órákban 
látogatott, este azonban egy-kót állandó vendégen kivit!, 
miűt fzabfitla királyi hercegnő és esaJadja és több perli 
bankigazgató, csak hűvösvölgyi bennlakóktól znjos.

A. hideg idójAráfi olriíU'.r.t.lR
meu jc 
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folyó hó elsejen csendesen elhunyt

Á rákoskeresztúri temetőben folyo 
hó 2-án, délutáű félhárom órakor le 
metjük el.

Emléke csak velünk együtt múlik el 
Budapest, 1923 julius hó 1-ém
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— Mi az oka Belitska távozásának? Politi
kai körökben élénk szóbeszéd tárgyút képezte, 
de a közönség körében is különböző találgatá- 
sokra és híresztelésekre adott alkalmat Be- 
litska Sándor váratlan távozása a honvédelmi 
kormány éléről. Belitska altábornagy, akinek 
távozási szándékairól A Reggel már hónapok
kal ezelőtt hirt adott, egyike volt azon kevés 
politikus-katonáknak, akinek még a régi béke- 
rezsirnekben szerzett értékes tapasztalatai, 
egyéni szeretctremeltósága és kiváló képessé
gei a legnagyobb presztízst, súlyt és tekintélyt 
biztosítottak annak a felelősségteljes pozíció
nak, amelyben éppen Belitska altábornagy 
minden illetékes laktor legteljesebb bizalmát 
bírva, oly hosszú ideig közmegelégedésre mun
kálkodott. Belitska Sándor hirtelen távozását 
feieíőtloniil, a valószínűség látszatával hozzák 
kombinációba a főkapitánynak a Kovács-test
vérek bűnügyében kiadott jelentésével, amely
nek egyik passzusát, jelesen azt, amely egyes 
katonai hatóságok vétkes gondatlanságát 
óhajtja megállapítani az ekiazitkiutulásoknúl, 
tartják a miniszter lemondása, okának. Ez a 
plauzibilisnek latszó indokolás azonban nem 
állhat meg azok előtt, akik ismerték Belitska 
altábornagy kifogástalan korrektségét és kér
lelhetetlen szigorúságát minden törvényellenes 
tendenciával szemben. A Régnél értesülése sze
rint, a közszeretetben álló, mindenki becsülését 
és bizalmát élvező nagytehetségü tábornok tá
vozása tisztára matfánternidszefü okokból kö
vetkezett be.

— A Nemzeti Tanács egyik elnöke a bíróság előtt. A 
jH'stvidóki törvényszék hétfőn kezdi meg Dobó István vér
ségi plébános bűnügyének tárgyalását, amelyre száz tanú 
van beidézve. A Károlyi-forradalom kitörésekor az alakuló 
nemzeti tanácsban Dobó Istvánnak kellett elvállalnia az el- 
níikségot. A diktatúra alatt a plébánost letarlőzlalltth éa a 
forradalmi törvényszék elé állították. A diktatúra bukása 
után gróf Ráday Gedeon, Pestvármeg'yo akkori kormány- 
biztosa letartóztatta, de két hónapi vizsgálati fogság után 
a bíróság tiil-mcnteltc. A postvldéki ügyészség most újból 
vádiratot adott ellene éspedig többrendbeli izgatás, élet
veszélyes fenyegetés és zsarolás címén.

— A duisburgi bombarobbanás. Berlinből 
táviratozzék: A szabadságolt belga katonák 
vonatában történt bombarobbanás, amelynek 
hét belga katona esett áldozatul, nagy izgal
mat kelteit úgy a szövetségesek között, mint 
Németországban. Az eddigi jelentések szeriül 
nincs ok arra a föltevésre, bogii a robbanást 
német részről idézték elő. Az Hava'-ügynökség 
jelentése is azt mondja, hogy a szerencsétlen
ség vagy bombarohbanús, vagy pedig a vonat 
egyik gáztartójúnak robbanása folytán kelet
kezett. A teljesen lisztázat lan tényállás dacára 
a belga parancsnok drákói rendszabály okot 
léptetett életbe Duisburg és Hamborn lakossá
gával szemben. A robbanásról a Ruhr-vidékről 
a következő részleteket jelentik: Szombaton 
reggel V12 óra lájban Hochfeld környékén erős 
robbanási hallottak, amely megrázta a háza
kat. A robbanás oka. még ismeretlen. ITgy hír
lik, hogy egy Duisburgbol induló vonat, erősen 
meg érült, löld) kocsi és a vágány egy része el
pusztult, a hidpálya sértetlen maradt. — Briis- 
sclből táviratozzak: A duisburgi merénylettel 
kapcsolatosan minisztertanács lesz, amely dön
teni fog a szükséges rendszabályok felől. A 
német követség* * t. védelem alá. helyezték, mert 
a duisburgi merénylet miatt tüntetésektől tar
tanak.

-vovöK figyolmóba ajánlom a készen levő
*m ebédlő- és hálószobáim megtekintését. 
Leraer asztalos,Rombach-u 2 (DoU-u. sarok)

— Az Arvlzsgálő Bizottság megszüntetését kövelenK 
Cegléden. .f lt. r)'ir.l tudósítója telefonon jelenti: A A't’zmü- 
Iparosolc éx Kereskedők Orsi. Szdvet^énc a ceglédi ipartes- 
tülct meghívására szervező ülést tartott. Somló Jenő előadó 
vimapiluantúst vetve a mull század 40-os éveinek ipar
védelmi. mozgalmaira, az angol ipari forradalom állni elő- 
id' z.í'ft ;,í"i he’:. I re, n <•< úr n I- 'T megszüli totósét
előidézd okokra és nrrn a tevékenységre, amelyet Széche
nyi István, Eötvös József báré, és Kossuth Lajos egyrészt 
a céhrendszer meg. z.üntotéso, másrészt a kézműipar érde
kében n védegylet megteremtése által kifejtettek, majd 
rútért arra a: iparcllnws tevékcn.ységrc, amnl / ma a kor
mányzat részéről a kisiparral szemben észlelhető b kövo- 
l'lte az Orsi. Központi Arviisudló IHiottsáff megszűnteié- 
s'ét, nz. uzsorabír'isiin fölállítását kimondó, julius hó 10-án 
lojaré, törvénynek hatálytalianitását, o munkdsbiitositó 
Din zldrak ön k orma Huzatának visszadllilúsút.

lotcikot. Az áruk elösmerten 
iegotca>ób!>e3< S

és GláSmás?

Naponta minden előállásban elő
ször ICnrópábnn a viliig legna
gyobb szenzációja: Aiilóvornony 
a levegőben. Katié Snndwlnn a vl- 
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Oróf Csáky honvédelmi miniszter 
nyilatkozik A Reggel-nek programjáról és a hon

védség szelleméről
(A Reggel li'dösUójától.) A hivatalos lap va

sárnapi szám;) közli a kormányzó kéziratait 
Belilska Sándor honvédelmi miniszternek sa- 
Jat kérelmére történt fölmentéséről és gróf 
, „-7 Károly Ezolgálatonkivüii viszonyban
levő tábornokijuk honvédelmi miniszterré való 
kinevezéséről. A Reggel munkatársa vasárnap 
délben Sz'mtkirályi-ut.cai lakásán fölkereste az 
ti), honvédelmi minisztert és megkérdezte tőle, 
milyen irányelvekkel vette át elődjétől a hon
védelmi tárcát.

Gróf Csáky Károly 
honvédelmi miniszter lekötelező szívességgel 
válaszolt J Reggel niunkatúrt'ának, Mindenek
előtt mosolyogva jegyezte meg, hogy

ez első nyilatkozata a nyilvánosság számára, 
majd a következőket mondotta:

— Nézd kérlek, a helyzet határozottan javulni 
fog aratás után. Hála Istennek, jó termés ígér
kezik. amiből bőven lehet majd exportálni az 
ebes külföldnek és a központ trezorjai meg
telnek friss, zamatos devizával. Már ott kezdőd
ből ik az örömöd, hogy fölösleges gabona is 
('•rem4 mert ha nem teremne, akkor is exportál
nák. Akkor halálra, emészthetnéd magadat, 
azon való mérgedben, hogy a kenyér, ami ezer 
vagy hány korona, mondom, kenyér, az nincs, 
amíg igy marad itthon elég, ami, remélem, 
mindenki előtt indokolttá teszi, hogy jó termés 
est íén miért éppen olyan drága a kenyér, mint 
rossz terméskor. Azért, mert van. Ezt. is meg 
kell fizetni éppen úgy, mint azt a malőrt, hogy 
nincs és ha már drágaság van, inkább fizetsz 
azért, nini van, mint azért, ami nincs. Annál 
könnyebben megnyugodhatsz ebben, mert, 
maga az állam is segítségedre siet, hogy a 
drágasággal eredményesen birkózhass és gon
doskodik arról, hogy ne szerezhess pénzt a ke
nyér árára s ezzel kikapcsolja életedből a 
drágaság problémáját, hiszen, ha nincs pénz, 
akkor nem kell a magas kenyérárral sem törőd
nöd és önzetlenül örülhetsz, hogy jó termés 
van. az éhes külföld jóllakhatik. a Devizaköz
pont devizát kap, a korona stabil lesz és ha 
akkorra esetleg meghaltál, kis angyalok ko
szorúval várnak az égben és beigtutnak a már
tírok közé, mint a magyar királyi állami vér
tanút, nyugdíjjogosultság nélkül, aki hősi 
halált haltál a Kállay Tibor és a Teleszlfl 
elveiért.

— A keruHkedoiml miniszter utazása. Walkó Lajos ke- 
reokedolemügyi miniszter csütörtökön éjszaka olutaioit Bu
dapestről. Családját kisírta el egy osztrák fiirdőholyro és 
ina reggel érkezik onnan vissza, hogy n nemzclijviilés mai 
filásdH részi vehessen.

— Választások: Cegléden és Debrecenben. 
Ceglédről jelenti tudósítónk: Hallév István le
mondása folytán megüresedett ceglédi kerület
ben már élénk hullámokat ver a választási küz
delem. Gombos Lajos dr., volt, polgármester, 
aki az egységes párt hivatalos jelöltje volt, ma 
bejelentette, hogy megunván a politikát, nem 
vállal jelöltségei. A kerületben Lendvai István 
hírlapi ró az ébredők jelöltjeként, lépett föl; 
vasárnap érkezett Ceglédre Próna.v Pál és 
Tléjjas Iván kíséretében. Diniek Vidor volt 
képviselő, mint Friedrich István hivő pályázik. 
A polgárság és munkásság számottévő része 
Fólhy Vilmos törvényhatósági bizottsági tagot 
kérte föl függetlenségi Kossal h-párti program
mal, aki a. jelöltséget elvállalta. Fóthy nagyon 
népszerű Cegléden és a legkedvezőbb kilátások
kal indul a választási küzdelembe. Támogatá
súra számos ellenzéki politikus utazik a jövő 
héten Ceglédre. — Debrecenből jelentik yt Reg
gelnek: 1\ Abraliám Dezső dr. jelöltségét , na
gyon rokonszenvesen fogadja az egész város. 
Ábraháiu régi patrícius debreceni család sarja, 
akit már az elmúlt választáson a biztos siker 
reményében akartak jelölni, de ő régi kerülete, 
Karcag mellett döntött. Más komoly jelölt 
eddig nincs is Debrecenben.

Magyar diákok n rovnll dnlosversonyen. Révaiból 
táviratozzak: Tegnap kezdődőit, a 8. észt ünnepi dnlosver- 
aony. amelyen a szomszéd államok, továbbá Skandinávia éa 
Anglia dalosain kívül n magyar diákok énekkarai is résit- 
vetlek. A dalosvorscnyl az államfő nyitotta meg. Az ün
nepség három napig fog tartani.

— Négyszázezer ember vett részt Becsben a 
katolikus körinenetben. A katolikus nagygyű
lés befejezésein tegnap ünnepi körnienot volt, 
amely a Ringstrnsseból kiindulva a Burg ka
puján út uz uj Burgnál állott meg. A föl vonu
lás iOD.'MiO-néi több személy részt vételé vei, több, 
mint két órán át tartott. Az uj Burg erkélyén 
tartózkodtak Ausztria legfőbb egyházi méltó
ságai, továbbá Seipel szövetségi kuneellár t a 
kormány több tagjával és a német követ Plffl 
érsek itt beszédet mondott, majd áldást osztott.

— Brllliánat, éktzcrl, aranyat ezüstöt, hamlsfogat lég- 
meffasabli áron, régi arany- éa ezüst pénzeket vesz Fischor 
és Ebner ékszerének Buünpeut, ltákóczi-uí 27. szám,

— Nagyon örülök, hogy a honvédségünket 
olyan szép állapotban találtam, mint amilyenbe 
elődöm hozta és kötelességemnek tartom ezt az 
állapotot továbbfejleszteni és a honvédséget — 
ha kicsi is —■, de Jónak és erősnek fonlartani.

A. hadsereg szelleméről gróf Csáky miniszter 
a következőket, mondotta:

— A hadsereg’ szelleme ina kiváló. Ezt a szel
lemet megőrizni, a nemzeti érzést erősíteni és 
a lehelő legmagasabb fokra emelni, elsőrangú 
föladatomnak tekintem.

Végezetül a következőket jelentette ki a mi
niszter:

— Úgy, mint eddig, ezentúl is minden igye
kezetem arra fog irányulni, hogy a hadse
reget minden politikától abszolúte távol
tartsam, ami minden katonának magától ér

tetődő, természetes kötelessége.

-- Elkészült a késedelmesen fizetők tartozá
sairól szóló törvényjavaslat. Az igazságügy; 
minisztériumban lázas munka folyik. Az uj 
igazságiigyminiszter hivatalba lépése óta alig 
múlik el nap, hogy újabb törvényjavaslaton ne 
dolgozzanak. Azon tör\ónyja vasiatok közül, 
amelyeket Nagy Emil a közeljövőben fog a 
nemzetgyűlés elé terjeszteni, a legnagyobb ér
deklődésre tarthat számot, a hitelezők érdekei
nek fokozottabb védelméről sz'iló javaslat. >•/ 
Reggel pontos értesülése szerint az v.j törvény 
azok ellen az adósok elten irányul, akik tarto
zásaikat a szerződésileg meg álla rét főtt, lejárati 
napon nem fizetik meg hitelezőiknek és igy 
ezek a késedelem folytán károsodást szenved
nek. A törvény hatályát a miniszter két énre. 
íervezi, arra az időre, amíg a bizonytalan gaz
dasági viszonyok a korona értékének állandó
sulását kérdésessé teszik és a hitelezőket a ko
rona romlása miatt az a veszély fenyegeti, hogy 
a kölcsönadott összeget az adós csak azért nem 
fizeti meg idejében, mert, a pénz értékromlásá
val spekulálva, rosszabb pénzt akar vissza
fizetni, mint amilyenre a hitelező joggal, igényt 
tarthat. A törvénynek nem lesz visszaható 
ereje, tehát csak a kihirdetés után keletkezett 
tartozásokra vonatkozik az a rendelkezése, 
hogy a, fölvett kölcsönösszeg a visszafizetés ké
sedelmessége esetén valorizálva fizetendő vissza, 
A régebbi tartozásoknál pedig a törvény ak- 
képen védi a hitelező érdekét, hogy ha a lójá
ról utáni Időben 100A-kal magasabb kamatot 
követelhet a hitelező, mint a, .Jegyintézet által 
megállapított kamatláb. A törvényjavaslat 
afelől is intézkedik, hogy a valorizált követe
lés csak abban nz esetben illesse meg a hitele
zőt. ha az adós saját, hibájából késett és a föl
vett kölcsönt gyümölcsöző befektetésre fordí
totta.

— Tutanlch-Amen is tudta már — legjobb 
sarok a Jaguár.

kortes családi házat fürdőszobával és mel- 
iékhelyiségokkel Budán megvételre keresek 
I. kér., Ferry Oszkár-utea 21, II. em. 11 szám

és
Mély tisztelettel

Rnmbnrgl clnevozósü min
dennemű fehérneműre al
kalmas vAsvnuk méteren
ként 2780 koronáért.

G00 tlrb fehérített, bér
erős lopetlöt drbonkóiit 
8662 koronáért.

J10 cm. széles fférfliil- 
tönySBÖvat kií'inő minő- 8(1_ -----g, méterenként 11820 K.

ajánlunk önöknek
Cyőnyöríi nőHxövctek 

méterje 2730 korona.
Selyemfényű batiszt, fér 

flöltöuy vásznak, zefirck, 
nnginok, kékfestő maradé
kok, kant váazok, törülkö
zők, abroszok, pobartör- 
lók és gyönyörű hímzett 
kész női fehérneműik min
den elfogadható árért.

Oicső maradéSwfisár
CSAK AZ DDVARRAN

Budapest, VI, Király-utca 32. szám (Polőfl ntca sarok)
c.
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— Harc a magyar-cseh iparkamara megszer

zéséért, Két évvel ezelőtt budapesti kereske
delmi és ipari körökben sűrűn alakítottak ka
marákat Ekkor merült föl a terve annak, 
hogy szükséges lenne egy magyar-cseli iparka
marát. létesíteni. A kamarák létesítéséért a ma
gyarországi kereskedelmi és ipari egyesülések, 
sót a nagybankok is harcot folytattak. Végül 
azonban megállapodtak abban, hogy mindegyik 
egyesülésnek ‘juttatnak egy-egy kamarát. K Ma- 
gyár Kereskedelmi Csarnok és az Országos 
Kereskedők és Iparosok Szövetsége kapta ek
kor meg a magyar-cseh kamara alapításán 
opcióját A két érdekeltség meg is kezdte a tár
gyalásokat azonban már az első lépéseknél vá
ratlan akadály tornyosult eléjük. A Gyáriparo
sok Országos Szövetsége nevében dr. Fenyő 
Miksa, a szövetség igazgatója kijelentette, hogy 
a Gyose. nem vehet részt az alapításban, mert 
a fejlődő magyar iparnak kárára lenne a ma
gyar-cseh kamara. Újabb erőt adott azonban a 
mozgalomnak Dréhr Imre nemzetgyűlési kép
viselő prágai tárgyalásai. Dréhr ugyanis a 
nemrég lezajlott prágai konferencián kikérte 
Kovák cseh kereskedelmi miniszter vélemé
nyét az iparkamara létesítéséről. A cseh mi
niszter kijelentette, hogy ők nagyon szívesen 
látnák, ha megalakulna a kamara. Dréhr haza
érkezése után a kamara létesítése már majdnem 
befejezett dolog volt, amikor Engel János, a 
Magyar-Cseh Tparbank vezérigazgatója közbe
lépett és azzal a mcgokolással, hogy az angol
magyar kamarát az Angol-Magyar Bank létcsi- 
tette. a magyar-olasz kamarát pedig a Magyar- 
Olasz Bank, a magyar-cseh kamarát is csak a 
Magyar-Cseh Jnarbank létesítheti. A kereske
delmi érdekeltség ezt a váratlan közbelépést a 
legenergikusabban visszautasította. A kereske
dők egyben megállapítják, hogy a eél érdeké
ben sem lehetséges, hogy egv bank kisajátítsa, 
szinte üzletfelének szerezze meg a kamarát.

— Az Állatvédő EgyeaBlet közgyűlése. Vasárnap dél
előtt tíz órakor tartatta az Állatvédő Egyesület évi közgyű
lését az OMGE tanácstermében. A titkári jelentés ismerte- 
tAse, majd a zárszámadások bemutatása után a közgyűlés 
elhatározta. hogy a szigorított obzáriat enyhítése érdeké
ben, vaiamim a vimszckciő meg s süni eléséért felterjesztés- 
ccl fordul az Htctékes minisztériumhoz.

— Súlyos vasúti katasztrófa Nagyvárad kö
zelében.Nagyvárad rőt jelenti A Pengéi alkalmi 
tudósítója: Június 27-én a Nagyvárad mellel ti 
Félix fürdőnél vasúti összeütközés történt. Égj' 
személyvonat beleszaladt egy veszteglő fehér
vonatba. A karambolnak két halottja és szá
mos sebesítftje van. Az áldozatok csaknem ki
vétel nélkül vasúti alkalmazottak. Az anyagi 
kár sok,millió leira rúg. A roma* 'államvasutak 
nem adtak ki jelentést, a katasztrófáról. Köze
lebbi részletek hiányzanak. Az ulóbbi időkben 
napirenden vannak Románia területén a vas
úti balesetek, amelyeknek elsősorban a laza 
szolgálati szellem és az adminisztráció fogya
tékossága az oka.

— Cognae — konyak. T'Jlőroboosújtjuk, hogy nőm arról 
a nomaetgyiil-ési képviselőről van km. aki ha ezt a szót 
ontfrhil-, találva érzi magát. A „Cognac" elnevezés to
rától ItaszDÍdm'l át Nagyaiívrwzégőn tiltja a békcszerző- 
<iAs 210. aaakmsvtiH, amely tilalom betartásaira a francia 
követ mftr több jegyzékben figyvhuc/Ji-ttc a magyar kor
mányt. A Heggel értesülése szerint a földmiveléstigyi 
miniszteriinnhíin nemrég készült el az uj bortörvény, 
mely már számul a békeszerződés rendelkezésével. és uj név
vel kőxefll a Cognaeot megjelölni. De hogy ez a név mi 
lesz, arra nézve még nem történt végié,tes mcgtcUaiw- 
<JÁ<- az érdekeltekkel. Szó volt arról, hogy a Coguac uj 
neve, a magyar holycairávml Irt „Konyak" legyeu. de a 
küiagyminiazterium figyelmeztette a földmivclésiigyi mi
nisztert arra, hogy <•« az elnevezés nemzetközi jogi 
szempontból kifogá-solhítló. mert a békeszerződésben fog
lalt rendeükozés kjjátszáefnsak tekinthetik. A biidapa-ti 
francia kövotsAggel is folytattak ebben ar, ügyben esz
mecserét. amely nem zárkózott e1 a magyar helyesírási) 
Konyak elnevezés használatától. Mindemellett az illeté
kesek döntZe* még a jövő titka es a Cognac rajongók 
még nem ás sejtik, hogy a közel jövőben milyen néven 
fogják a pincérnél megrendelni kedvenc italukat.

Zongorát, plán Inét* 
ne vegyen, míg REJ7Í.MV6 M»mAb,V wn- 
gorateleuét meg tjein látogatta. Budapest 
VI, Kiraly-uica 51. szám — Régi zongorát 
véar, cserél, javít, hangol. — TELEFON

Vizkurálí, napfürdő,
Zander-villanyozás, orvosi másságé, üdítő 

soványitás, inhalatorium, quarc
Dr. Kandíer Onó gyógyintézetében
IX, KAlvin-tór 10. szám. (Bejárat: Háriay-utca) 

(Oszd. Bizl. Szőr. palotájában)
Telefon: József 3—75

:::::::%irooabutorokx?:
Pénzszekrények

UtZHBRSCM ÉS TÁRSA /íttUt* 
Buda nőst V, Alkotmány-utas W, sz.

Arammá régiségeket, IRpiEliáíist, 
gyöngyöket teljes értékben vesz és elad SchnnalsMac* R©e»ó* 

IV, Károly király-utS*, Központi 5 árosház, főkapu nj.
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Meglepetés várható az e&ysé&es pártban. — Az ellen- 
zéh éles hangon foíytatia az Indemnitás vitáját

19'23 julius 2.

(A Reggel tudósítójától.) Az ellenzék a leg
szélesebbkor ü vitát, határozta cl és így az 
egységes párt is kénytelen lesz e héten föladni 
a hallgatás álláspontját és szónokokat fog 
sorompóba állítani az indemnitás mellett. Nv. 
egységes pártban egyébként, mint már a múlt 
héten közöltük,

lassan erjedő válság van,
amely a legközelebbi napokban meglepetéssel 
is szolgálhat,. Megbízható forrásból szerzett 
értesülésünk szerint, ugyanis az egységes pari
ban — bizalmas megbeszéléseken • • nagyon 
élénken pertraktálják a Kovács-testvérek bűn
ügyében lefolytatott rendőri nyomozást es 
nagy érdeklődéssel tekintenek a miniszterelnök 
által megígért, erélyes vizsgálat eredményei 
és a bírósági főtárgyalás elé.

Nem lehetetlen az sem. hogy éppen egyse- 
gcspárti oldalról fog ebben az ügyben az 

első parlamenti beszéd elhangzani.
Az ellenzéki pártok körében a Kovács-bűn

üggyel kapcsolatban az a fölfogás, „hogy 
mindaddig, amíg a miniszterelnök részéről kö
vetkezetességet és eré.lyt látnak, nem teszik 
szóvá az ügyet a Házban. Amennyiben azon
ban a bűnügy elhúzódását tapasztalnák,

az ellenzék vezérpolitikusai — amint azt a 
miniszterelnök előtt Vázsonyi Vilmos és 
Rassay Károly kijelentették — okvetetlonül 
föl fogják tárni ennek az ügynek minden 

— még eleddig ismeretlen — részletét.
A szociáldemokraták ettől függetlenül, min

— Marconi legújabb <1 róttál an távi ró re
kordja. Rómából jelenti A Reggel tudósítója: 
A drótnélküli táviró föltnlálója, Marconi a na
pokban ismét megjavította a szikrát  ár irat ozás 
árarnt rösségi eredményét. Kap Verda állomás
ról a lengyelországi Poldbuba adott le egy 
táviratot és noha a kettő közötti távolság 
iíiiO kilométer, a szikratávirat leadásánál 
csupán 24fí micro ampéres áramol használt. ICz 
az eredmény azt. jelenti, hogy már */io kih»- 
Á aí.los áram is. elegendő lesz a szikratávi rátok 
továbbításához és ezen az alapon egy 12 kila- 
vattos európai állomásról Brazíliába lehet 
majd táviratozni.

— A Lakáfihtvatal jogtalan intezkedcfielért a kinenfar 
tartozik fclclőaaégffet. Szokatlan kártéritési pör folyik a 
budapesti törvényszéken dr. Szathrnárji ödőn táhlahiró 
előtt. Az ügyben felperesként Webfr János mérnök szc 
rcpel, aki nanvobbösstefiü IcártérUés iránt uidilott uört a 
manimr királyi kincstár ellen. Wober János a proletár
diktatúra titán a Úri utca Ifi. számú házban levő lakását 
lezárta és feleségével együtt Temesvárra utazott, hogy 
az ottlevő ingóságokat Budapestre, hozzák. Távozása 
után egy-kéf. nttnra megjelentek a 1 akásbivatal emberei, 
lakatossal fölnyit táti db a bezárt lakást és az összes búto
rokat és berendezési tárgyakat elcipelték m lakásból. 
Mindez azért történt, mert a Lakáshivafal M eher János 
lakását egy külföldi misszió részére olrekvirálía. Az ér
tékes bútorok uem maradhattak sokáig bitangul a ház 
udvarán, mire, a Lakáshivatal intézkedéséből horaktároz- 
íák az. összes ingóságot a Lakáshivatal, illetve n központi 
járásbíróság pincéjébe. Wcber, ai-.ikor visszaérkezett Te- 
mesvárról, megütközéssel tapasztatta, hogy kifosztották a 
lakását. Napokon át tartó nyomozás után tudta csak 
megállapítani, hogy mi történt és amikor kinyomozta, 
hogy h Lakáshivatal egyik pincerckeszébe rakták le bu 
torait, több tanú jelenlétében leltárt vétetott fél az- ingó
ságokról. mert nyomban megállapította, hogy több bntor 
darabja é« egyéb értékes ingósága eltűnt. Emiatt indi 
lőtt azután kártérítési pört a kincstár ellen. A kincstár 
jogügyi igazgatóságának az. volt a kifogása s porban, 
hogy a biróság nem tárgyalhatja ezt a kártérítési port 
mindaddig, amíg szabályszerű fegyelmi clitrrdsl lr Nc.m 
folytatnak a lAikáshivatal azon tényezői ellen, akik a 
kártokozó intézkedést megteltéit. Kérte tehát a píirnek a 
felfüggesztését a megindítandó fegyelmi ügy végleges Ír 
bonyolításáig. A törvényszék elvtasitotta ezt a kifogást, 
mire a kincstár képviselője föllebbcr.ett, azonban ngy az 
Ítélőtábla, mint a Kúria is jóváhagyta a törvényszék 
errevonatkozó határozatát. Most aztán tovább fokyik n 
pör és a törvényszék szakértők meghallgatásét rendelte 
cl annak nicgnlJnpitasára. hogy a megrongált bútoroknak 
és a hiányzó ingóságoknak tncnujű mn az érteke.

— Eir.v inejfverí spanyol tábornok vád alá 
helyezése. Madridból táviratozzak: A leiífötaő 
hadit.öryen.VNzek elható)rozta, hogy vád alá he
lyezi Cava/cauti tábornokot, akinek csapatai 
.1921 júliusában Marokkóban súlyos vpbzfcsépv't 
szenvedtek.

— A 1es p o r c e I I á n p o u d e r homogén 
szemesei, amelynél tökéletesebb 
8 z é p i t o & z c v nincsen a világon.

-•- Barmot a legtökéletesebb hashajtó, ize 
olyan, mint egy legfinomabb csokoládé cukor
kának or igy gyermekeknek is kedvenc gyógy
szere. Kapható minden i‘?3Tógy szer tárba ti. 
fnT.<DrF^-CZ)t nRCk ,'?gh’r’1 .■Hungária'1 drót1,«J‘Plt 1 Hmdekko)- Sándor, VJ1I, r'lláj
ut ■!?/—. Arjci.-, wk ÍDsyeu pt> feiTuicubc. 

den körülmények között foglalkozni akarnak 
az ckrazitos társaság ügyével. Élénken tárgyal
ják ellenzéki körökben is azt, az incidenst, ame
lyet Vázsonyi Vilmosnál: egy megjegyzése 
idézett föl. amely egyes bírákra és egyes táró
sági Ítéletekre ‘vonatkozott. Különösen Nagy 
Emil igazságiigymiiiiszter egy esti lapban 
megjeleni nyilatkozatával foglalkoztak, ame
lyet. nem tartanak autentikusnak, miután Nagy 
Emilnek, mint, kiváló ós régi közjogásznak 
tudnia kell, hogy egg képviselőt a. iörvény- 
hozás tcstülf tán betűt, a. ‘parlamentben ifit 
nyilatkozata miatt néni vonhatnak felelősségre. 
Ami magát a szélsőjobboldali lapoknak Vá 
zsonyi ellen meginduló kampányát illtti, ezt 
hiábavaló erőlködésnek látják arra vonatko
zólag, hogy Vázsonyit egy időre elnémilsák, 
«fcí az ekrazitos bűnügyről a legtöbbet tud. 
Viszont Wotff és néhány bírónak állásfoglalá
sát.. akik az egyesület tanácsában ülnek, nem 
tudják tulkomolyaD venni. Wolff, mini, a bírói, 
pártatlanság reprezentánsa, ezt — amint az el
lenzék sróruos tagja mondotta — kissé „frivol
nak" vélik ...

A nemzetgyűlés keddi ülésén kerül a sor 
egyébként Rassay Károly nagy é.rdeklödéssel 
várt, beszédére. Rassay — értesülésünk szerint 
— főképen az egységes párt, fikciójáról fog be
szélni és rá fog mutatni arra. Logv Hetiden e 
fikció kedvéért; föláldozza egész kormányzati 
tevékenységét, mert, bármihez kezd hozzá, 
nyomban — alkotó részeire buli szét az egy
séges park

A parlament tehát izgalmas napoknak néz 
elé.

— Elpntwtult a pekingi buddhista torony és 
a Sufra-könyvtár. Londonból távit .Hozza lu- 
dósitónk: A tűzvész,, amely szerdán a régi 
csúszórpalotábán <iiihöngö1t., pófoliiatatlmi ka
rokat, okozott. A legnagyobb kór a, biiddliísla. 
torony inegscmm'siilése, amelyben a Sutra- 
könyvtár és más nagyértékü vallási iratok 
voltak elhelyezve. \z a gyanú, hogy a tűz. be
törőknek a munkája, ak;knek az. volt a <■< l.i.ik, 
bog?,’ a tűz okozta izgalmukban kirabolhassák 
a gazdagok palotáit. Az oltási munkálatokat az 
excsászár vezette.

<.

Bábeli
Kossuth Lajos-u. 6.

I

3

t(5
Elsőrendű fran
cia konyha. 
Gyönyörű bal
lonos szobák 
Mérsékelt árak!

Szénsavas-, sós- és fenyőfürdoK
Budapesti telefon : Józse« to—?2 és József ta l’C

Eredeti tervezésit 
valamint, v a l ><l i 
francia kosztümök, 
ruhák, köpenyek
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Hl LESZ A TŐZSDÉN?
—, jülius L

(A Reggel munkatársától.) Az e heti tőzsde 
két napja az átértékelés folyamatának volt 
szentelve és aki végig nézi a hét árfolyamlap
jait, egy szempillantás alatt megállapíthatja, 
hogy ebben a folyamaiban elég hatalmas lépés
sel jutottunk előre. , Habár még távolról sem 
értük el az értékpapírpiac terén azokat az ára
kat, mint amelyek koronánk romlása folytán 
az árupiacon jelentkeztek, mégis azt kell mon
danunk, hogy aránylag hatalmas lendülettel 
törtek a magasba a papírok árfolyamai. A fej
lődés, amelynek szemtanúi voltunk, nem volt 
ezúttal sem egyenletes. A baukértékek piacán 
folytatódott a hausse, bár ezen a piacon is lát
tunk jeleníokeny visszaeséseket, igy különösen 
a Hazai Bank és még inkább a Leszámítoló
bank részvényeiben, c/toZ a csütörtöki napon 
betörést kíséreltek meg. A betörés nem sike
rült ugyan, de azért leszorították e két erős és 
mindenképen értékes intézet papírjait. A Le- 
számitolóbank megrohanását azzal a pörrel 
iparkodtak igazolni amelyet e pénzintézet a 
Kereskedelmi Bankkal szemben elveszilett, de 
a beavatottak nagyon jól tudják, hogy a por 
csak formailag dőlt, el kedvezőtlenül az Es- 
kompte bankra nézve és hogy tehát ebben a 
papírban éppen úgy, mint a Hazaiban, még na
gyon sok átértékelni való van. A bankpiac, je
lentéktelen megingásától eltekintve, az összes 
többi piacok nagyon szilárdak maradtak, egyes 
crtékekbon pedig, szinte hatalmas arányú ár
fejlődés mutatkozott. A csütörtöki tőzsde te
hát még mindig a nagy szilárdság jegyében 
folyt le, jóllehet, sokan rendeztek, mert nem 
akarták bevárni a hétfői nap esetleges rizikóit. 
A pénteki, szombati és vasárnapi magánforga
lom némi meglepetést hozott. A múlt héten 
tnóg alacsony kosztpénz hirtelen 6'-i-re szökött 
löt D. promtpénz piacon és a pénzszűke jelei 
kezdtek mutatkozni, úgy hogy szerdára, már 
S'-H’/An-os pénzt kezdtek kinálni. Ezt a, jelen
séget azzal iparkodnak megmagyarázni, hogy 
»7. ultimé összeesik u. rendezés napjával és 
ezenkívül sokan vannak, akik a. korona sorsát 
sem tartják olyan reménytelennek, mint a 
múlt héten. Ez, a magyarázata, hogy a magán
forgalomban bizony ellanybnláw mutatkozott, 
amelyet azonban a. komoly szemlélő nem tudott 
készpénznek elfogadni.

Inkább azt láttuk, hogy a kontremiu kür- 
lölt világgá alacsony árfolyamokat, komoly 
üzletkötésre, azonban sehol sem került sor.

A spekuláció ezúttal nem igen nagy arányú, 
nagyszabású hitel üzleteket. nem kötöttek a 
tőzsde üzletek, mert már tanulok a múltkori 
haisse következményeiből, ¥

a közönség túlnyomó többsége ezúttal pénzt 
fektetett papírjaiba és nehéz lenne vele 
megismételni azt a játékul, hogy a rende

zési napon megfojtsák.
Éppen i rt hétfőre, nem várnak gyöngébb 
tőzsdét, általános ellanyhul ást vagy pláne ki
fejezeti baisset pedig egyáltalán nem.

♦

Az itt vázolt helyzetből ucm lesz nehéz meg
állapítani a jövő hét kópét. Lényegtelen inga
dozásokra el kall ugyan készülve lennünk és 
számolnunk kell azzal, hogy a koszt kantat f Öl
fejlődése megint, számos tökét, fog kicsalogotni 
a papírokból. Viszont ucm szabad elfelednünk, 
hogv A komoly értékektől senki sem fog meg
válni akarni, mert azok az okok et» gazdasági 
fényezők, amelyek a mai árfejlődést megindí
tották és megokolták, egytől-egyig fönnállónak 
és semmiben sem változtak. Lehetséges, hogy a 
koufremin e. héten nagyobb energiával próbál 
majd föllepni, mint eddig, de puszta technikai 
ügyeskedéssel ezúttal eem győzhet a kétségte
len gazdasági okokon.

Mi tehát a legrosszabb esetben tartott tőzs
déket várunk azokban az értékekben, ame
lyek már erősen résztvettek. az árfolyam- 
emelkedésben, mig a többiekben emelkedést 

remélünk.
Rrősen hisszük, hogy a hét folyamán mestersé
gesen leszorított egyik-másik bunker lékben, 
valamint a. vas piac < s maloptpiac még aláérté
kelt papírjaiban emelkedést fogunk konstatál
hatni.

X Kifizettek a tízmilliós svájci frank-külcsönt. 
Ismeretes, hogy a. budapesti bankoknak sike
rült tízmilliós svájci frank kölcsönt, szerezni 
pvájcban. Mint. A Reggel értesül, a kölcsön vég- 
iv.gcs szerződését az elmúlt hét elején írták alá 
^szombaton már ki is fizették a svájciak a. 
kölcsönzött összeget.

Panpera hée-.U tárgyalásai. f Ri'eO'1 töhh i..bcn be- 
"■■.ámolt. mar azokról a tárgrnliisotiról, amelyeket Fawpcriz 
^-'rer<-. n Fi,|fjhi'elbink ' c.’.érig.izgatója folytatott, hogv 
tankjának külföldi píuzc söpört utján szoH’Zzen tokét. L 
^rg.rali^ok, mint ismeretei, erc'lin^uyre vezettek és a 

Koüner-csoport, majd pedig a Pesti Hazai Takarék és az 
Anglobank kiválása után angol tőkecsoportot sikerült 
bevouuai a Földhitelbank érdekeltségébe. Paupora h'o- 
reno vasdrncip délben Pécsbe utazott, hogy ott folytassa 
az angol csoport fejévet a végső, befejciti megbeszélései. 
leél. Itt említjük meg, hogy a hir, amely szerint az z!»i- 
gol-fJuztrdk Báni:, a Földhitelbankkal ismét érdekeltséget 
kívánás, létesíteni és hogy így a Földhitelbank teljesen 
angol pénzintézetté válna -• nem felel meg a valóságnak.

X Az Angol-Magyar Bank és a Magyar- 
Olasz Bank előnyös transzakciói. A tőzsdei 
hossz folyamán a legnagyobb értékemelkedést 
a bankpapírok érték el. A bankpapírok közül 
is föltűnő azonban az Angol-Magyar Bank. 
és a Magyar-Olasz Bank részvényeinek árjává- 
lúsa. Most tűnik csak ki, hogy az áremelkedés, 
mint két részvénynél, teljesen indokolt, volt, 
mert a pénzintézetek nagy és a részvényesekre 
nézve igen előnyös transzakciót fognak a közöli 
papokban végrehajtani. A Magyar-Olasz Ba.nk 
igazgatósága ma délben ülést tart, amelyen 
elhatározza az alaptőke fölemelését. A Reggel 
értesülése szerint, részvényeseiknek 1:1 rész
vényt adnak nagyon, olcsón. Julius 7-én lesz az 
Angol-Magyar Bank alaptőke fölemelését elha
tározó Igazgatósági ülés. Két régi részvényre 
egy újat adnak 5000 koronás árfolyamon.

X Horváth Linót a hausse folytatásáról. Dr. 
Horváth Lipót, a Magyar Általános Takarék 
vezérigazgatója a tőzsdei átértékelési folyamat 
kialakulásáról a következőket mondotta A Reg
gel számára:

— A tőzsdei árfolyamok átértékelése a. bankpapírok pia 
cáréi indult ki. A részvények további áralakulása a leg
közelebbi jövőben, nézetem szerirt átlói függ, hogy a bank
papírok piacán az áremelkedés tovább fog-c fejlődni. Kü
lönösen. ha a külföld vásárolja a bankpapírokat — amiről 
különböző hírek keringenek —, akkor a tőzsdei árképződéi 
az egész vonalon tovább javulhat, mert uj pénz önti termé
kenyítő áradatát. További áremelkedést várhalunk aratás 
utánra is, mert a gazdák az aratás bevételeit értékpapí
rokban lesznek kénytelenek elhelyezni. Természetesein a 
tőzsdei urkópződcsre befolyással lesz, hogy a termés arany
tag kedvező fejlődést) és az export kiadösabb lehetőségei 
képesek lesznek^ stabilizálni vagy megjavítani a korona 
árfolyamát.

X Az Egyesült Fővárosi Takarék és Bősei 
vásárlásai. A Reggel jelentette elsőnek, hogy 
az ifjú galíciai multimilliárdos, Bősei ur, el 
akarván helyezkedni a pesti piacon, egyik, ta
karékpénztárunk. részvény többségének meg
szerzésére törekszik. Bősei tudvalévőén, többek 
közt, a bécsi Unionbank ura és ennek az inté
zetnek most nincs magyar kapcsolata. Erede
tileg az Agrárbankkal állott összeköttetésben 
nz Unionbank, még a tiszteletreméltó Minkus- 
rezsira idején, majd a Magyar-Olasz Bankkal, 
de ez az összeköttetés is megszűnt, amikor a 
Castigloni szindikátus kivonult az Union- 
hankból. Bősei A Reggel értesülése szerint az 
Egyesült Fóvárosi Takarék részvényeit vásá
rolja azzal a szívóssággal és cél tudatosságga l, 
amely szomorú korunknak e. közgazdasági hő
sét jellemzi. Az Egyesült Fővárosi az ország 
egyik legszolidabb, legfinomabb középintézete, 
kitűnő, komoly főtisztviselők állnak az élén, 
akik számára egy Bosel-kombináció minden 
valószínűség szerint, nem eredményes és tiszta 
pályafutásuk végcélja. Az Egyesült Fővárosi 
egyébként arról is nevezetes, hogy egyetlen 
zsidó tisztviselője sincs. Mint érdekes összeta- 

■Ikozást jegyezzük föl, hogy’az Egyesült Fő
városi részvényeit. a Bősei féle törekvésektől 

íeseii függetlenül, egyik nagy, talán legna
gyobb jelentőségű takarékpénztárunk is vásá
rolja.

V Közgazdasági hirek. A háromnapos és 
teljesen ellenőrizhetetlen magánforgalom va
sárnapra bizonyos lanyhulás képéi, mutatja. 
Hát először is óva intjük a közönséget, hogy 
a magán forgalmi árakat és híreket készpénz
nek vegye, aj,isin .
gazdaságilag szükségszerű és indokolt átérté
kelési mozgalomban lehetnek rövid zökkenők, 
de ezek jelentőségét túlbecsülni esztelenség 
volna. Beszélnek arról, hogy a korona stabili
zációjára bizonyos intézkedések tétettek. Ha ez 
igaz volna, úgy még állandóbbnak látnánk a 
tőzsde szilárdságát, mert a stabil korona a 
külföldi vásárlások legfőbb ösztönzője. A 
Reggel úgy latja a hossz fejlődésének a kópéi, 
hogy mont az elhanyagolt papírok napjai követ
keznek, ezeket az olcsó és elmaradt részvénye
ket tippeli, ki magának úgy a vásárló pukli
it im, mint a spekuláció. Így volt, ez, e héten az 
Amerikai fánál. Villányinál, Ktihnénél, Pannó
nia sörnél, sth. Realizálások negyedórákra 
lanyhiljnk a toztdf- szilárd nlaphangulatnl, 
amíg a píacru kerülő áru felszívódik, do végül 
is < Ti a tőzsdét még ;i 9 —10%-os kosztpénz sem 
lanyh'fh'ilju el tur'ósan. E hétre, a spekuláció 
a következő papírokban látja, favori íjait: 
(iummi. Borsod-miskolci malom. Nagybátonyi, 
Sriiliek, Spódium, Magyar Hitel, lnterrexim, 
Városi. Ofa. Mezőhegyest Cukor. — A tőzsde 
eg'ik kedveli játékpapirja, a. Nova, jelentős 
tfanzaki i<> előli áll. Mint értesülünk, egy két 
heten belül alaptőkét, emel. Egyre egy rész
vényt ad részvényeseinek és pedig háromezer 

koronás árfolyamon. — Szombaton délben tar
totta, igazgatósági ülését, a Kereskedelmi Bank 
érdekeltségéhez tartozó Király malom rt. Mint 
A Reggel értesül, az igazgatósági ülésen vég
legesen döntöttek a vállalat alaptőkecmelése 
ügyében. Egy régi részvényre egy uj részvényt' 
ad a. Király múlom 2öá0 koronáért. — A piac 
egyik titko > favoritja már hosszabb idő óla a 
Szikra. Hir szerint az Angol-Magyar Bank és 
a Kereskedelmi Bank benfeutesei e héten is 
igeu nagy tél elekben vásárolták. — A Szalámi 
e héten 9000-ről 17.000 ig emelkedett. E közel 
100%-os ugrásnak A Reggel értesülése szerint 
az oka: a Magyar-Német Bank és Heirn Jaques- 
ből álló szindikátus szerdán nagyobb pakettet 
eladott külföldre, ezt 1c kell szállítania és 
csütörtökön a piacon kezdte meg a részvény 
fölvásárlását. .A Magyar Szalámigyáron kiviiJ 
ez a szindikátus uagyobb tétel Zinner-SzaJámit 
is eladott külföldre, igy ha a tőzsde hangulata 
tovább is kedvező, úgy mind a két Szalámi
részvény további emelkedésre számíthat. — Hi
telbanki körökben elterjedt, hir szerint a 
Trust villamossági társaság legközelebb jelen
tős mértékben és igen kedvező föltételek mel
lett alaptőkét emel. - A Belvárosi Takarék- 
pénztár ré>i.véiiyef a tőkeemelés óta 0000 koro
náról 20.000, sőt a „bankközi magánforgalom- 
ban“ 25.000 koronáig emelkedtek. Ezt különböző 
majoritás! harcokkal hozták összefüggésbe, 
amelyek azonban alap nélkül valók. A bank
papír csütörtöki időleges letörésének oka az, 
hogy egy szindikátus 25—30.000 darabbal többet 
adott, el, mint amennyi pakettjében volt, és 
most a piacon kénytelen fedezni magát. Ezek 
rántották le a papirost, hogy olcsón vásárolhas
sanak. —• A Kéve DOVo-át lejegyezte az érdekelt
ség, úgy hogy a közönség részéről mutatkozó 
érdeklődést nem lehetett, ki elégíteni. Sajnálatos, 
hogy éppen ilyen vállalkozásba, amelynek reá
lis bázisai vannak, nem kapcsolódhatik a pub
likum. Arról van ugyanis szó, hogy a Kéve 
aranyértékben kivan dolgozni. Az alaptőke an
nak biztosítására szolgálna, hogy az idegen 
tőkék, amelyek e társaságon keresztül helyez
kednek cl a gazdasági életben, abszolút bizton
ságot nyerjenek. A belérték teóriájáról ez a 
vállalat kívánná megmutatni az átmenetet a. 
rentabilitás teóriája. — A „N. Fr. Presse’4 
írja, hogy a Hollandi Izzó rész vény többsége 
uj csoport kezébe került. — Az Ingéfa részéről, 
az igazgatóságban és végrehajtóbizottságban 
tovább is benmarad Szullner Márton vezérigaz
gató. Az igazgatóság többi tagjai: dr. Frank 
Pál (elnök). Franki Egon, Franki Félix, Franki 
Vilmos, fíirsch. Adolf (alelnök). dr. Hirsch 
Ernő, Lichtig Géza vezérigazgató, Gerngross 
Albert Kóla. Arthur, Révész Arnold, Stern Ot
tokár, Willner Sándor.

NGEK■■

angol freneh 2 Raltérral Joss M. Löwensteia Rt. (Orosz
lán védjegyű), njlg a készlet tartt

Lukács és Pásztor
Budapest, IV. Egyotem-utca Jl, 
Gróf Károlyi palotával szemben

8930
KORONA

A legbiztosabb tőkebefektetés
Kereskedők, iparosok, földbirtokosok, bérlök, ház

tulajdonosok, vállalkozók, tökösök stb. bankunk utján 
kookázatinontef en a legelőnyösebben gyOmölcsöztethetik 
magyar korr.naösazcgekben elfekvő készpénzüket.

A nálunk gyiimölcsöztetésre elhelyezett, készpónz- 
tőkékot a budaposti Értéktőzsdén jegyzett, és Pénztá
runkhoz fedezotképen beszolgáltatott ’egjobhan meg
alapozott liank- s fpa-vállalutl részvények ellenében 
heti kölcsönként folyó ifjúk, a nyújtott hitol biztosítá
sára szolgáló részvénymennyiség napi árfolyamértéké
nek csupán harminc—harmincöt százalékig oszközlendő 
megterhelése és a hitelt fölvevők — kötelezvényen ala
puló - teljes vagyoni szavatossága mellott.

Korenaátutalás e célból hozzánk a Magyar királyt 
állami Jegyíntézetnél és a Magyar kir. Postakarékpénz
tárnál vezetett csekkszámláink utján Is eszközölhető.

Három-négyszeres zálugjogl biztosítékra, kihelyozott 
s hétről bétro esedékes ily készpénztökék után az elér
hető jövedelem mindenkor:

évenHént en/o kamat, 
«ven!oínt hnntajutnlák,
évonhént 16r.o foJyüsaömlaa Jutalék

és rendszerint;
heti elíiaate* 2*/c, 3p,i, 4°,o, és 6"n küsOtt 

vál'.akuzó fclyósleűsi üutalétc,
ami évente utólagosan körülbelül 250'’,'o, 375 325f’», 70(F/o,
illetve MO’o folyósítási jutaléknak felel mog. összkezc- 
lesi kólf.-ogoink heti

A bankónk utján i)> módon kihelyezett készpénz
tőkéket kivátuságra mlndeu előzetes fölruondás nélkül — 
bármikor egészben és azonnal visszafizetjük.

íSanlt
SudapGst&n, VJ» Vilttnos császdrast 45 
Alapítási év: órak r. ggelB 9 órától délután 5 óráig

Kosztpénzt
oDííSftft irftjében föladott megbízásokat
ÍSHiWatt knjépAftoiy imon effnRIuál n

Magyar Köztisztviselők és Állami Mkalmazottnk Takarék- 
pénztára Rt . Rákócl-ut 7f, I. em. Telefon: J. 80-10, ,T. 135-32



X Vasárnapi bankközi forgalom. Vasárnap 
bankközi forgalom egyáltalában nem volt. A 
teljes tartózkodást jellemzi, hogy sem áru, sem 
pénz nem jelentkezett és még névleges árfolya
mok sem alakultak ki. A kosztpénz 4.5%—5%.

X Újabb rístvények a tózudén. Szerdán vezeti be a 
tőzsdére az Általános Gdzlzzófdny és Villamotsd.qi rt. 
részvényeit a Kransz és Bcttelheim cég. A társaság a 
Magyar Fém- és Lámpaárugyár és a Magyar Uúzizzó- 
fóny rt. érdekeltsége. — A pesti tőzsdét elborító rész
vényáradat újabb részvénnyel gazdagodott. Egy három 
lagból álló szindikátus, a pesti értéktőzsde három jónevü 
cége a közel jövőbon borozott a Bródi Vaggongyúr rész
vényeit. A vállalat, mint ismeretes, a Kislarcsai Vug- 
gougyárral van érdekközösségben. Alaptőkéje 40 millió 
dinár. A gyár szerződéses viszonyban van a Jugoszláv 
állammal, amelynek régi vaggonokat javít és újakat 
gyárt. A részvényeket a budapesti tőzsdén kiviil egyide
jűleg a zágrábi és a bécsi tőzsdén Is kotirozni fogják.

X „Merkúr" Váltó üzlet Rt. rendkívüli közgyűlése el
határozta alaptőkéjének 200 millióra való emelését. Elő
vételi jogot 2:1 arányban uj részvényenként 1000 K le
fizetése mothett julius 3-tól 10-ig kell gyakorolni,

X Roftssemann és Ktlhncmann rt. igmega lósága fölemeli 
n társaság alaptőkójét 11,500.000 K-ról W) millió lC-rti. A 
kibocsátásra kerülő 92.500 db. ré.szvényből fölkínál a rész
vényeseknek 57.500 dbot 1:1 arányban, a közgyűlés által 
megállapítandó árfolyaan mellett, a fönmaradó 35.000 dl>ot 
a Debreceni Mezőgazdasági Gépgyár rt. részvényeinek 
megszerzésére használja föl.

X Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszer
müvek Rt., jnnius 30-án tartott közgyülóse az elmúlt tiz- 
letóvro 250 K osztalék kifizetését határozta el.

X Viktória Bútor- és Faárugyár Rt. elhatározta, hogy 
a 16,884.834.86 K tiszta nyereségből részvényenként 40 K 
osztalék fizettessék. Fölemelte alaptőkéjét 100,000.000 koro
nára. Részvények 2:1 arányban n régi részvényeseknek 
a.iánltatnal: föl 1100 koronás árban, július 3-ig. A szelvé
nyek beváltását Baucr Jenő bankháza (IV, Szervita-tér 5) 
intézi és az elővételi jog ugyanott gyakorolható.

X Király Automobil Rí. a kimutatott 6,945.910 K nyere
ségből 34 K osztalék fizetését határozta. Elhatározta az 
alaptőkének 30 millióról 50 millióra való emelését. 2 régi 
alapján 1 uj részvény vehető át julius 2-ig 180 K ellené
ben. A szelvények beváltását és nz elővételi jog gyakor
lását a Nemzeti Pénzváltó Rt. (V, Vörösmnrty-tér 1) in
tézi.

X Török József Rt. Zichy Géza Lipót gróf elnöklésóvel 
tartott közgyűléséit 10 millió alaptőke mellett 8,651.362 K 
tiszta nyereséget és 40 K osztalékot állapított meg. Az 
alaptőkét 25,000.000 K-ra emelte. A részvényesek 1:1 arány
ban julius 3-ig 3000 K-ért gyakorolhatják nz elővételi jo
got a Hungária Bank Részvénytársaságnál.

X „Pbarmacla Gyógyezer-Vegyíszctigyár Gyógyáru
nagykereskedése" cég alatt 250,000.000 I< alaptőkével rész
vén ytárfc&'Zilg1 nlmkiiit, Ifvmely érdiekközös.'téget létesített 
a. német Romler-oéggel és a Hageda •Gyógyszer-tröszttel 
és Dembinsz-ky-utcni gyártelepén azok sz akad a lnm.it fogja 
gyártani. Pénztárhely: Straeser és Társa bankház (V, 
Nádor-utca 11. szám).

x Stnr Filmgyár és Filmkcreskedelml itt. Gyártelepe 
ti Pasaréten saját térülőién épült. A Stnr gyártmányai 
•már nz egész világon forgalomban vaunak. A Star tulaj
dona a Kamara-Színház, amely Budapest egyik leigftzolíb 
mozgóienyképszinhúza, azonkívül filmí:creskedelini és köl
csönző üzlete is igen jelentékeny. A vállalatban érdekelt 
Magyar Általános Ingatlanbank és Magyar Altnláno® 
Bank — .amely intézetek tudvalévőén a Magyar Általános 
Takarék pénztár alapításai - eddigi hathatós támogatásá
nak köszönheti a Star jelentékeny fejlődését. A Star- 
Tószvényckn ,-k egy kisebb mennyisége a napokban a tőzs
déim kerül és a bevezetési Baucr Jenő bankháza fogja 
végezni.

X Újpesti Bctonárn és Kerámiai Gyár rt. 560,000.000 K 
alaptőkével rt. alakult l'.iwsten, amelynek cél;!., a. tulaj
donában levő 15.000 régyzetölnyi ingatlanon fekvő beton
áru-, kerámia-, iniiszerúritgyúr. kavics- és homokbányák 
üzemét folytatni és fejleszteni. Az igazgatóság elnöke 
báró Lukachioh Géza, altábornagy. Péuzlárhcly: Strasser 
és Társa bankcég (V, Nádor-utca 11).

X A Kőrösbányal erdőipar rt. f. évi julius 9-én tartandó 
közgyűlésén alaptőkéjét 23 millió koronára emeli föl. A 
kibocsátásra kerülő uj részvényeket kedvező föltételek 
mellett kapják meg a részvényesek. Az ez évi osztalék 
60 korona.
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Mas kaphatói
? FÉRFIAKNAK:
í Váci utcában, Nagy János-nteában, Koronaherecg-utcá- 

bán, Appouyi-téron, Erzsébel-köruton.
•1 Továbbá: abszolúte elegánsan berendezett 
íáSwtaaá-sxfflfeáiüs *“•"
d 3®®*© ftc>y®re:-";őr#
; bármely pillanatban elfoglalhatok!

NŐKNEK:
$ kiadó Lipótváros, Belváros logexponáltabb főatvona- 
i Iáin, valamint inollókutcóiu elegánsan bútorozott fő- 
< lépcsőházi bejáratú szobák,fürdőszobával és telefonnal, 
j HÁZASPÁROKNAK:

jFasorban r.z Arénu-utnál, Budán a Gollért szúllómil, 
i Nagymező utcában, Cscngory- és Visegrádi-utcában.

Ma tekintse meg! Ma!

/ iroda s Ká«Mte»u. 8,1.4. VSSfíítJ
Irodai órák egész napon út, este 7-ig.

SojAt érdekében még
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Bukarest, június 30. i
(A Reggel tudósi tója vak távirata.) Kisenevi ! 

jelentés szerint szovjet lovascsapatok behatol- J
■BNMani^í .................XfíTXrtrm-i

Prága, június 30, j
1 iwJ.. r(A Reggel tudósítójától.) Jói informált hely

ről nyert értesülés szerint
Benes julius 11-én érkezik Parisba,

ahol kormánykörökben főleg azért látják szi-

Szeretnék élni,
de nem hagynak, üldöznek 

Beszélgetés Szabó Dezsővel az ellene niesldulf 
u|abb halairól, olaszorszógl utazásáról és a 

kurzus csődjéről
luRtjciiójtilál.) A magyar parlamentarizmus 
reg volt oly izgnlrnas iib's. mint az címűit liét 

Régóta fojtott indulatok robbantak l:i és 
felolvasta többek közölt Szabó Dezsőnek egy 

látott napvilágot <s 
gyár bíróság egyes tagiai 

tagjai

fi

Reggel 
történetében 
csütörtökén. 
Pcidl Gyula 
mondatát, amely .4 Reggel hasábjain 
amely megállapítja, hogy a magyar bíróság egyes 
titkos szervezeteknek löleskiidütt tagjai volnának. Föl
kerestük az írót, hogy elbeszélgessünk vele a mai politikai 
és kulturális helyzetről. Heggel 9 óra, a Phihulelphia- 
kávéházban csöndes budai polgárok, öreg katonatisztek 
hajtják fejüket az ujsúghasábokba. Az egyik asztalnál ül 
egyedül Szabó Dezső. Amikor megmondom neki, hogy 
interjúért jöttem, tagadóan int:

— Nem lehet kérem. Nem tudok nyilatkozni, 
mert higyje el, veszedelmes helyzetben vagyok. 
Üldöznek. Amióta bátran odamondtám ami.szi
vemben éli, agyamban keringett, azóta nincs 
megnyugvásom. A leveleimet, az ajánlott, leve
leken kiviil, ellopják és mos;, miután a Kúria 
fölmentett véglegesen a régi, éveken át húzódó 
pörben, most más v.lón-modon törekszenek a 
megsemmisítésemre. A lakásomat szeretnék el
venni. Naponta hullom barátaiudól, értesülök 
jóakaróimtól, hogv nem hagyták föl az ellenem 
irányuló harcot Félek. Higyje cl. olyan furcsán 
érzem magam. Nem tudom belátni azt, hogy 
énnekem, az iróembernek, miért kell állandóan 
harcolnom, miért kell erre fecsérelnem az idő
met, energiámat, miért nem dolgozhatom. 
Rólam azt tartják általában, hogy harcos ember 
vagyok, hogy szerelem a harcot. Nem igaz. 11 a 
megbántanak, ha fáj valami, akkor visszaülök 
kérlelhetetlenül, de örülök, ha nem bántanak 
és nem kell küzdenem, de dolgozhatok.

— Nagy elhatározás előtt állok — kék szeme 
elborul. — El akarok menni Olaszországba. Öt 
évig olasz földön élni dolgozni, csak az iroda
lomnak, csalt az irodalomért, elfelejteni az ádáz 
harcokat, nyugodt, csöndes életet élni. Hogy 
ezt elérjem, el fogom adni, minden, ingóságomat. 
Eladom hatalmas könyvtáramat, kézirataimat, 
bútoraimat, mindent, mindent, ami kedves volt 
és megyek megpihenni, megyek'dolgozni.

— Megismertem az embereket, de az emberek 
is megismertek engem. A „két levéllel" elértem 
azt, amit akartain. Mind a két táborban voltak 
emberek, akik nevettek rajta, 
ségesek. Voltak viszont, 
olyanok, akik amikor 
Sándoré, 
szidtak engem s talán még ma is

A kurzusról beszélgetünk tovább, 
hiszem — folytatja Szabó Dezső - 
most már töld) a. világosság, hogy 
bátrabban lehel élni.

A kurzus már nem tarthat soká. A világ
történelemben vannak példák, hogy egy 
őrület eltart hetekig, esetleg hónapokig, 
de hogy évekig tartson el, hogy az őrületet 
rendszerré fejlesszék ki, arra még nem volt 

példa.
Belenéz n kezében levő újságba, szeme átszuHad a nagy 

’:ir;ik. .tiverren és szemben a Horváth kert fáin nyugszik 
meg. — Nem tudom, tíe olyan furcsa cr-ésnm van — 
mondja — félek, hóim valami történni fog, valami furc.oi 
szörnyű dolog, úgy ércem, hogy vem élek már sokáig. 
Pedig szeretnék élni! Szeretnék élni, dolgozni, <le néni 
hagynak, üldözni): és ón már unom a meddő harcot, unom 
az ül'lözóst... Korán Tibor.

Ezek az egész
mind a két táborban 

akik amikor lelepleztem Fellner 
hogy az éti vagyok, dühösek voltak, 

haragszanak. 
- Azt 

hogy 
ma már

SxeretneK az htendf
Rémítő modern sxeretsieh 
Hogy fertőzéstől oll;Jmamru 
L y b v 1 o r m o t rendeli e k 

tak a román határzónába és több román határ- 
járőrrel hüzharcba elegyedtek. A támadás oká
ról é.s az összeütközés eredményéről jelentések 
még nem érkeztek.

r

vesén személyes látogatását, mert a francia- 
cseh kereskedelmi szerződés tárgyalásánál bi
zonyos disszonancia mutatkozott. Benes utjá
nak tuliíjdonképeni célja az, hogy

jóvátétel függő kérdéseit tisztázza.

et pumpoltaK meg 
a Magyar Leventéd

(A Reggel iudósitójától.) Az ekrnzitos bomba
merénylők 
kézre a,z a 
több, híjul 
jóváhagyás 
megalakította

i

ügyével egyidejűén került rendőr- 
három tagból álló társaság, amely 
két esztendővel, minden hatósági 

nőikül, egyszerű elhatározássá) 
a „Magyar Leventék Országos 

Egyesületét'', hogy e hangzatos cím alatt meg- 
pumpolja a főváros közgazdasági életének min
den bőkezö egyéniségét. Csalás büntette címén 
letartóztatták Egyesi Géza foglalkozásnélküli 
egyént, aki kihallgatása alkalmával Írónak 
mondta magát, perfoktül beszél és ir minden 
európai nyelven cs — 79 esztendős, ö volt a feje 
a leventék egyesületének és segítőtársai: Afí- 
hályffij Ede magánhivatalnok és Lázár Árpád 
fényképúszsogéd. Bevallották, hogy hatósági, 
engedély nélkül gyűjtőitek jótékonycél ürügye 
alatt és a pénzt maguknak tartották meg. .\. 
rendőrség megközelítőkig sem India megálla
pítani, hogy kikel csaptak be és milyen összeg 
erejéig, mert ez irányban a letartóztatottak 
nem vallottak. Annyit mégis kiderítettek, hogv 
gróf Károlyi Imre 10.G00 koronát adott nek'k, 
Bomonyi Móric 5000 koronát, Madarassy BccIű 
Morcéi báró pedig 2000 koronát. Jártak a Hitel
bankban bőréi Ullmnan Adolfnál is. de olt csak 
az előszobáig juthattak, mert a. tiíhár nem en
gedte tovább 
mami bárótól semmit

A Magyar 
nők. ül

,okáig juthattak, 
őket és így nem is kaplak l II- 

sem.
Leventék még 1921 tavaszán ved- 

szerették volna a maguk álegyesülcle 
számára. József főherceget is megnyerni. Lí.gy 
tervezték, hogy nagy ünnepélyes alakuló köz
gyűlést tartanak, a/nelyre meghívták József 
főherceget is. A főherceg képviseletében AAgyn 
ezredes értesiwtto Egyesiéket, hogy őfenségé
hez beterjesztőt meghívójuk folytán koz!;, 
hogy az ünneplés alakuló közgyűlésen őfen
sége kedvezőtlen egészségi állapota mialt nem 
■elénbet. meg cs ugyanez okból nincs abban a 
helyzetben, hogy meghatározható időn belül 
küldöttséget, fogadhasson. A védnöki tisztség 
elfogadása tárgyában pedig őfensége nem nyi- 
latkozkafik addig, ami.'/ a miniszterelnök urral 
erre vonatkozólag megbeszélést nem folytai. 
Dr. Mann Hugó vizsgálóbíró kihallgatásuk 
után Egyesi Géza szabadlábrahclyezését 
dőlte el, azzal az indokolással, hogy magas 
kora a szökés veszélye' kizárttá teszi. K 
sik Két terheltnek további fogva tartását 
delták cl. Az ügyészségen dr. Kcszíler 
kir. ügyész IP'lfolyaniodást jelenteti be Egyesi 
Géza szabadlúbrahclyezése miatt, mert az a 
körülmény, hogy az összes európai nyelveket 
,iól Ix’t’zél’, megkönnyiti 
hatóságét. Mihályfy 
folyamodással élt<'k 
és egyúttal óvadék 
helyezésüket kérték 
Ede 500.000 korona 
d'g 200.00'i koronát ajánlott föl óvadékul sza- 
badlábrahclyezése esetére. Az ügyészség e te
kintetben a vádtaná.es elé azt az indítványt 
terjeszti, hogy ezt a kei, terheltet semmi étvadéh 
ellenében sem helyezzék szabadlábra. Az ügy a 
vádtanúcs elé e hét közepén kerül.

77’?’- 
eZé’/- 
ma- 
rcn- 
Ede.

számára a szökés !<•- 
és Lázár ugyancsak föl- 

u vizsgálóbírói döntés ellen 
mellett való szabadlábra- 
a vád tan ács előtt. Mi báty fy 
óvadékot. Lázár Árpád p<- 

ajánlott, föl óvadékul sza-

amutszövetgyár
Újpest, Mndridi-ut 80
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aReccel

Jtöjtr

az Intim Pistából kimaradt
Merítő., kedves Intim Pista,

rosszal van m'tCfG bngy MrexzteHl wtoH-
útfélen, hogy a színházak. znufoVva vannak}

— De kérem, a mull héten...
. - ...Au a nwlt kelen volt, ecáten. Azóta kí- 

Ütött a nyár s « scinházc.k sorba eresztik te a 
redőnyöket. Ezennel átnyújtom maijának a 
szezon kritikai rezüméját: Szombaton este csu
kott be a Nemzeti Színház, amelynek Shakee- 
peiv e -ciklusa okyavx jól sikerült, hogy a minden 
jegy elkeltét hirdető vörös át-nyomás egyetlen 
cŰiadfte szív lapjáról sem került te. U gyoncsa.k 
szombaton játszott utoljára a Városi Színház, 
amelynek operaciklusa vz»ntén kitünően sike
rült; tegnap, vae/árrusp ovié e&ubatt be « Bei- 
városi is « Király; a Belvárosi még <w uíoí.tá 
előadásán is táblás ház előtt játszott, de a Ki
rály szegény, az alig varia, hogy becsukhasson, 
mert már ca ügyeletes rfmdőrti.vztviselő tiszte
let diját rom tudta megkeresni. Ezen a héten 
csuk be ok Amdránstj-uti Színház. amelynek 
F/möd Tamás tapintatos vezetése soha népi ld- 
fntl sikereket szerzett és a. hét végén becsuk a 
Fla-ha Lujza-szinh fiz is, amelynek az utolsó tíz 
"sztendő te g rémesebb operettjével is igen nagy 
ükere volt ás van. Fiatal és kedves színészek, 
lendületes játéka, kitűnő előadás, szép színpad 
és főleg Somogyi Nusi önfeláldozóéin tehetséges 
alakítása táblás hátiakat var áztál a ^Szép asz- 
■rony koc^isá* wak utolsó elfatddsovrci. Szirmai 
Imre bátyánk meg lehet elégedve n gárdá
jával ...

— Óriási...
— Na te aztán becrndt a Magyar Síin kár, 

amelynek utoiső nayjtáí ar. „Oxleansi wüzu tem 
hűlte. megédesíteni. Végre hozzájut n jól meg- 
érdemeit vakációhoz Darvas Lili is. oki, elárul 
hatjuk te «s aztán a szenzáció. Gilberl Miller
rel, te mnarikai tginigazgalóval tárgyal, r,cm 
kisebb dótokról, vrlr.t egy enn erikái vendég- 
'zereplésről-. Darvas 100 tteJlár fizetést kapna 
és összes költségei meg'éri lesét és mir.Jcréri 
fellépéséig éijel-vapptd angolul kéne tanulnia-.

— úriám.
— ff át persze, hogy óriási. Ne, de most mén

I
j

ifink tovább a becsukóssal- Becsuk a Vigsr in
ház is ezen a béten. szotnhalon, amelynek ezidei 
t-tcsóvga miatt meg h«U bocsátytti art a /cv 
olkam-rt- aruudtfot a Jlsnátvte spinre hozat akt 
telted. A Víg a .ZstvámF személyzetén kivül 
már szabadságolta is n tagokat, egész héten 
ugyanis a „Zsivány*‘-t adja.

— öriási.
— Nem lehat sUonben hecsuktü a. Fővárosi 

Operettszinházat, ahol a közönségnek nyár de
rekán rég nrnt látott tömegei ostromol "dl. na
ponta. a pénzéért. cl közönség csak a. vagy 
sikert látja, de n-m tudja, hogy ennek n siker 
nők egyik legérdemesebb szerzője, Tapolczai 
Dezső, akinek fő érdeme van abban, hogy a 
cint lázban európai nívó, csín és rend uralkodik.
— Éljen!
— X most idefigyeljen: a csukással homlok-

egyrmest ellenkező dolog következik.... Kövrt- 
teczik beszámolóm ennek a hétnek szcnzáeiójár 
rél — a Féld Matyi ezidei nagy látványos, tán
cos rcvüjéröL Ami Mes:<.kövesdnek a nialyi.'. 
'•'iskolt'na.k a rtezketeg kocsonya, aa a pesti 
rvfámak a Fedd Matyi darabja. Most aztán 
eshet- a borona és crnclkcdhetik és lehet hossz 
(■; t' ifi bessz (azért i'^'k inkább hossz legyen), 
a fovlos. hogy a mi éden, egyetlen 
’Aí Mfttyásur.k, ok é. rendes j 
megirfa. n
tegye a kezét a bevételekre, mert, akkor 
igazéin semmink sem marad...

óriási...
— Most még cgy-kM Mr. segiányhik

• yek, vége a vznzówak: Tegnap este mvtatta 
be n i műsorát a S'dgi t-tteinpad. d.r Nagy 
' nifir n^m lom fér áll, <> mór tegnap d<‘- 

/> n elütő 'át Párisi'a, mégpedig nem egyediil. 
hanem serdülő fiával.
v'^-i füg először Párisim, iga~

< al. ifj osztályon, t '<b)e ugyih i 
I ' ‘ "ap aste kezdte meg vend 'gjálékól 
‘''' h:; ',1'fnm Janka, akiiek, finom sa
ve! rendkívüli sikere rt>P. Itt foa >■ mdrirszf e 
Prl^f rft>; rcndbiriii érdekes htilföldi </•. rabban 
meg ebben a műsorban Fahtdi Nári. a Magyar 
Színház tehet ségeu fiatal naináia...... t\ ól főidre"

wtaeott. turnéra a Po 
ncb'hvy nap múlva 

■ F'^sóccl Kökény

repar delén bízott sáp

Matyink, 
nyári darabját, 

rá ne 
az t ár.

sregá

Boldog apa, aki maga 
ugyan, hogy 
s )/< <»? lelteit, 

c. Jár- 
tton á

Greb-SelovdMdba
mer !'■* ?r>'ff u-kabaré é*- 

Dániába /'•,«. 
iluno tb Mészáros Gi.a,

i«1

Pletykád kérek ebben d kánTl-ulfibem
— Van. Egy lakásra kelten pályáztak: egy 

ezredes és Rárdy Ödön, a Vígszínház érdemes 
művésze, aki nemrégiben nősült. Az ezredes 
harctéri érdemeire hivatkozóit, ezekkel szem
ben kemény éirvekre volt szüksége jó Bárdy 
Ödönnek. Redllitott hát. egy dcputációval fŐ- 
tisgtelendő Vasé József miniszter wr őexellen- 
ciájdhoz, amelynek sorábam ott volt a Vígszín
ház crérnje: VarxánjA Irén, Gombaszögi és a 
többiek ix mind ée kijelentették n miniszter
nek, hogy a lakás csak a Bárdyé lehet. A mi- 
nixzler jóságoson mosolygott és mindent meg- 
ígért. De a depuiáció szónoka, az egyik nagy
nevű művésznő nem etógedatt meg a minisz
teri ígérettel, hanem aszon.dta, hogy azzondttK

— Márpedig, kegyelmes Uram, amíg ezt a 
dolgot el nem intézi, mi innét el nem megyünk^.

Amire főtisztelendő és kegj/elmte Vaus Jótecf 
miniszter ttr azt felelte:

— Hát. bizony, akkor én kát hétig M, nem in
tézem. Islenticcse,..

De azért aztán mégis eenk elintézbe

R kék álarc

- • Szerző a darabjáról —•
A minor !v,«ekf«t v<ilároltawi ec dtreik*>T*«kM/5ttSl. «*t 

nagyon nvtirnn Ajnkat k^rt, rf* m>»fryfcrt. M iw w»*iryn 
rlt. • n n ifr/.r; r"^; o’r.jí.

Ez. krrrm. m':.' békebeli n.ieol zeftr. amelyet nem 
let-zik ino.«f kapni Budapesten. Ilyet inéc anynl fontok 
Hfi’i U drágán kell megfizetni.

MogycttoBi o« ingüket e« * akt Art a dolo*
boz., nán»l rt-,Mi|rá16dA« ntAo ko»>*.tatóM». boiyy berMOt>t«k.

Wr. n«-m angol reftr. hanem körAneöswi töm*írám. HA 
hány moHáe titán megrakni Ah tönkremegy.

Kedven werkosztft wr. amikor ón arra kZ-r. bon írjak, 
n* nj eperotteatrW. asaomba >wt a tVztowaScrtaUa 

krtrnnk'edA. Fa n beérjen ember trtdta, hogy nm> n/*gol 
r< lirt nd nekem f> rzakemhor, bái tndta . vagyis 
r>> <K.’.hin/ivmnen haMulnlt Mi azorzók azt hiaze.m. ninos 
töztnnk kiviktől ''MCl igwvtt mondnnk vagy tiplimre 
nrfrn hazudunk. VaLnr.ionr.yin,n inog vágyónk rydfctkfrvr* 
rAla, oni*y b''e»’d'ÍHÍm h4>ebr»i cert/vA; »3»nk a Hrllt- 
rAfrvnk. hn nem Ivry van, mvn«k aarJt mema rwrnnOwk An 
ronrz önkritikánk az ok" Mindnyájan «zo.nzá<Má»an jó 
xml akarunk eauilttani. ha nem sikert], aa tatán ruójt 
ar^cyviP1) haj rénknózvo, mint a kAi4»*6rre. aaweier a *• 
'uVnégeviAboa áa a vigao«*A«>d»Mi Msib.

Ha n.yt mmBdanám tan*k, bmgy rnwiw ajwattrork tartam 
a _fTdA- fílfrrc" ot. k*nvnntatóan hnzridnAm. Rnt e*mki «unw 
Muri n ea.iftl inövöHO. Ne-kom nr. az ÓT7.Anem. hogy Arp 
manói. • jóleaó rrgonynawágH Ae némi anotM iróniát ta 
dee&t twdtnm bovinwl a darabba, <W egy állal A bar nem 
lepne mer. ha a hnmwtata napizta kiu érti In a, hogy a bóka- 
beli, angol zafír hHy«'tt Hl in Kttrtny Mime>rári»t "’áJB 
tottíim.

<ibjekti\ itánnin igazán kólaégtaliMJ. .úrikor ki'4 zríorzó 
páromról beszelek: Fc<ir»r Ldsalóret. akinek versei a 
nzrróny M akut ÍCvnll hallatlan bramroamigát juttatják 
ny af.7cmha *« Somló JnuJIrSt. aki a melódiák pn»»rr fíMA 
nyével rtÍRzilotta föl » rtarabot., fa már ro. elafi, nyers 
próbák ni.m in hasonló tárgyilagossággal tudtam meg- 
.illnpitani. 1w>gy bmlni kirán«ln1áar>m •r/.rrone<'er>on knr.dó 
ifik: n kltiinö 5trtrsí’/A« Góaa.. Ferene.’w Pripj/a«. a». Mlw 
hóktól sziporkázó föron'lorö, n bwzgó a« fárad ha tntlnn
rion-ifb karmester óa Av» h yzmÓKZ'k: Kondor llwilya, Rnrnn 

Sári. Sork.iili Aladár. IHtrrigo Kornél óa (r».11ai mind 

rsnpn fhit.-il lr»lk<»-io<lós>.e) készítik rjő a wik«rt, amelynek 

ólraarndósa a fo isten mrnlAMi m»g honníinkei aftZíH • 

bk’.nnyára new fimjtvk m-nlilt. Ha hej («w.. ovinak ktxá 
róhar Awi levőrek. nz oAre Srzimnháwy Jót vári.

■ >WVS Wa— -
• NöviMidékcIöndás n Víjiszinházban. Vasár- 

n.ip délután ;< Vii<sziiiliá'/- fwitléázisknlájálMik 
növr-nt^íkfi vizsgáztak a V isrwinhnzbnn. adtai 
Jenő. Flerczeg Ferenc be Egyed Zoltán kis da
rabjai bari. A novr'ntiékok közöli f^ártos Klári
ban l 'ijuk azt a vifrjalöki azinésznől, aki már 
oly régen hiányzik Rziitpíkdain.król. Rivíjlc. a 
m LÖ'Muen vT ohno!; én lehot^gns Falus István. 
!■' Itinns Emil, Fenyvesi Gábor, Gohányi. Böske 
r Lukács R.ő: • neveit jp.g> nzznk ide, akik 
i Ti cloinrvméHó k valitásokról tellek bizrniy- 
' iJgol.

’ •« li:i*v.ii!t' >y?^/i.-l n»x-. illául oJevwnnAjy ős s vAr-
' a.ví. 1 ■ o'i n••!•> ni ’l ápi tarts kerekben váltólowJjk- 

>>•><?■..:. n I e.s l orlnr I ’M .1 '-Cl: rilare rlmu np" 

i r- - ' hm /’• ’ri , ••< i' oricl. Xarkarli Akiiiár év>
Ctnllní '• ind"- v.ml’.r' ., |»vl .i.'k

• ■* 1 í';-./InbTz mihmrát ;i ewinh.’iz legújabb «ikoro, a
Z..n 1 " •linviu;>): < \ i r.i.! lar ul nnil.it'. "n.; v igjaté’. Ol.

uimileii '.ik. lon'inial özekkel a i.v-'t' plo'i kel odjiwr. alfV.
! r.rio ' J'i k A íjolh r ii. < ror.th iwii. i Ella. l'uz?#. A.nnn. 
•loly Lujza. Lukacs, Swvréimy •‘w Bor.vw jAtartk vw. 

iiiuonsög ffiwwircipeil..

* Fekete gyémántok nn1. háttffn ok|o R.?Jnr Otrí, r«tbo.ö
* '1 •■ •’ ■ n C.. ■ P* \ ?<> linri'é1 tMIrptATrl

. />’■. .fi '.. i .•.■>>. , . . '■ ■ Inkái ifct'.'^i nngy

«>k<;ii oirónyo. ..uaiaick.uio* iJ-ik. olójelácn. lota.

■ i> ’• lifi-i S’i'i .leni . rgt ii,i. rend
111 l"ln t t li b>;. vn f IIIII? 1 1! I

■ ■ n . a bi- ivtirv'-nn i>)< •.-'ildof
\ .r7r. vrp r\ xhhaí

hr nrif^iok’
ohnlfMi, 7 mi iMfc s nra);<>r I••.•l7 ’» Htfjini ,V »»i/./>rhrn. \

■ -I- fu-V *■' /, r "r/< -1 1 !»'-l ’ .1 n> 1Icrihj Sári i«G..z:»k. ihíe*

Molnár Ferenc 
egyszerre két darabot ír 

Az egyik a Magyar Színházban, 
a másik a Vígben fog színre kerülni

(A Reggel tudósítójától.) Enlkerestük Molnár 
Ferencet. ZsiR-mond-utcai lakásán, hogy tőle 
magából tudjuk mog. mi igaz abból a sok kósza 
hirhől, amely a jövő szezon írj Molnár darab
járól a varosban kering. Molnár a következő
ket mondotta A Reggel munkatársának:

— Hadvl Rwgozú'.'im i«. hogy mindnr.. ami nj ilarabnnvrtl 
a VjpofchAB addig nocffje.ionl. kólóiról sman Wdi a valórfk- 
gv»L M1nd«n»kalfltt ppdtg nem le egy, hsnrm k At 
darabról van ««6, mert a jSsril ajwwnnra két, kótclc- 
íettaógem le van. mégpedig a Víg As e Magyar 
R % i n h & i r. a 1 vnembw Mont tárgyalok arról, hogy me
lyik dnr»b bol ta főleg, bog? melyik kerüljön f«tfM» 
esfrire. Aw a dnrabom, nnsdyet An n Magyar Szín hóénak 
wzAntam óa amelyet valowinften előbb fognak játszani. «r. 
egy fant.-uwtikne darab, a pokolban játszódik, igazi ördö 
rök köpött. Itt a pokol móIveAgee fanokén, hol hnnKuroe, 
h<ri koenaly hnnipn latok ksretalbo Büntettem be 18—ín 
««4m rtadd jedsnotwt, amelyeket e«y kftzfitv mHrlckjnény- 
iltlet ffai mrytie. Bcy ttnWfd talfilmAnyrót var «/> a d» 
rabban, amelynek ivegitaégéval a Jó emberből rosszat te
het. esinálni és mt a találmányt bemutatják egy Hsz.tea- 
ségee ftatalemberea. A dlsalctek. as égésé miliő terméase- 
teean ennek a faniauntlkus MatArfAnek a faolgálstában 
AH. énért ie mondom a darabról raZfajmoRhatórouíékúnt. 
hogy fantaaxtfkTm; bér ast ia mondhatnám, ahogy ént, 
a régi középkori irodalomban hívták, hogy a műfaja ngy- 
oevezett moralitás. Kgy erkölcsi tételnek a hizonyii 
táaa tál én. — talajdonkérpew m nem. Mkdbb mondjuk igy, 
hogy agy kis aptímlvrauir ». emherekbon való 
htt. Maalom a jóban Ar. tivmtemiégben ta abban, hogy nr, 
ember mégis osak nemes anyagból van, lényog'log, hogy 
caafr ideig-óráig lehet elrontani, egészen nem. isten gyer 
mefce ée ewt an eredetet magán vfeeii, akárhovA kar ül, 
•kArhogy romlik. mindig marad benne egy nteleó mag,

! egy eredendő jóság. Mem Altat. B m te e r.
A darabnak a lényege hót nagy férfis7.eren. az egyik 

« bizonyos firlxlevnber. akit a ppkolhnn el roll la n.nk, n 

másik, agy olyan konfeimnariá. féle mmrep. Van ezenkivftl 
két lényeg ne női vm«x<ep la a drrrabbm. Hogy kik fogják 
eat a négy főeMvepeé jAtwmtaL ast még aam tudom . . .

A máirfk damhom, amelynek a Vigaxtnházban kellmta 
sr.inrckeriilni. nu. tulajdonkénen mAg raak terv, bár ká 
«rnen »• van belőle vajarrn: egy hovwzo egy föl vonatos, egy 
vidéki mdnéingtaraak hm-ww jelenete. «a ao. idén wainve In 
knréi mér BenrÖnbae, Bobért, egyik »f>tnhá7.Ahjin. Bhher. 
Hcaretnék a nyáron egy neirvim rbvfcti kta háromfölvojvA- 
wn»t trni. ngy hogy a keltőt egy estén lehessen adni. Fin
nek a darabnak a niegirnráli"7. még nem fogtam hozzá, 
csak jegyícteiwi vannak hmma. Egyebet wzidőraorint nem 
dolgnanm ...

• tky urkwvfaw lányok vrarrdn nM taőaittnAn fa Ktkjor 
Cím iw Potheé Attila játafaúk Hccctcr) Ferenc nép-zeni víg- 
játékának főszere ivat a íhi^oi Xtinkörhen.

• A JJaégmaeaony koesfra" 5A-fk előadása. Rr-mbntn®,
jsáhwv t A.., hé-eJrrryr ndjék a „Sséjnas--> •->«Rieé “-k
aMáywk eMta."Wtaw árkáig ta wxlndcw evrtn n. -■■ - Hódnak. 
Vortanap. jattue ft-én. lem «■ Jdsi ámo1 ircrk.. „tőa<iAx».

• JtvaArt rWndú.'wvk a Magyar SzinhAr.lian. A «vArÍ. msti- 
nei megke/xiérs’ előtt ttíojso héten .. Az orjr-ánsi e^ii..‘ fd. 
hétfőn. *wrdán. jvénl.elrrvn én vasárnap, a ..Kiwácsué'* t 
kedden, esnibiirtókön és ez-oanbnlnn adják av, ímhi—ví in váló 
<<M»c eposz,táHba<n.

• As And.ráswy-trf1 Sxlabáaban ewm a hótae foVynak <n 
évnd nolsó elóndnsai. Minden eMte a nagvtók'gii juuinai 
raú-yvr dorebjai. tréfái Ae ningán-zárnai kerülnek színre, 
av, ulrvlen elö.idáe jövő vn--i.map, .iul':u«. tán. !■•

• NoImM, Snndvina. .Marino. Trr I Andis. a níln-
i<en rcc7*.r<»l öwS'Z.cscrng]ct1. legkitűnőbb nvti-J.ik fölli-iHe 
avat ja páratlanul <w n-z.aeiósjá n EővAroei Oirku«7, júliusi 
műsorát. Noóoet <fa lmjos rwrPiomőjv a iw.ivyorki
dnom ntár Bii'iai’<Mt<*n Wmn«’k Ennvpábnn először közön-ég 
elé. káprázaUv- autó halÁlncrfenkkal.

A Tó-mozi monstre amerikai Jevel- 
müsoránaK frenetikus sikere van

..A b'xiw-í lény.** — wNairy ára van n h.n’öovfsíi;:- 
nnk.** — VilÁcrnM'Otényok.

Zsúfolt házak o-vönyörkodnek napról-napra a 
Tó mozi e heti mitfiorában, umdyen Amerika 
két esodá.sszépséjrtt szinnsznője adott (•■s.viiiat-- 
nak találkozol. Rgyik a hájo*u l.oniperanio.’ii.ninns 
bakfifiszint'wRnó, Hdith Roherts, aki „h texasi 
lányiban, mázik Carmol Myers, a pompázó asz- 
sz-mvi szépség, aki a „Nagy ára. van a 
•.átrnak“ eimii ragyogó kiá.lliiásu Ilimben arai; 

wikoj’L A miiéért a legújabb világoseményok 
előzik inog.

A Kamarában tns nj műsor. Kemnf'ibí:-rn ko 
ml Donoré Balzac rv'uáuye, ulan a .,<iárdis. i'4, 
amerikai dráma K.obnrt Warwirkkal ís. az. 
„ötödik osztály** olmü magyar S1nr íihn Lolli 
IIával a rőKzcrppbrn. A R«mara rlőadúéai 6, 
SS ók ’ilO órakor kezdődnek.

A Kert nmzi gazdag PK vnl'oZ:)L,<- amerikai 
vi'^iotfkmosóra \alos.igos iii'pváiHiori.i. t. okoz, 
a lovai or legnagyobb tonzgószinházálm. A mii 
kot: „Tc cdaftál meg, ódon’*' Onstancn T;ilm >-I- 
geval (5 fölv.). „Péiif-’k*' flptrlenylöszénz-mió, 2 
l'öh.l, Angol híradó. (S és 10.)

MwwmAnyhp és vAsAmlok n>r>
V, U ^akat,r>orr-.-|i innkt..sz.ón .
kepeke-, régi bntamk.it ófagzerekoi vh. F ólbe-m-, :- 
legmagssnbb art ér el értő# Hynrs • Ilnt.'ró ?
'■p'-őközönség. ‘

c J1’ '1 v>ó ’■ 1 bet- Wiwkw u Télcfan Jóseef 2X-6R

bntamk.it
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A Vándotrikedv K3C nemzettaftsi keréSip^r- és niéft©o,v®rs©Ky® 
T6«í Csivén (Vnlágessőg KEÍ> szensácBös rekordjai 

fa 9it^^ ^rare^erák0 gjfteSese H. KsBefita (Bécs)
(A Reggel tudósítójától.) Az idei kerékpáros

szezon legsikerültebb nemzetközi versenye va
sárnap zajlott le az „öreg“ Millenárison, a 
Vándorkedv KK mintaszerű rendezésében. A 
pályát már a kora délutáni órákban hatalmas 
néptömeg lepte el, úgy hogy 4 óra tájban a 
rendőrség beszüntette a jegykiadást. A nyúj
tott sport minden tekintetben elsőrangú volt. 
A főszámokban olyan izgalmas vetélkedés 
folyt, hogy a közönség valóságos extázisba 
esett, különösen akkor,

amikor a Nagy Aranykerék versenyben 
Tóth István két rekordot is javított, a 
sportrajongók berohantak a pályára és az 
uj rekordert gépestől együtt a vállukra 

emelték és úgy vitték körül a pályán.
Sajnos, azonban a klasszikus dijai jobb össz- 
eredményei alapján mégis egy kiváló bécsi 
versenyző: H. Kaletta nyerte meg.

Az 500 méteres rekordkísérlet sem a külföldi 
versenyzőknek, sem a védő Uhcreczkynek. nem 
sikerült, de a régi rekordot erősen megközelí
tették. Á nemzetközi páros versenyben a kitűnő 
Velvárt—Dénes-pár első vereségét szenvedte a 
nagyszerűen menő G. Schmucker—Hausler- 
pártól.

Főbb eredmények:
I. 500 méteres rekordkísérlet. (Régi rekord: 

35 mp„ Uhereczky). L G. Schviucker 35'lump.

A MASZ ifjúsági bajnokságai a MAC szigeti 
pályáján telt ház előtt folytak le és a múlt va
sárnaphoz hasonlóan, most is pompás eredmé
nyeget láthattunk, mert az ifiu atléták nemes 
vetélkedése egy uj rekordot teremteti, kél re
kordot pedig beállítottak.

Az egyes számokban a következők győztek:
1. 100 méteres síkfutás: 1. Veress Blemér (MAC) 11.ó mp.

2. Ifj. gróf Bethlen István 11.6 mp.

<*

Rotterdam, julius .1.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A „Pro 

Patria!* által rendezett Rotterdamon keresz
tüli nagy nemzeiközi futóversenyen Király 
(ESC) elejétől végig vezetve győzött, Prottér

Budapest uszóslafétája győzött Magdeburg- 
bán. A vnagdéburgi nemzetközi uszóvidalon a 
magyar kiküldöttek mérsékelt sikert, arattak, 
mert csak sprintsíaféíáink tudtak győzedelmes
kedni. Részletes eredmények:

T. 4X50 m-es staféta verseny: 1. Magdéburg
2. Budapest. A győztes Köln csapatát diszkvali- 
flkálták.

II. 4X200 m-es staféta verseny: 1. Budapest, 
10 p. iO.í mp. 2. Köln. 3. Afagdeburg.

III. 190 méteres hát úszás: 1. Fröhlleh (Mag- 
deburg) 1 p. 17.12 mp. 2. Bariba Károly (NSC).

IV. Vizipoló: Magdőburg—Budapest 1:1.

A KAOE nemzetköz! nw.óvorRcnye nemzcf.köz.i jeiicgél
8 verseny azáltal nyerte, hogy rászívott abban egy kana
dai versenyző, Spcncef, aki törtúnetesen hazánkban 
nyaral. A verseny eredményei: 70 m. kcsdöv. (moll): 1. 
Heffedün István (BEAC) 1 p. 15 mp. 70 m. ketdőv. (höl
gyeknek): 1. fírichta Olpa (OTK) 1 p. 23.2 mp. 2. Eomd- 
romi llózni (MIJE), tno m. oldaluszda (fövergenp): 1. I’o- 
nány lÁpát (NSC) 1 p. 19.2 mp. 2. Kürpáthy (MAC). 400 
ni. mellúszás (II. ősei..): 1. lAszló Miklós (MTK) 7 p. 22 
mp. M0 m. lóverseny: 1. Balikó Kálmán 5 p. 44.R mp. 
2. Sercny (FTC), ion m. ifjusápi nyorsusgás: 1. Vermes 
fVAC) 1 p. M.2 mp. 2. Szabó (MAFC). 100 m. hdtns-ds 
ttóverseny): 1. Rlavac.sek Márton (BKAC) 1 p. 24.2 mp. 
2. Notel Bertalan (SzüE). 70 m. lóverseny (hiilpiieknek): 
1. Dénes Irén (NflfT) 1 p. 2 mp. 2. Mac.sau Adél (NSC). 
3X35 m. ve/nwstaftta: 1. MAC a) csnpata. 2. NSC b) csa
pata. 800 m. junior: 1. Mdlray Köroly 14 n. 35’/» mp. 
Miiunrás (II. osxbályp 1. Lenhardt Vilmos 42 pont. 2. F. 
Sponcer (Kanada).

Rózsa- Lutr>Bíif. Ez a kőt nóv jetenti a magya-r hivatá
sos boxoli'wixjrtban a komolyságot, amit a legjobban iga
zol az, hogy első mérkőzésük alkalmával Rózsa csak el
keseredett küzdelem után, pontozással tudott győzni ki
váló oUcnfelo ellen, közben azonban kéztörést szenvedett. 
Súlyos sérüléséből osakhamar fölgyógyukt és rögtön lelki- 
ismerotes tréningbe fogott, úgy hogy ma újból a régi, ve
szélyéé boxoló. Lntryng, aki magyar Bzármazáau és 15 
even át külföldön élt, már megszokta a mi éghajlatunkat 
és kifogástalan kondícióban van. Tekintettől orra, hogv 
Rózsa elleni rervánsmérkőzfae — amely julius 8-án a MAC 
sziget! pályAi&n keriil eldöntésre — a hegemóniáért fog 
foliyni, erre a nagy fontosságú küzdelemre igen komolyan 
készült. Béeshe utazott, ahol a világbajnok Bfelnbachndl 
dolgozott. Mhidkét versenyző nagy bizalommal megy a 
küzdelembe, amelynek a som teljesen nyílt.

2. Uhereczky 352/o mp. 3—4. Kokoll—Burghardt 
35a/o mp. Ebben a számban az öt külföldi ver
senyző és a legkiválóbb magyar sprinterek 
mind starthoz állottak.

II. Térelőny verseny (2000 na.): 1. Pataky 
(120 ni.), 2. Sípok (.120 ni.), 3. Planinger (150 ni.).

III. Nemzetközi páros verseny (50 km.): 1.
G. Schmucker—Hausler (Németország) 122 
ponttal. 2. Velvárt—Dénes (Magyarország) 74 
pont. 3. Kaletta—Kokoll (Ausztria) 50 pont.

IV. Nagy Aranykerék-verseny. Első futam:
1. H. Kaletta (Becs). 2. Tóth Gyula. 3. Bániczky. 
4. Tóth István. 120 méterrel nyerve. Idő 21 p. 
lö'-’/s mp.

Második futam: 1. Tóth István (Vil. KK). 2.
H. Kaletta. 3. Tóth Gyula. Két géphosszal 
nyerve. A nap legizgalmasabb versenye. Ka- 
Jctia többszöri támadásait Tóth mindannyiszor 
sikeresen veri vissza. Idő 20 p. 21 mp. (Országos 
rekord!) Közben Tóth István a 15 km.-re is uj 
rekordot állított föl 15 perc 25 mp.-vel!

Botrány n Wien- Zitáim—Wien kerékpárversenyen 
Ausztria—Csehszlovákon között a Wien—Zitáim Wien út
vonalon tervezett országúti kerékpárversenyt kellemetlen 
incidens zavarta meg. A Mécsből induló 122 versenyzőt a 
Csehszlovák köztársaság kútáránál megállj lőttük és nem 
ongpdtók tovább, orv hogy a kerékpárosoknak vissza 
kellett i'ordniniok. Az igy megtett 132 kni.-cs utón Ilippel, 
egy uj csillag, győzött > óra 32 p. 14 mp.-es idővel.

Bécsi eredmények, Rapid- Wiennn 5:2. Simmering- 
Floridsdorf 0 : 0, V.’AC—Waeker 3 : 0, Sportclub—WAC 1 : 1.

II. 200 méteres síkfutás: Férés* b .. . mp.
(Örs '.ágas rikoí d! >

J1T. 4110 m. síkfutás: Béli (BKAC) mp.
IV. 80(1 méteres síkfutás: Kruger (1'TC! : p. 7 mp.
\". 1500 mót'res síkfutás: kcimetter (BKAC) 4 p. 21.i mp. 

(A, régi rikord bcdl'il ra!)
VT. Magasugrás: Orbán (Héidniezövásárhcly) 17.1 cm.
VII. Tévői ugrás: Tari (BK.1C) 611 cm.
Vili. Rúdugrás: Fő;c.v// (FTC) 3(10 r .n.
IX. Sulydobás: GltiUdny (MAC) II ni. 73 cm. (A régi 

rikord beáll Ura.
X. Diszkoszvetés: Maiin (MTK) .10 m. 20 cm.

(Hollandia) és Hatu K olcniaincn (Finnorszáa) 
ellen.

Király c nrgyszerii g.\ őzelme után Göte
borgba utazott, ahol <: marathoni futásban 
vesz részt.

B<ixoló* es birA0zómér**őzc.'»ck volt;.'!; I.jpctíeii vasárnap 
'lélutün az rTE-Siíidionlutu. Körülbelül 2(u:n főt';, i lelkes 
közönség volt kiváncsi a p"oíi-boxo’ókr<i, akik közűi egye
dül csak Kótsa Jenő elégitctt ki. aki fájós, töröl, iml ke
zet kiméivé, jobbkezes ütésekkel' könnyei végzett cileu- 
i élével.

A Göteborgból lemaradt birktizők mc-j li i i'-isos 
rerxcnye a np-ótlan bo.xmérkőzós után nuir Igen élvezhető 
sportot adott a csekélyszámn nézőknek, bizouyitva, hogy 
csak az órdcknélküliség sarkalja őszinte törekvésre a ver
senyzőkéi. Magyarázatni a szövetség szükségesnek tar
totta kihirdetni, hogy az nmatrir birkózóversonyt a profi 
boxverseuytől teljesen iiiggotleniil rendezi s csak a költ 
segkimelés szempontjába! tartották egv pályán, cgv es 
ugyanazon délutánom

A vezető bíró be is szüntette a birkózást, mert a közön 
«ég a negyedik és utolsó pár, Bülty—Mcste.r-mérköté.s kez
deten hangos lármával, tömegesen hagyta el íi pálvát. za- 
vnrva ezzel a mérkőzés menetét. A vezető biró * meg -o- 
kaila a zajt, amelyben még n füttyszó is elveszett, leállí
totta a birkózókat és harsányan kihirdette:

— Miután uyy látom, hony a közlinscpef a meccs már 
nem érdekli, a mérkőzést beszüntetem. Kérem a birkózó 
urakat, vonaljának le.

Most a jobbérzésü publikum, aki helyén maradt, tilta- 
de hasztalan, mert a biró s mögötte a 

MBOSz., nem volt hajlaudó nUásponlját l'ölnilni. 
,».nÍfKóz,1Á\,!ílli: könn.vüsuly: Seliliclilaus.' tudor
(M 1 b)—1 ilmger lerenc (Vasas). Tízperces mórkőzé.-, után 
eldonictlen. 2. pár könnyiisuly: Fekete (Húsipara;) -Mol
nár (1 tirekvés) eldöntet len. :i. pár r,ag.vk">zépsiilv: Pollák 
(\AC)-Garn.v (BAK). Garay féJpcrc. alatt Hallóval bizto
san győz. 4. pár kisküzép: Biiky (Húsiparon)— Mester (Tő 
rokves) mérkőzését a biró a közönség távozása miatt he- 
szüntette.

Boxoláaban: 1. Abdttl Malim győz Bnrgmavor
ellen a 3. menetben szánalmas satormunka után. 2 Bér 
nát Elemér— Rózsa Mihály 10 menet után — muoíyekbon 
?L? .<5S?!t ?° koi",,1J’ ütés — eldöntet lenül mérkőztek. 3 
Máté Karoly győz 1 menet után Lukács < Ilién, aki a küz
dőimet föladta. 4. Rózsa .Jenő a 7. menetben ,,knoek-oul“'- 
tál győzött Guttfrennd ellen.

Tenisz és egyéb sportcikkek
Különleges kivitelű Jt ,* a— SP trgunstfaipu UtCal Clp&K.
Tenisz-, futball- tuplstacinöb
lOBjuldnyosabban l‘U)M Haaa-nál, VI. Andrdssy-ill 13

?,t^.és. v®s!,',t?rokFííTr i n„leKJ°bPnk és olcsók. Szakmabeli javítások vél 
laltatnak: Holló-utca 3, Dobány-utsa S, Tol,: J, 61—97 *ts

Az Orosz Miklós.vándordíjért négy egyesület 
küzd. A Postások SE régi Lóverseny-téri pá
lyáján szakértő cs megértő közönség előtt ren
dezte az Orosz Mlklós-vándordijas birkózó ver
senyéi, amelyen az if.jp .gárda több mint Ifin 
taggal vett részt. A védő Törekvésnek ezúttal 
nagyon erős küzdelmet kell vívnia az UTE, a. 
Vasas és a Máv. Gépgyár birkózóival. Az ered
ményt. ma még nem lehel előre látni, mert a 
nagyszámú induló folytán a versenyt a ké/ő 
éjjeli órákig sem lehetett befejezni. Az egyes 
küzdelmek rendkívül nívósak voltak, ami arra 
vall, hogy birkózóink céltudatos nevelése .ió> 
utón halad. Kellemes föltűn őst keltett a vidék 
képviselőjének, Bakónak (Alakói AC), pompás 
szereplése, aki a könnyelmű Bogár (Vasas) 
után, a Húsosok kiváló birkózóját, Farpóí, 
nagyszerű küzdelemben győzte le. Egyébként, 
meglepetést kelleti dr. Laczka (MAC) eldöntet 
lenje Sinkóval (Máv. GSK), továbbá Magyar 
(Vasas) esése Czeislertől (Törekvés). A nagy
érdekű versenyt hétfőn délután fi órakor .foly
tatják a Lóverseny-téri pályán.

L©sjjJör4
A tetemesen fölemeli belépődíjakkal, a kétszeresére fői

eméit vasúti költségekkel és az Alagra való utazás kelle
metlenségeivel dacoló óriási közönség jelenlétében kezdő
dött vasárnap a Lovnregylet boldog időkben még iái.a- 
lomnici innét ingnek nevezett jnliitxi mcclingje. A nap .ö 
száma a kétévesek részére kiirt homnicl-handicap volt, 
amelyet gróf Zichy I'.. jóképcsségii .-/rua’-ja nyert meg a 
szélső outsider Pditflikáx ellen. Részletes eredmény:

/. /utam: 1. Pcg/ry (<’>) Balusku, 2. Ara (114) Schejbnl,
3. Ferrarin (1) Polgár. Fm.: Omni.a Vincit (Itt), Pántlika 
(20). Freigeist (5t, Argtisluiya Itt. l’/th. I’.óli. Tol.: 5li!l‘IS5'i. 
650, 660. 650. //. futam: 1. Haja (11:10) Biernáczky. 2. 
Parádés (4) Scheibal, 3. Ramon (.’•) Takács. Fm.: Szelvén.'/ 
(2), J ősin a (ti). 2';.||. Tol.: 500:1200, 750, 900. III. fii-
lám: 1. .I.ad (3) Schejbal, 2. Pántlikás (50) tintái, .3. 
Péponse (3i Szellő I,. II. Fm.: Barnáimba (8), Ciha (•)), 
Filigrán (8), Grál (8). Lajos (12). 'jh. Tol.: 500:1250.
70u. 355o, s.o. /J‘. lutam: i. (ixcar Anion (6:10r) Esdi. 
2. Quodlibel (1) Selie.ihal, .3. Falu szépe (8) Polgár. Fii.: 
Arneti i (8), Lavino (4), Frenloin Idő (i?). Renegát II. (M). 
•t.h, Ifh. Tol.: 5f:i):80(, 550, b00. 800. F. /ittam: 1. Sseles (p) 
Fagy G., 2. \ly Pét (12) Horváth, 3. Mcotis (3) Alimon i. 
Fm.: Rozsnyó (12). Makra (12), Bemazuri (iO). Chicago (20), 
Morgó (20). Rival (25), Dongó (8), Szívtelen (6), Mdc. 
Móré (5). Viliké ( '>). Borona (33), Puff (33). Koccant! (2.7). 
: ih, fii. Tol.: .5.')0:l .30. inti. I'ttin, 700. l'i. /utam: I. \cbich 
(4) Állmaiul. 2. .delin (5) Gutái, 3. Vielliliclien II. (l’.l) 
Preiznrr. Fm.: Kikeriki (<>). ?\’iuii‘a (12). Derűre ború (4)), 
Integritás (6). Mátyásföld (10). Dissapointment (8).

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

«Világcsság“-könyvnyomda rt. Budapest. VIII. Conti-u. 4. 
Műszaki igazgató: Deutscli II.
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“ fiiífiK'fi’tóSsa ÍP, Aodrásty-iit 38, Párisi Nr,y Árfiliízisl szerükön. •

FOTÓCIKKEK.
B u cl » p sr. js r-4 JV. Kígyó- ucca A, 
Föüzi0i—; VILKiráiy-uccö69.

Emil I
617

Telefon 
J. 121-68 Telefon 

J. 121-68

Telefon: v, Bálrdny-utea J.S &
Postaiak, számla 52117 ,u Mmiclel ű

NEMZETI R0YAL-0RFEUM
Minden nap este órakor

h^C,?.Zíi0Í|ós "!'"lilú,9r ié,,:kai. Karmanow világhírű kutyaszin- 
nnza < s beszelő kutyája es a júniusi operett és varietémüsor

a
Teljes lakásberendezések.
Szolid KEjTMüO mU-kiszolgálós. KSt'SiilfWlíiSjj asxtalor., 
nucíajíesV, VI, AKdrAsDj|*'Ut CO 
Csengery-utco sarok. Fiái;ilzletnlncs. 
ÜGYELJEN A CIMUEt 515
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RENDKÍVÜLI OCCASIÓ!
Eredeti párisi Dóimba rnodeljelmet a log-

96 .tűtáuyoHubb árban kiárnaitom.
AO<t^ r aconmu n klit la vállalok.

MAVTNER-fZALON
T IV- Václ-ntca 17. Rzárn — Telefqnt 169-M.




