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Bethlen, KáUay, RaRovszky 
nagy beszédet JMytnegybázán

7S. mtnlsztevelnök. válaszol a bisántánt követeléseire 
KáUay hisz a magyar koronában 

Rakovszky bejelenti a sailórenászabályobat
Nyíregyháza, julius 8.

Bethlen István gróf miniszterelnök Ra
kovszky Iván belügyminiszter, Kállay Tibor 
pénzügyminiszter cs IValkó Lajos kereskede
lemügyi miniszter társaságában vasárnap reg
gel Nyíregyházára érkezett, hogy résztvegyen 
a belügyminiszter beszámolóján. A miniszter
elnököt és minisztertársait a kormánypárt 
számos képviselő tagja is elkísérte. Nyircgy- 
liúzíi ünnepélyesen fogadta a miniszterelnököt. 
Bench Kálmán polgármester a város közönsége 
nevében üdvözlő beszédet mondott. Az üdvözlé
sek után a miniszterelnök a város földiszitett 
négyesfogatába szállt. A menet élén Bocskay 
korabeli ruhába öltözve a vármegye bandé
riuma haladt, utána pedig a vármegye 30 köz
ségéből és a városból toborzott, magyar ruhás 
gazdabandóriuru. A föllobogózoit Széchenyi-, 
Zrínyi Ilona utcán és a B.essenyci-téven át vo
nult a menet a vármegye ház? elé. A vármegye 
háza előcsarnokában Mikecz István alispán üd
vözölte a miniszterelnököt.

A belügyminiszter beszámol.
Délelőtt többezer főnyi hallgatóság jelenlété

ben Rakovszky Iván belügyminiszter, a város 
nemzetgyűlési képviselője megkezdte l eszámo- 
lóját.

— Ma, amikor a külpolitikai helyzet nehéz 
akadályokat állít az ország céljainak megvaló
sulása elé, amikor a belpolitikában sem érjük 
el a nyugalomnak azt a fokát, amely a nagy 
eredmények elérését lehetővé tennék, a kor
mány, amikor beszámol,

nem hivatkozhatik mindig eredményekre,
de kell, hogy hivatkozzék a becsületes szán
dékra, amely talán nem járt mindig eredmény
nyel, de amely elvetette azt a magot, amely
ből idővel a nagy siker, az ország boldogulása 
ki fog sarjadni. . ,

— Beszéljünk először a külpolitikáról. Kény
telenek vagyunk megállapítani, hogy azok, 
akikkel szemben a háborút elvesztettük, akik 
az igazságos biró talárjába öltözötten hozták 
meg a békeszerződés Ítéleteit, csak ítélkeztek, 
de igazságot nem szolgáltattak. Tévednek sajat 
maguk politikájában, amellyel biztonságukat 
akarják megszerezni,

mert belőlünk, legyőzőitekből, több hadi
sarcot, több anyagi előnyt kipréselni többé 

nem lehet,
— A miniszterelnök és a pénzügyminiszter

„A lobboldaBí atrocitások olkövetöi azelőtt a v&rös árral 
úsztak^.

Először a jobboldali túlzásokkal és túlzókkal 
foglalkozom. Azt mondják ezek az urak. hogy 
°k kénytelenek bizonyos demagógiái folytatni 
a nagyközönséggel szemben, igy akarnax bizal
mat ébreszteni, mert csak így vihetik maciik
kal a tömegeket, mint ők mondják, a jobboldali 
túlzásba, mert különben baloldali túlzásba es
nének. Ezek az urak nem tudják, mit cselek
szenek, mert nézetem szerint senkit az egyik 
túlzástól az ellenkező túlzással visszatartani 
néni lehet. Azt tapasztaltam, hogy ott,

ahol ilyen, bizonyos jobboldali atrocitásokat 
láttunk, ezeknek elkövetői, résztvevői túl
nyomóan olyan emberek, akik néhány ev
vel ezelőtt még a vörös árral úsztak és a 

yörös terrorral haladtak együtt. 

ur kiment a messze külföldre, hogy lássák meg: 
ettől az országtól nem további engedményeket 
kell kicsikarni, hanem éppen ellenkezőleg, se
gíteni kell rajta. Ha most vannak olyan férfiak 
— és sajnos, vannak —, akik ezt a külföldi utat 
rosszindulatú kritikában úgy állítják be, hogy 
eredménytelen volt, meri a kölcsönt még min
dig nem kaptuk meg. akkor etek az urak nem 
az ország érdekét szolgálják. Az igazság az, 
hogy egyelőre még nem kaptuk meg a kölcsönt, 
de legalább magyar szájból, magyar szívből, 
magyar hazafias érzéstől sugall) emberektől 
hallhatták meg a mi bel 'zeiünket. Ha egyebet 
nem is értünk el, mint azt, hogy Bemos után 
Bethlen István magyar miniszterelnököt is 
meghallgatták Parisban és Londonban, mond
janak bármit, ez is eredmény.

- Komoly, megbízható újságban cikk jelent 
meg arról, hogy a aeh-szlovák köztársaság el
nöke bizonyos engedményeket volna hajlandó 
ten.U Magyarországnak abban az esetben, ha 
M'fviarországon előbb helyreállítanák a demo
kratikus uralmat. Nem beszélek erről, hogy ezt 
az újságcikket és a benne foglalt állításokat 
esel) részről már számtalanszor megcáfolták, 
inkább arról beszélek, hogy ezzel, immár má
sodszor akarnak egy országot becsapni és félre
vezetni. Lehet-e hinni ilyen híresztelésnek, ami
kor öt évvel ezelőtt ugyancsak azt hirdették, 
hogy a megveri Magyarország kedvezőbb békét 
fog kopni, csak demokráciára rendezkedjék be.

Legyenek meggyőződve arról, ha valóban 
komoly ajánlattat jönnek és azt mondják, 
hogy visszaadják nekünk az elszakított te- 
Miieteket, vagy azt, hogy megszűnt étik ezt 
az országot tönkretevő politikát, amelyet 
velünk szemben folytatnak, csak a mostani 
kormány álljon félre, egészen bizonyos, 
hogy a kormány egy percig sem habozna ezt 
inegtenni, de csak ekkor hajlandó ezt meg
tenni, ha olyan szerződéseket kötöttünk, 
amelyeknek végrehajtására garancia is van. 

akkor fogja megtenni, ha tudjuk, hogy használ 
vele az országnak és helyét olyanoknak adhatja 
át. akik ezen a megteremtett alapon helyes 
irányban fognak további építeni.

— ín, mint belügyminiszter, tanúsíthatom 
leginkább: kénytelenek vagyunk azt látni, hogy 
az ország közönségének' egy része még mindig 
n^m hajlandó belenyugodni abba, hogy itt a 
törvényeknek kell uralkodniok, hogy az ön
bíráskodás, az erőszakoskodás, a fölforgatásra 
irányuló törekvés nem lehet az ország érdeke, 
csupán egyes egyének önző érdeke.

Kijelentem, hogy túlzásokra, excepclókra jobb
oldali irányból venni rá embereket nem lehet, 
mert hiszen minden túlzás, rendzavarás, láza
dozó* estik a baloldalról jöhet. Elismerem, 
hogy a politikai meggyőződést mindenkiben 
tisztelni kell. Ha valaki az ország keresztény
ségének, faji voltának érvényesülését célzó po
litikai ideálokat hangsúlyoz, az nem lehet, bün
tetendő cselekmény, ehhez mindenkinek joga 
van. Vannak emberek, akik egyszerű kihágá
sokat, bűncselekményeket akarnak elkövetni, 
azt állítják, hogy politikai célból teszik. Ezek
ben nincs politika, özek egyszerűen rosszaság
ból és magánérdekből elkövetett bűncselekmé
nyek.

Rosszul cselekszik, aki hajlandó ezeknek 

amnesztiát kérni csak azért, mert politikára 
hivatkoznak.

A jobboldali túlzásokkal szemben ott látjuk 
a baloldali túlzásokat is. Valahányszor az úgy
nevezett jobboldal irányából bűncselekmények
ről, de kijelentem, hogy nézetem szerint poli
tikával össze nem függő bűncselekményekről, 
van szó, hangos a parlament, visszhangzik az 
interpellációktól és megkérdezik a belügy
minisztertől, mit szándékozik csinálni, milyen 
egvesületet fog föloszlatni? kit fog fölakasz
tatni. De amikor a rendőrség kommunista 
összeesküvést leplez le, akkor hallgatnak. A 
szociáldemokrata párt és a polgári ellenzek 
fennen hangoztatja, hogy semmi köze a kom
munizmushoz. Miért tartják fönn az össze
köttetést az emigrációval, miért tartják szük
ségesnek, hogy pártjára álljanak minden Zala
egerszegre kerülő kommunistának, miért tá
madják hol burkoltan, hol nem. a rendőrséged, 
amikor ilyen összeesküvést leleplez. Állandó 
tendenciát látok abban, hogy ott, ahol a ható
ságok kötelességszerüen az egyéni jogok és az 
egyéni érdekek érdekében kötelesek eljárni, 
állandóan rosszindulatú kritikát gyakorolnak, 
a hatóságokat, hibáztatják, látom, hogy az ál
lamhatalom ellen izgatják a népet s ha ezt 
látom, nem a kormány megkritizálása ellen 
tiltakozom, hanem a fegyclmetlenségnek, a láza 
Hozásnak újból való föltünése ellen. Mindenütt 
azt. látom, hogy ezeknek az újságoknak nem az 
fái, hogy én vagyok a belügyminiszter, hanem 
az, hogy egyáltalán van belügyminiszter. Fáj 
nekik, hogy rendőrség van és hogy ez a rendőr
ség kiváló és fegyelmezett.

Kritika a sajtóról.
Külön szeretnék foglalkozni a sajtó kérdésé

vel. Nagy szomorúsággal látom, hogy a sajtó
ban megint föl kezd bukkanni olyan hang túlzá
sokkal. meggondolatlanságokkal, valótlan ki
színezésekkel telítve, amelyről nem lehet tudni, 
mire vezet.

Nem vádolom egyik irányát som a sajtónak 
kiilön-külön, hanem együttesen mondom ezt, 
anélkül, hogy egyes sajtóorgánumokat akar

nék megnevezni.
Az újságírásban megint, egy olyan irányzat 
van, amely talán nem az irányító stjságiró, ta
lán nem az illető sajtóorgánum szándékainak 
felel meg, de megint csak oda fog vezetni, hogy 
erélyesebb rendszabályokkal kellene helyes me
derbe terelni, ezt a mozgalmat, amelynek túlzá
sai, meggondolatlanságai a legrosszabb követ
kezményekkel járhatnak. A sajtóban nemcsak 
a nemzettel és társadalommal szemben lehet hi
bát elkövetni, hanem bizonyos cikkek még a 
büntetőtörvénykönyvbe is beleütköznek. A 
sajtó a sorok között is tud elhelyezni oly híre
ket, amelyeket csak hosszas tanulmányozás 
után vehetünk észre. Gondolják el, hogy maga 
az a tény, hogy a sajtó egy durvább hangot 
vesz föl, lia a közönség azt látja, hogy az új
ságíró, aki végre is müveit és számottevő 
egyén, a korcsma legközönségesebb modoráig 
száll alá, ez a tény az ország közönségét, a be
csületes népet izgatja és rossz irányba tereli. 
Nyilvánvaló tehát, mily nagy figyelmet kell 
erre a kérdésre fordítani. Rendkívüli körűimé- 
nyelj között élünk, amikor a normális kor
mányzati eszközökkel az ország érdekeit bizto- 
sitani nem lehet. Ezért, kellenek nekünk a saj
tóval szemben bizonyos kivételes hatalmi esz
közök. Azt hiszem, rövidesen bekövetkezik az



aReccel 1923 julius 9.

Benes fontos politikai kérdésekről 
tanácskozik Párlsban

Páris, julius 8.
Dr. Benes cseh külügyminiszter tegnap este 

ideérkezett. Látogatása, miként kijelentik, a 
Franciaország és Csehország kereskedelmi szer-

az idő, amikor a kormány megtalálja az útját 
annak, ho^y ezeket a kivételes eszközöket olyan 
formán változtatja meg, amelyekkel szemben 
ezután senkinek sem lehet aggodalma.

Az uj igazságügyminiszier dolgozik a bün- 
tetőtörvénykönyvnek egy olyan reformján, 
amelynek segítségével minden társadalom
ellenes törekvés vagy minden, a sajtó terén 
való állandó kilengés megbüntethető és

pedig a független bíróságok utján.
— Engem azzal vádolnak, hogy mintegy bi

zonyos kéjérzettel tiltok be egyes lapokat, 
hogy meggondolás nélkül küldöm az embereket

Ezután Bethlen István gróf miniszterelnök 
emelkedett szólásra:

— Ma olyan kort élünk, amelyben mindenki 
keresi az ország bajainak forrását, kutatja a 
bajokat és különféle programokat állít, föl. 
Programokban nincsen hiány, csak az a kérdés, 
hogy hogyan hajtjuk végre azokat és hogy he
lyesen vannak azok fölállítva. Vannak, akik 
azt, mondják, hogy a bajok, összes forrása onnan 
származik, hogy a kormány nem támogatja 
kellőképen a termelést. Mások azt mondják, 
hogy a korona zuhanása az oka minden bajnak. 
A harmadik azt mondja, hogy minden baj for
rása a spekuláció és a zsidóság. Ezt kell eltil
tani, megszüntetni és akkor boldog lesz megint 
az ország. Vannak megint mások, akik azt 
mondják, a főbaj az, hogy nincsen kellő demo
krácia ebben az országban. Ezt kell meg
csinálni.

Nem lehet csodálkozni tehát azon, hogy ez 
a nemzet elvesztette egy időre lelki egyen
súlyát Elvesztette megcsonkítása foiytán 

gazdasági egyensúlyát is.
Ha a bajokat orvosolni akarjuk, első föltétel 
mindenekelőtt az, hogy a nemzet visszanyerje 
lelki egyensúlyát. Ennek segítségével helyreáll 
a nemzet gazdasági egyensúlya is. Helyre kell 
állania lelkünk egyensúlyának. Mit jelent ez? 
Jelenti azt, hogy elsősorban politikai téren, a 
társadalmi osztályok és a felekezetek, nemzeti
ségek között állítsuk helyre a szociális kérdést 
és az egyetértést. Jelenti azt, hogy mindenki, 
úgy a jobboldali, mint a baloldali túlzástól 
mentesen egy mérsékelt, konzekvens becsületes 
politikai irányt tartson szem előtt és ezt kon
zekvensen kövesse. Jelenti azt, hogy egy stabil 
kormányzatot létesítsünk ebben az országban, 
mert arra van ennek a nemzetnek szüksége, 
hogy munkaképes parlamenttel rendelkezzék.

Stabil kormány — 
munkaképes parlament.

Csak egy stabil kormány egy munkaképes par
lamenttel összhangban lesz képes teljesíteni 
azokat a súlyos és nehéz föladatokat, amelyek 
reánk várnak. Hogyan gyógyuljon meg ez a 
nemzet lelkileg, hogy nyugodjék meg ennek a 
nemzetnek fölzaklatott lelke, ha a külföld csak 
a rosszindulatot mutatja, és akadályokat gördít 
utunkba, ha soha támaszt nem nyerünk és 
mindenütt üldözéssel és érdekeink kijátszásá
val találkozunk?

Szomszédaink egyik vádja az, hogy ez
a, kormány nem képviseli a nemzet akara
tát, hogy ebben az országban nincs demo
krácia, hogy velünk ennek folytán szóba* 

állni nőm lehet.
Egy másik vád úgy hangzik, hogy titkos fegy
verkezés folyik és mi ennek révén fenyegettük 
szomszédainkat. A harmadik vád pedig az ir
redentizmus jól, ismert vádja. Nézzünk szembe 
mégegysz^r ezekkel a vádakkal. Ezeket első
sorban az a bizonyos társaság szította elle
nünk, amelyikre már,bátor voltam utalni: az 
emigránsok. Azt mondották^ nincs demokrácia, 
mert az államforma kérdésében nem mertük 
megkérdezni a népet, mert a kérdést nem tet
tük népszavazás tárgyává; hogy nincsen álta
lános választójog, hogy oligarchia uralkodik 
ebben az országban Ó3 hogy nem nyúltunk ra
dikális földreformhoz, amely egyedül volna or
vosszere az összes bajoknak; hogy a nép sza
badságát, jogait letiporjuk és igy tovább.

Bethlen válaszol Benesnek 
és Niiicsiesnek.

Nézzünk szemébe az első vádnak. Magyar
országon tudtommal egy kitt csoport terrorisz- 
tikus eszközökkel kiáltotta ki az úgynevezett 
népköztársaságot és nemcsak, hogy alkotmá
nyos elintézéshez nem nyúlt, hanem óvakodott 
attól is, hogy ezt a kérdést népszavazás által 
döntse el. lla velünk szemben ilyen vádat em
legetnek, kérdezem, ho«">’ .szomszédim] .bál, pél
dául aa északi szomszédainknál a népköztár
saság népszavazás utján létesült-c? Sőt tóvá! ö 
megyek: azok, akik maguk részéről a béke- 
szerződés előtt az anneksziómentes, hadikárpót- 

ződéséröl folyj, tárgyalások megszakításával 
függ össze. Ok van a föltevésre, hagy dr. Benes 
mindenekelőtt politikai információs utat akart 
tenni és a francia államférfiakkal a nemzet közi 
politika legfőbb kérdéseiről akar tanácskozni.

Zalaegerszegre. Akkor, amikor a büntetőtör
vénykönyv és a büntetőpörrendtartás meg
reformálása végre lesz hajtva és a ravaszul 

• bujkálók könnyen fölfedezhetök lesznek, s a bí
róság előtt, a lehető leggyorsabb idő alatt tár
gyalásra kerül büuiigyük. én leszek az első, aki 
lemondok erről a kivételes hatalomról. Át fo
gom adni ezt a hatalmat o független bíróság
nak; de amig nincs oly törvény, amelynek alap
ján ezt megtehetném, addig kötelességem azt a 
föladatot, amelyet a le’kiismeretem szerint haj
tok végre, tovább is szemelőtt tartani. (Éljen
zés.)

lás nélküli békét hirdették ezek az anneksziót 
népszavazás utján hajtották-e végre, vagy pe
dig ellenkezően: amikor ml Parisban a nép
szavazást kértük ezekre a területekre, nem azt 
mondották-e, hogy ez fölösleges és visszaút a si- 
tották? Ne hivatkozzék senki, olyan érvekre, 
amelyek tekintetében nem tud jó példával elől
járni a maga részéről. Azt mondották, hogy 
nincs általános választójog. Nem tagadhatjuk, 
hogy nincsen. Mert Magyarországon a felnőtt 
lakosság 60—70%-a valóban bír választójoggal, 
még a nők is, bár igen demokratikus országok
ban a nőknek nincs választójoguk. Magyar
országon a választójog csak ahhoz van kötve, 
hogy valaki 24 éves legyen, hogy két év óta 
állandóan egy helyben lakjon, hogy a négy 
elemije meglegyen. A választói jogosultság te
hát oly föltételekhez vau kötve, amelyet min
den lakos megszerezhet. Kérdezem azoktól az 
uraktól, akik ezt a vádat hangoztatják, hogy 
bár ők az általános választójogot törvény be
iktatták annakidején, egy úgynevezett néptör
vénybe, hozzányultak-e ellhet; és igy kiirtók^e 
az általános választásokat? Nem merték saját 
választójoguk alapján megkérdezni ezt a né
pet, mert, tudták, hogy ez meg fogja adni 
méltó választ. Én azt mondom, hogy

Keleteurópában és a Balkánon egyáltalá
ban irónia általános választójogról, mint 

a demokrácia biztosítékáról beszélni.

a

Vagy nem irónia-e az, ha látjuk, hegy há
rom és fő! millió magyar embert azoknál, 
akiknél az általános választójog legalább 
papíron törvénybe van iktatva, kisenimiz- 

nek az általános jogok gyakorlásából.
De van-e szükség arra, hogy egy ország de
mokratikus legyen, radikális földreformra? Én 
azt hiszem, az a földreform, amelyet a szom
széd országokban látunk, nem annyira a sze
gény népnek földhözjuttatását. mim inkább a 
magyar birtokos osztály letörőkét célozza. Mi, 

| igenis, józan földreform keresztülvitelének ga
ranciáját szükségesnek tartjuk. De ezt a nem
zet jövőjének, nem pedig a demagógiának a ja
vára akarjuk keresztül vinni. Azt. mondják, 
hogy ebben az országban nincsenek szabadság
jogok, hogy mi ezeket eltiporjuk. Újból kérem 
önöket, emlékezzenek vissza az októberi időkre, 
arra a szomorú időre, amikor ebben az ország
ban mindenkinek volt joga és szabadsága, csak 
a tisztességes embernek nem. Kérdem szomszé
dainkat, hopp nem szabad-e a magyar sajtó?

Azt mondják, hogy titkos fegyverkezés folyik 
és ezzel fenyegetik szomszédainkat. Valóban 
ez csak Európa együgyiiségére való pályázás. 
Amikor az utolsó három évben átéltük a két 
királypnccsot, akkor nem a szomszédok fenye
gették Magyarországot bemasirozássul? Határ
incidensek alkalmával pedig mi voltunk é azok, 
akik mobilizáltunk? Nekünk 35.900 emberünk 
van fegyverben, szomszédaink hékcállománya 
6—700.000 ember, háborús mozgósítás esetén pe
dig 7 és fél millióra emelhető föl. A mi békebeli 
hadseregünk nincs fölszerelve még azokkal a 
fegyverekkel sem, amelyeket a trianoni szerző
dés biztosit.

Éppen igy állunk az irredentizmus vádjá
val is.

Minden meggondolatlan szóval, fölösleges 
gesztussal, irredenta kijelentéssel, amely 
mögött a külföld többet sejt, mint aminek 
valóban látszik, azoknak ártunk, akik a 

határon túl maradtak.
Én, mint a felelős magyar kormány elnöke, 
semmiféle ilyen megmozdulást, amely Közép- 
európa békéjét fenyegetné, éppen megyRr 
szempontból nem tűrnél: és nem fogok tűrni. 
Ebben a tekintetben garanciát adhatok az 
egész nemzetnek. de ;i külföldnek is.

Még kél kérdésről szeretnek beszélni. Az 
egyik a földreform kérdése a másik a mező
gazdasági hitel. Mindenkinek, aki egy kis jó
zansággal nézi ennek az országnak helyzetét, 
tudnia kell, hogy

egy földreformra szükség van. hogy ennek 
a végrehajtása sürgőssé vált.

Hangsúlyozni kívánom, ho/y nem forradalmi 
mentalitás szolgálatának kedvéért csinálunk 1 

földreformot, nem azért csináljuk, hogy ki 
nem elégíthető igényeket támasszunk, hanem 
azért, hogy a birtok megoszlását ebben az or
szágban az egész nemzet, javára egészségessé 
tegyük. A novellára három okból van szüks?.?. 
Az egyik az, hegy a végrehajtást gyorsabbá 
kell tenni, mert minél tovább húzódik ez a 
kérdés, annál inkább alkalmas arra, hogy 
egyesek demagóg jelszavakkal hasznosítsák 
maguknak a kérdést. Szükség van a. novellára 
azért is, mert a végrehajtás rendjén egyes 
végrehajtó közegek között az értelmezés tekin
tetében az egyik vagy másik pontban nézet
eltérés merült föl. Szükséges tehát, h(<y bizto
sítsuk a végrehajtás egységes szempontjait.. 

Minden kétségen fölül áll, hogy
mi egy nagy és súlyos hitelkrizisben élünk.

Azonban senki sem bolond tökét kölcsönadni 
tisztán azért, hogy egy pár hónap múlva mint 
kevesebb értékű pénzt kapja vissza. Ennek ter
mészetes következménye, hogy megszűnik a ta
karékossági szellem, a tőkegyűjtésre való tö
rekvés, mindenki áruba, földbe akarja pénzét 
fektetni. A termelés helyébe sokhelyütt a spe
kuláció lépett. Oda kell 'törekednünk, hogy a 
szövetkezet révén a kisbirtokostúrsadalom, to
vábbá a közép- és nagybirtokostársadalom, úgy 
a buzakötvények kibocsátása révén, mini a 
jegyintézeti hitelnek a lehetőség és a közgazda
sági szempontok figyelembevételével a terme
lést fejlesszük. De szükség van még arra is, 
hogy*a magyar birtokostársadaloni szervezked
jék és megalkossa azokat a hitelszervezőtek, t, 
"amelyeket 100 éven keresztül önmüködés révén 
megszervezni nem tudott. Végre is mindent 
nem csinálhat a magyar állam, az az állam, 
amely leromlott állapotában, amikor a napi 
kiadások teljesítésére is csak nagynehezen 
tudja a szükséges pénzt, előteremteni, nincs 
abban a helyzetben, hogy minden szükségletet 
maga elégítsen ki.

Az uj devizaközpont.
A jelen voltak hallani akarták még Kállay 

Tibor pénzügyminisztert is. Kijelentette, hogy 
hiszi és reméli, hogy az a munka, amelyet a 
kormány kifejt, meghozza a maga gyümölcsét. 
Ehhez csak két elöföltétel szükséges. Az egyik 
a külföld segítsége, amelyre most már legalább 
a vagyán tant államait illetőleg, úgy hiszi, szá
míthatunk, a, másik az, hogy itthon oly munkát 
fejtsünk ki és oly áldozatkészséget tanusilsunk, 
ami a viszonyaink rekonstrukciójához szük
séges.

Most, amikor az Alföldöli érik az uj deviza
központ, amely a külföld számára való fize
tési lehetőségeket is megadja nekünk, hitét 
és bizalmát fejezi ki a magyar koronában,

a magyar közgazdaságban és ezzel 'az egész 
magyar állam rekonstrukciójában.

Zongorát, planinőt 
no vogyen. ni lg HEM-.1-.W72 KsJSÍÁi.’/ zon- 
goratelepét meg nem látogatta. BvGal>op, 
VI, Király-utca !W. széni — Kégj zongorát 
vesz, cserél, javít, hangol. TELEFON
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1923 julius 9. aReccel
SUseher Viktor, a Devizakőzpont elnöke 
nyilatkozik a magyar korona sorsáréi és rekord" 

terméskilátásainkról
Répáéi tudósítójától.) A magyar koronát O.(i‘£-lel 

éviik Zürichben, a drágaság mind fantasztikusabb mé
reteket ölt. a tftmegnyomor agyra sötétebb perspektívát 
mutat és közben: -

Magyarországnak rekordtermésre vannak kilátásai.
A Regalt munkatársa kérdést intézett pénzügyi vilá- 

unk egyik elismert szaktekintélyéhez: Elischer Viktor- 
hoz n Devitaközpont elnökéhet, a Pénzlntéseti Központ 
igazgatójához, milpennok látja a magyar korona sorsát, 
kapcsolatban a nagyszerű terméskilátásokkal.

Eiischer Vifttov
a következőket felelte kérdésünkre:

__ A korona sorsát egészen szilárdnak látom. 
Magyarországnak sok év óta nem volt 
olyan kitűnő termése, mint amilyenre most 

kilátásaink vannak.
Márpedig a korona sorsára föltétlenül ki kell 
hatnia énnek a nagyszerű terméseredménynek. 
Ez. véleményein szerint, rövidesen éreztetni is 
fogja hatását a nemzetközi pénzpiacon. Lehe
tetlennek tartom ugyanis, hogy a magyar ko
rona belső értékét teljesen figyelmen kívül 
hagyja az internaeionális spekuláció. Rekord
termésünk a magvar liszt- és gabonaexport 
megnövekedése folytán tekintélyes külföldi va
lutával fogja gyarapítani nemcsak magángaz
daságunkat hanem ál lám háztartásun kát is.,

— A magyar korona megjavulása tehát volta-

hz ügyvédi Kamara 3 hőnapra fölfüggesztett az ügyvédi 
gyakorlattól egy budapesti ügyvédet

(A Reggel tudósítójától.) Több hónappal ez
előtt a báró Schossb' .y/er-uvadalom két bérlője 
között polgári pör Keletkezeit. Reich Miklós, 
aki az uradalom egy részét kibérelte, a gödöllői 
járásbíróságnál bepörölte a régebbi bérlőt, ká
rogó Lajost azért, mert, állítólag egy 500 holdas 
területen üszkös búzát vettetett el és ezáltal 
neki tetemes anyagi kárt okozott. Mielőtt azon
ban a bíróság Ítélt volna, Reich Miklós ügy
védje,

dr. Halász Miklós, Faragó Lajos ellen csa
lás címén följílentésí tett a főkapitánysá
gon és a fői Hentes anyagát az ügy véri ne
vének többszöri tök'miiíej ?. mellett hat om 

lap is leközölte.
Közben a gödöllői járás bíróság Reich Mik* 

lést keresetével elutasította és a budapesti ál- 
lamrc.ndőrség is bűncselekmény hiányában 
megszüntette a nyomozást- amelyet a dr. Ha
lász Miklós által beadott, följelentés alapján in
dított. Ekkor Faragó Lajos, akit a Halász-fele

Bethlen és Walkó 
nyíregyházai pohárköszöntője 
Vissza TouncsányD V. Pálhoz?

Nyíregyháza, julius 8.
(A Reggel kiküldött munkatársának telefon

jelentése.) Szop külsőségek közölt folyt le va
sárnap délelőtt a Rakovszky Iván belügyim- 
niszter foga Hím tájára. i<lcórk«'zeft n)iH‘8ztercl- 
nök ók képviselőknek a fogadtatása.. A Kai- 
luyak hazája különösen éiti, hogy mi kepén kell 
i nneppé varázsolni egy napot. I'alárda, Boes- 
kay-diszruhás megyei bandérium és harminc
három faluból osszon orb a vált gyönyörű ina- 
gyarruhás bandérium, lehérruhás virágos le 
anykák — min i fólvoraiilak ma délekitl Nyír
egyháza pályaudvarán és főútvonalán, hogy 
megadják a tiszteletet a kormány odaérkezett 
tagjainak, elsősorban pedig gróf Bethlen István 
miniszterelnöknek, akit, a sznbolcsnieg.vei kö 
zönség ma különös érdeklődéssel hallgatott 
meg. A nyíregyháziak nem nagyon szerelik 
a képviselőjüket — ezt az impressziót szerez
hette a tárgyilagos szemlélő ma délelőtt a ncp- 
gyülés elölt és után és mindenekelőtt. a mi
niszterelnök fontos politikai és külpolitikai ter
mészetű kijelentései izgattak mindenkit, ezeket, 
várta óriási érdeklődéssel a vármegye minden 
részéből összegyűlt közönség.

A miniszterelnök beszédében a magyar köz
elet bajainak forrásával foglalkozót! és megál
lapította, hogy az orvoslás első föltétele a lelki 
egyensúly helyreállítása, mert csak ennek se
gítségével lehet a gazdasági egyensúlyi helyre 
Miitani. Minden jobb- és baloldali túlzástól 
menf, mérsékeli, konzekvens és becsületes po
étikai irányt akar, amelynek első lépése az 
volna, hogy politikát téren, a társadalmi osz
tályok, felckezetek és nemzetiségek között 
helyre akarja állítani a szociális békét, T>e eh
hez stabil kormányzatra és munkaképes parin 
ín«°in^r<? van szükség \ beszéd további rész1', 
külpolitikai vonatkozású. Energikus hangon 
cáfolta meg a kisántánt allamai által ellenünk 

képen — tőlünk függ. Semmiesetre sem tartom 
célirányosnak koronánk árfolyamának mester
séges fölhajtását, ellenben annál szükségesebb
nek azt, hogy a magyar korona nemzetközi ér
tékelése a belső értékhez idomuljon.

— Terméskilátásaink olyanok, hogy a nem
zetközi pénzpiacon rövidesen nagy keresletnek 
fog örvendeni a magyar korona, ami a maga
sabb árfolyamképződésnek legelső föltétele.

A magyar pénzügyi kormányzat pedig gon
doskodni fog arról, hogy fizetőeszközünk 

ne kerüljön nagy mértékben a piacra.
— Végeredményben tehát — fejezte be nyi

latkozatát Elischei Viktor — a magyar korona 
vásárlóerejének föltétlenül javulnia kell és ez 
természetszeriicn nagy kihatással lesz a drága
ság csökkentésére is. Sajnos, a magyar keres
kedelem nem fog sietni, a koronajavulásnak 
megfelelően, az árakat leszorítani.

A kormányzatra várna az a nagy föladat, 
hogy — amely pillanatban megindul a ma
gyar korona helyes értékelési folyamata a 
nemzetközi pénzpiacon — idebenn erős kéz

zel fogjon hozzá a drágaság letöréséhez.
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy őszre sem- 
mieselre sem várhatjuk a. drágaság beharango
zott nagyarányú fokozódását, mert koronánk 
javulásának minden clöföltélele megvan.

följelentés közzététele csalóként állított a nagy 
nyilvánosság elé, panaszt emelt dr. Halász 
Miklós ügyvéd ellen a budapesti Ügyvédi Ka
maránál, amelynek fegyelmi bírósága legutóbb 
dr. Köves Béla elnöklete alatt megtartott 
ülésében rendkívül érdekes és precedenst ké
pező Ítéletet hozott.

Az ítélet dr. Halász Miklóst az ügyvédi 
Rendtartás 68. §-ának b) pontja alapján az 
ügyvédi gyakorlattól 3 hónapi időtartamra 

fölfüggesztette
azzal az indokolással, hogy az ügyvédi hivatás 
becsületével és tekintélyével összeférhetetlen, 
hogy egy ügyvéd nyomozási stádiumban levő 
bűnügyet, amely nem való a nyilvánosság elé, 
a. följelentett fél megfélemlítése és saját magá
nak reklámozása céljából hirlapilag nyilvános
ságra hozzon.

A súlyos ítéletet Halász Miklós megfölleb- 
hezte a Kúria ügyvédi tanácsához.

terjesztett vádjait: hogy a kormány nem kép
viseli a nemzeti akaratot, hogy ebben az ország
ban nincs demokrácia, hogy az országban tit
kos fegyverkezés folyik és az irredentizmus 
vádját. Minden pontnál élesen szembeállította 
a magyar helyzetet a kisántánt államok de
mokráciájával, fegyverkezésével és kisebbségi 
jogvédelmével. Az irredentizmust a gyengülő 
haza fiságnak nyújtott injekciónak tekinti. A 
külföldnek garantálja, hogy semmiféle irre
denta megmozdulást nem fog tűrni.

Rakovszky Iván beszámolójában bel- és kül
politikai kérdésekéi érintett. Kijelentette, hogy 
a kormány a „rend politikáját" követi. Élesen 
támadta a túlzókat és kemény szavakkal ítélte 
el a jobboldali izgatásokat és kilengéseket, 
amelyeket ieetöbbször önző anyagi érdekből 
köveinek el. Kikelt a „baloldali" izgatások ellen 
is és súlyos szemrehányást tett a liberális pol
gári ellenzéknek és szociáldemokratáknak, 
nemkülönben a sajtónak is, hogy nem mérnek 
egyforma mértékkel az izgatások megítélé
sével.

A népgyiilés után a miniszterelnök és a kísé
retében levő miniszterek megtekintették a vár
megye híres Józsa jndrrfs-muzeumát, majd 
Bethlen a vármegyeház dísztermében fogadta 
az egyházak, egyesületek és a város társadal
mának tisztelgő küldöttségeit. Ezalatt Kállay 
Tibor és Walkó Lajos a nyíregyházai iparosok 
és kereskedők küldöttségét fogadták.

Fél 2 órakor érkeztek a miniszterek a Ko
rona-szálló nagytermébe, ahol 2110 terítékes 
bankett volt. Kállay Miklós főispán a kormány
zóra, Lipthay Béla pedig a jelenlevő miniszte
rekre mondott fel köszöntőt. Gróf Bethlen Ist
ván mlniszte.ehiÖK válaszában élesen körvona
lazott megállapításokat tett a demokráciáról, 
mely alatt nem ért osztály-vagy tömeguralmat, 
mert ez autokrácia, amely nem tűr ellen véle
ményt. Kifejteit^, hogy szerinte u demokrácia a 
társadalmi osztályoknak a politikai jogokban 
való olyan egyforma részesedését jelenti, amely 
minden ország halcdá-r. szempontjából szük
séges. Hangsúlyozta az árbmnirég vez-löszere- 
• 'i el fontosságút é> kiemelte. .> birtokos
osztálynak vállalnia kell azt a szerepet, 

amelyre a közgazdasági életben hivatott, ipari 
és kereskedelmi téren.

Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter 
szólalt föl a zajos tetszéssel fogadott minisz
terelnöki pohárköszöntő után. Nyíregyháza ke
reskedelmi jelentőségéről és fontosságáról be
szélt. Magyarország jelenlegi helyzete — úgy
mond — nagyon szomorú, de nem kétségbeejtő, 
mert minden lehetősége megvan egy egészséges 
gazdasági és pénzügyi fejlődésnek, az ehhez 
szükséges erőforrások megvannak, csak ki kell 
használni őket. Nem szabad tűrni a csüggedést, 
mert a gazdasági téren való pesszimizmus meg- 
ölője minden fejlődésnek.

Ezután még több beszéd hangzott el. Fölszó
laltak Geduly Henrik református és Miklóssy 
István görög kát. püspökök. A bankett után a 
képviselők egy része visszautazott Budapestre. 
A miniszterelnök a képviselők többségével 
Nyíregyházán maradt. A délután folyamán 
Bethlen István Nyírbátorba ment, ahol az ősi 
református temniomot és a Báthoryak sirját te
kintette meg. Este Kdllósömjénben a főispán 
vendége volt és itt töltötte el az éjszakát is. Ma 
reggel Kállay András nagyhalászi birtokára 
ment a miniszterelnök, hogy egész kíséretével 
együtt résztvegyen a tiszteletére rendezett ti- 
szaparti halászaton. Végül megemlítjük, hogy 
a beszámolóra egybegyiilt előkelőségek között 
ott láttuk Tomcsányi Vilmos Pál volt igazság
ügyminisztert is és amikor Rakovszky Iván 
megtette súlyos kijelentéseit a magyar sajtó
val szemben, úgy érezte mindenki, mintha a 
volt igazságügy miniszter szelleme kísértett 
volna abban a pillanatban. A miniszterelnök 
kedden reggel érkezik vissza a fővárosba.

■ num.er'mi

Orosz Kommunista-propa
ganda Bulgáriában

Szófia, julius 8.
A rendőrség több kommunista vezért letar- 

tőztatot. A házkutatások során sok elrejtett 
gépfegyverre, puskára, lőszerre akadtak, ame
lyek oroszországi eredetűek. A kormány a leg
szigorúbb rendszabályokkal fog élni a kommu
nista agitáció leküzdésére.

r
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EL mezt&g&n ember
Mindennek a háború az oka? Annak is, hogy 

a lakatos agyonverte a kisfiát, annak is, hogy 
Dömötörné, vagy hogy hijják, a kis lányából 
kínozta ki a lelket? Hazafias fiatalemberek há
zat akarnak szerezni, hogy ott a prédául kisze
melt politikusoknak belét ontsák és éjjel füty
kösök zuhannak, kések cikáznak és a kínban 
torzult arcokkal szembevigyorog a kielégillt 
ember, a gyönyörködő, a rettenetes. Mindez 
van és ha kérded, miért, azt mondják, hogy a 
háború tette — pszichózisnak mondják finoman 
és megnyugosznak, hogy ez igy emberi.

De mégis, én Istenem, hisz örök harcban áll
nak a tigrisek és a farkasok, mindegyik abból 
él, hogy öl, az iparuk ez, q. professziójuk, amire 
születtek és őket duvadaknak nevezzük, raga
dozó bestiáknak és nincs tigris és nincsen far
kas, amelyik gyönyörködnék az áldozat kínjai
ban. Minden ellenkező híresztelést megdöntött 
már a tudósok megállapítása: a fenevadak 
gyorsan, lehetőleg kevés ceremóniával, komo
lyan és közömbösen ölnek, mint a mészáros, de 
kínozni, tüzes fájdalmakban elmeriteni, eleven 
testet szakszerűen szaggatni, vonagló izmokat 
szétfacsarni, csontot roppantam, fogakat törni, 
szemet kitolni... igen, kínozni gyönyörködve, 
szadista szerelemmel, szenvedést nézni bor- 
zongva és kéjen, ezt csak az ember tudja, azt 
mondják azért, mert háború volt. De hiszen a 
tigrisek és farkasok mindig háborúznak. Örök 
katonák ők, akik az örök háború szabadságá
ban se olyan kegyetlenek, mint az ember, egy 
rövid háborús mámor kaizenjammerében. Ugy- 
látszik, a tigris és a farkas egész rendes, jó 
ember lenne, ha valami kultúra másra is képe
sítené az ülésen kívül, hiszen az örök háború se 
tudla. őket olyan bestiákká tenni, mint, egy kis 
nekiszábadulós tette az embert. De vájjon csak
ugyan a. háború az oka mindennek? Meggon
dolandó! A háború polgári kötelességgé tette 
az ölest, de az öles szerelme és főként a verés, 
a kínzás, a fájdalomosztás passziója nem tarto
zik a háború követelményei közé. Ezt csak meg
engedte a háború, midőn leszedte az emberről 
a kulturkötelékeit, lehúzta az emberről az em
beri ruhát és a meztelen ember boldogan, sza
badon, virgoncán nézett préda után, boldog ra
gadozó, aki önmagára talált fölébredt duvad, 
aki olyan szenvedélyeket rejteget, amiket értet
lenül néznek a tigrisek és a farkasok.

Tudsz még élni az emberek közt? A szelíd ci
pész, aki boltja ajtajában kanárimadarat ápol, 
ó csak azért nem. rohan rád, mert azt hiszi, 
hogy nem szabad. De jöhet egy boldog reggel, 
szabadság, kommün. vagy fajvédclcm, mind
egy, csak az a hir jön, hogy szabad emberré 
lenni és ő dikiccsel nyúz és fejedbe szeget ver 
és elborult kéjjel nézi fintorgó arcodat, mert ö 
ember, nem fenevad, több, valami, aminek neve 
nincs, akinek szerelmese, a teremtett világ ön
kéntes hóhéra, a gyötrelem szenvedélyes mes
tere, nem állat, több, finomabb, pokolibb, kö
nyörtelenebb, a praktikus cél nélkül való, az 
ideális nyuzás hőse, a sikoly, a. nyöszörgés, az 
üvöltés zenésze, neve nincs, álnéven úgy híj
nak, hogy: ember. Márkusa László.

— Az ekrazitos biinpör miatt uj törvény ké
szül. Ismeretes, hogy a Kovács-testvérek és 
at\nÁars,a’^na^ ekrazitos bűnügyében a vizs
gálóbíró a letartóztatott gyanúsítottaknak több 
mint a felet szabadlábra helyezte. Ezt a vég
zést öt gyanúsítottal szemben még az ügyész
ség is megnyugvással tudomásul vette. Igaz, 
hogy közigazgatási utón tovább is eljárnak ezek 
ellen is és most a toloncházban ülnek. Sokak 
előtt föltűnő volt ez a szabadlábrahelvezés, de 
a vizsgálóbÍrónak a végzése a fönnálló törvé
nyekből merítette indokolását. A ma érvény
ben levő törvények szerint robbanóanyagoknak 
^agy bármilyen robbanószernek engedély nél
kül való tartása, összegyűjtése, vagy beraktá
rozása csak egyszerű kihágást képez, amelyre 
a törvény, mint legsúlyosabb büntetést, 15 napi 
elzárást ír elő. Értesülésünk szerint dr. Nagy 

igazságügyminiszter az utóbbi esztendők 
bombamerényletei és a mostani ekrazitos me
rénylet terv. folyományakcpen sürgős utasítást 
adott a minisztérium kodifikációs bizottságá
nak, hogy a robbanószerek jogosulatlan tar
tása, összchalmozása cselére uj törvényjavasla
tot dől gozzon ki, amely az ilyfajta gyilkos 
anyagoknak zuggazdáit súlyos és hosszú évekre 
terjedő fegyházbüntetéssel sújtja. Ezt a tör
vényjavaslatot a legrövidebb időn belül a nem
zetgyűlés elé terjesztik.

— Tahakovlta Dusán külföldre utazott. Tabakovils Pu-
H Deviza központ igazgatója, ma délután elutazott 

Budapestről. Több botét fog külföldön tölteni, de utazása, 
hir szerint, nem hivatalos természetű, hanem családi 
ügyekkel áll összefüggésben. Tahakovits igazgatót távol- 
lóto alatt fíarth Ferenc, a Jegyintézet fölügyelője helyet
tesíti.

— 250 korona egy liter szódavíz — 150 korona 
egy, liter bor. A mai drágaság tréfái közül 
való ez a kedves kis összeállítás és az a meg- 
állapitás, hogy a szódavíz literje 100 koronával 
drágább, mint egy liter bor. Ha egy liter szóda 
2.>0 korona, akkor igazán olcsó a 150 koronás 
bor . . .

— Bizony kérlek, most rájuk jár majd a rúd 
a destruktív hazaárulókra. Sipőc, Petrovác és 
Folkusházy már meg is alakultuk, mint vizs
gál óbizottság, aki a Vázsonyi és a Bárczy bű
neit deríti majd föl hazafias könyörtelenség
gel és ez a három szakértő majd megmutatja, 
hogy micsoda szenvedéseket zúdított az or
szágra a liberalizmus, akkora bajokat, amik
ből még Sipőc, Petrovác és Folkusházy se tud 
bennünket hirtelen szárazra vonni. Mert tudd 
meg, hogy még- ma is nehéz küzdelemben va
gyunk ezzel az agyonvcrhetetlen destrukció
val. Bárczy és Vázsonyi és az ő strohmanjaik, 
az a Bassay, az a Kúpért, az a Peidl és a töb
biek, ők mind azon mesterkednek, hogy a végre 
uralkodáshoz jutott szakértő erkölcs munkáját 
gátolják; kérdezd meg azt a családapát, aki fe
leségével és három gyerekével tüdejét szellőzni 
ma kirándult a Hüvösvölgybe és oda-vissza 
kétezer koronát helyezett viteldijként a kon
strukció oltárára, kérdezd meg öt, hogy ki az 
oka a 200 koronás villamosjegynek? Ha van 
benne keresztény becsület, azt feleli, hogy igen, 
Vázsonyi, Bárczy, Rassay és Drózdy garázdál
kodnak a közlekedési részvénytársaságban és 
az ő aknamunkájuk okozza, hogy tarifaemelés
sel négyzetes arányban a közlekedést is ron
tani kell a sziszifuszi munkát végző konstruk
ciónak. Ezt feleli az igaz hazafi és ha akad zsidó
bérenc, aki nem azt feleli, annak majd meg
felel Sipőc, Petrovác és Folkusházy, vagyis 
mint vizsgálóbizottság, aki föl fogja deríteni 
a liberálisok szerepét a négy éve dúló fővárosi 
gazdái kodásban.

— Egy román zeneEZcrző.baritonista bepörölte Iioiozs. 
várit Sándor Erzsit és a férjét. A múlt esztendőben 
Bosnyák Zoltán dr. nyugalmazott államtitkár egy 
magyar származású kolozsvári baritonista egyfölvo- 
násos operáját fölkérés folytán benyújtotta a 
budapesti Operaházhoz elolvasás vágott. A szerző: dr. 
lirctán, aki magyar zeneiskolákban végezte tanulmányait 
és Erdély elszakitása óta Kolozsvárit működik. A kis 
opera, hogy-hogynem, elkallódott a kultuszminisztérium
ban és a szerző hiába sürgette érte Bosnyákot, — többé 
nem került elő. Sándor Erzsi az elmúlt hetekben Kolozs
várit vendégszeri polt s ezt az alkalmai arra használta föl 
Brelán, hogy keresetet indított Sándor Erzsi és férje, Bős- 
nyák Zoltán ellen kártérítés címén. A baritonista-mű-, 
zsikus azt állította, hogy csak az az egyetlenegy példá
nya volt raog az operájának, amelyet Bosnyák a kultusz
minisztériumon keresztül az Operaháziak átadott. Ez ala
pon 100.000 lei kártérítést követelt. A port a kolozsvári 
törvényszék tárgyalta, amely előtt dr. Hornén Falér. is
mert erdélyi ügyvéd képviselte Bosnyákékat. Az egyik 
tanú azonban leleplezte Brotánt. Azt vallotta ugyanis, 
hogy az operának másik példánya az ő birtokában vau, 
tehát a keresetnek nincs alapja. A bíróság elutasította 
a fölperest s igy Sándor Erzsi megmenekült attól a ve
szélytől, hogy azt a pár — magyar korona — milliót, 
amit nagy sikerrel összeénekelt, a kultuszminisztérium 
gondatlansága folytán elszedjék tőlo, azaz hogy a férjétől.

— Egy volt pesti bankigazgató 220.000 svájci 
francért vett palotát Becsben. A Heggel bécsi 
levelezője irju: Vcitschbergcr osztrák bankár, 
aki arról nevezetes, hogy sokáig jelentékeny 
összegekkel támogatta a bécsi monarchista 
agitációt, sőt a Habsburg-párti kőnyomatos. 
„Agence Havas** kiadója is volt, oroszországi 
üzletein sokat vesztett és igy pompás Arenberg- 
ringi palotáját e napokban eladni kényszerült. 
A palotát 220.000 svájci frankért Salamon 
József Tivadar, az Iparbank volt, vezérigazga
tója vette meg. Salamon József Tivadar most a 
Kux és Bloch cég beltagja. Mindenesetre jelen
tékeny összegei takarított meg pesti vezérigaz
gatói fizetéséből...

— Hát ez is lehetséges? Egv pör réven, tudomásunkra 
jutott, hogy a „Fonciére" Általános Biztosító Intézet 
egyik főhivatalnokának, aki 20 éves szolgálat után szeme- 
vih.gdt elvesztette és ennél: jolylán 1911-ben nyugdíjaz- 
latoit, ugyancsak máig pont ennyi nyugdijat: összesen 175 
korona összeget fizessen. Ugyanakkor tegye ezt, amikor 
saját vagyona a háború alatt és óta milliár’dokra emel
kedett, mert palotáik és házaik értéke ma már csak mán, 
mint békében volt, a valorizált biztosítási összegek és di
jak révén ma ezerszer nagyobb bevételei vaunak, vezér
igazgatója pedig, aki ennek a hivatalnoknak személyesen 
megfogadta, hogy az intézet ót. soha nyomorban nem 
fogja hagyni, pusztán egy vacsorára J's milliói költhe
tett. Kérdjük, hova is teszi az intézet azt a sok milliót, 
amelyre azáltal toll szert, hogy a kormány engedélyt 
adott neki régi szerződéseknél is 15% háborús dijpótlélcot 
számítani? Hiszen ezt az engedélyt arra a célra kupta, 
hogy a hivatalnokok és elsősorban a nyugdíjasok járan
dóságát a változott viszonyokhoz képest emelje. Vagy 
nyugdíjnak inoudható-c még 175 korona havi ellútmáuyl 
• iT fosztották a romániai vasúti katasztrófa 
áldozatait. Nagyváradról jelenti tudósítónk; A 
Jassy. és Csernovlc között történt borzalmas 
vasúti szerencsétlenségnek eddig több mint 
száz halottja van. A sebesültek száma a két- 
százat túlhaladja. A főbünös Faun Jón 
váltókezelő, aki a személy vonatot arra a sín
párrá irányítottá, amelyen egv tehervonat

egész vasúti személyzet megszö
kött V inti lánca állomásról, mert az életben- 
maradt uHsok bosszújától féltek. A környéket 
cscndorség szállta meg. A katasztrófa szinhe- 

Jp’entek »"eg, akik az áldozatokat 
Riiosztottak es a podgyászkocsit kiürítették. 
Liomaniai statisztika szerint, az utóbbi időkben 
minden három órára egy vasúti baleset esik, 
aminek elsősorban az az oka, hogy « rdr/i, be
tanult magyar vasutasokat elüldözték. j\ for
maion) újabban nagymértékben megcsappant.

A Ycs porce 11 án pnu dér homogén 
szemesei, amelynél tökéletesebb 
s z e p11 o s z c r nincsen a világon

Telefon *92-27
fostalak, számla 5211:

Rumburgi elnevezésű min
dennemű fehérneműre al
kalmas pc’.mrjÉvásxMaü 
motoronként 3140 K-ért.

510 drb fehérített, bőr
erős tejjedőc drbonkéut 
11.430 koronáért.

110 cm. széles Cén-Jtöl- 
tcnjfssövet kitűnő minő
ség, ultránként 14.320 K

Németország legjobb 10/35 JIP kocsija megérkezett. 
Európa szakköreinek elismerését vívta ki.
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— Katona Nándor festményeit hamisítják 
Néhány budapesti műgyűjtő vásárlás közben 
gyanús Katona Nándor-fele tájképekre ín,í 
kant. A huszadrendü -mázolások alá Katona 
Nándor neve volt hamisítva. Maguk a festmé
nyek miiértő szemében az első pillanatra dttrm 
hamisításnak tűntek föl, viszont annál meste
ribb volt az aláírás. Maga a művész is (>1í. 
merte, hogy ebben az egyben a megtévesztésié 
,iól utánozták. Katona a rendőrségen dr. ílavu* 
Károly ügyvéd utján följelentést tett a kép- 
hamisítók ellen. A főkapitányság két detektí
vet bízott meg a munkával, amely biztos nvn. 
mokon halad.

— lía használt vászoncipőjét vad onatu j j á 
akarja tenni, használjon World- 
cipőtisztítót, amely egy perc alatt 
v a d o n a t u j j á varázsolj a. M i n d e n ü 11 
k a p h a t ó.

Hölgyeim és Óraimig
Mély tisztelőitől ajánlunk öuöknok

Gyönyörű eiiíi szövetek § 
méterjo 3:130 korona. p 

Selyemfényű butiszt, fér- E 
flöltöuy vásznak, zcíirek,. 
anginok, kékfestő maradó-£ 
kok, ka na vászók, törülkö
zők, abroszok, pohártör
lők <' ■ . • - .........
kész női fohérncmüek min 
dm elfogadható árért.
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GYAK: EKZS1.BEJl’ALVA
Ajánl a közeledő aratási idényre: gabona-, lisztes-, 

hagyma- és minden egyéb anyag töltésére szol
gáló zsákot, továbbá zsák zsineget, csomagoló

vásznat, kézl-kévekötelet és minden más 
jutaárut eredeti gyári árakon, azonnali 

szállításra. Állandóan nagy raktár
készletek
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vohianK meggi’Ozoavo arról, nogy ezek az 
jövetelok teljosen ártatlan tereli érék vol- • • 1 •• 1 1 • • • i » f z » e 1 . r • «

_  Indlszkrét kérdés Zilahi-ICías tanácsnok 
úrhoz! Ismerve tanácsnok ur, talán nemsokára 
szeretett alpolgármester urunk, pártatlanságát 
és bájos elfogulatlanságát, atnolyuok közéleti 
működésében annyi tanujelét adta, tisztelettel 
bátrak, nem vakmerőek vagyunk megkérdezni: 
Vájjon tudott-e Nagyságod arról, hogy a Ko- 
^ács-testvérek rendes heti összejöveteleiket a 
Nyár-utcai 'polgári, iskola tornatermében tar
tották men\ Nem azért kérdezzük ezt., mintha 
m-m 
össze, 
luk, ncvíZZiiK okot röviden itaicaoaéiutanoitnalt, 
liánom azért, mert a destrukció néhány megfize
tett zsoldosa még megmerm^ kockáztatni a fő
város közgyűlésén azt a kacagtató tényállítást, 
hogy (' fővárosi nőig ári iskola növendékeinek, 
lelki világára c Koráét ék és társaik intim kö
zelsége nem gyakorol jótékony befolyást... 
Hahaha!

_ Jíorlxbod: a pénz fejedelmeinek randovuhclyc. A 
neoiX’l alkalmi t udósi tója írja: Karlsbad, amely Európa 
a. n. középosztályának volt nagyszerű regeneráló fürdő
helye, ahol i.zíízezrek üdültek, amikor még itt az üdülés 
nem volt elérhetetlen luxus, — ma klzárólny a pénz fője- 
delmolnok randcvvbelye. A cseh korona Középourópa 
Icgszilérdnbb ér, legdrágább valutája (a nemzetközi pénz- 
pi'ic a szokni u.jabb emelkedésével számol!} és mégis belső 
vásárlóereje piaca arányban a pénz presztízsével. Karls
bad rendkívül drága lett és ezért elmaradtak az osztrá
kok, a magyarok, a lengyelek, a németek, akik a fürdő
közönség 1"rzsét képozték egykoron. Azok a fürdővon- 
dégek, akik ma itt vannak, legnagyobb részt ismert és 
súlyos nevel, legmarkánsabb egyéniségei a pénzarlszto- 
kráeiánnk. Többnyire uj nevek, akiket nz utolsó évek 
gazdasági tébolya dobott felszínre, Napóleonok, akik mar- 
sallhotjukat ut-.'zótarsply tikban hordták, valuták alakjá
ban. Az Impcriai a hegyen és Pupp a völgyben irányít
ják ma a lő;- dél. Berlintől — Konstantinúpolylg. Az Im- 
peiialban van CastpiHnni Cantillo udvartartása. Ez év
ben gyöi'yiirii fel •■■■égé (l;:hi<jen:n Huchmunn, a Huryszin- 
ház volt lapja) nélkül: jött hatheti üdülésre és niultévi 
intim környezete is részben azét szóródott, a társaságot a 
Dopositcn Bank én az Unión Bank ismert transzakciói el
választották egymástól. A mai „C. C." udvara: a textiles 
Stefim Maulncr, T.anyenhahu képviselő, báró Hinyhoffor, 
Ginzkay. az. Író ón nője, .Var Wcrthoinier pardubitzi szesz
gyáros, Tressler, n Burg művésze, Köniysyarlen, az Is
mert vívó. A régiek, Goid (rtn, a D.inesiton Bank clnöko, 
Lurzlif) lI'W-5, akit. miiünk n „W. C.“ ügyében emleget
lek, mír.t a p.-.ti fiók Igazgatóinak fűlj; lentijét, Druckcr, 
az ,,Tngéfa“ uj elnöke (a f. l ■ ;ége énekosnő és ebben n szó- 
z > ‘ an bukott meg Bminposten is), Puchi, prágai milliár
dos bankár önálló Hollók magul.a' és különböző kis udva
rokat alkotnak. Itt vr.it a kél Á';vi>if; in persze, két öreg 
ur, pubinak i llözl. híve, az egyiknek 1: éves van,
f•; rövid ideig vendégá’.'.jrepcIt Ciprut, aki -rról uoveze- 
tos, hogy .W (ií) Osztrák Hitelt vásárolt össze és most ez 
óriás pakettól nem tud megszabadulni, ni’g a lcarlsoadl 
kúra sem szí bn lltotta meg részvényeitől. Pedig bizo
nyára őzéit jött éa számosán azért vannak itt, hogy egy 
vélotlonsógro leselkedjenek, ami összehozza őket, egy sze
szélyes pillanatra csupán, a Napóleonok bármelyikével. 
Ma érkozlk Hősei és ez valósággal izgalmas szenzáció a 
kutak körül és a hotelekben. Bősei, aki ez év március 
lhén mull — harminc éves. Vele Jönnek: 1/ugo v. Lt'dlg, 
a k. und k. hadügyminisztérium egykori kapitánya és a 
császári rezsim leghirhedtebb bolránypörének hőse és dr. 
Dávid volt cscrnowitzi bíró, ma milliárdos és Bősei jobb
keze. Túl ezen n zűrzavaron, teljesen a kúrájának élve, 
néhány a régi, boldogabb viliágból való finom dámával 
és úrral szerényen és zajtalanul az Imperialban trónol 
(mert niégíe ő az igaz!) Krausz Simon, nz Angol-Magyar 
nlolnöke, akinek n lakosztályából olykor osto halk ma
gyar muzsika szűrődik n völgybe, a eigányképü Margó 
szobrászművész játszik has magyar nótákat, hogy mi vnn 
azon slrnivaló .,.

— Hogy cipő sarkát a kopástól ójj«, JA
GUÁRT lesz rá Magyarhon lakója.

— Durmol a legtökélelesobb hashajtó, ize 
olyan, mint egy legfinomabb csokoládé cukor
kának és igy gyermekeknek is kedvenc, gyógy
szere. Kapható minden gyógyszertárban.

— BrBliánst, ékszert, aranyat, ezüstöt, ham! .fogat lég- 
mnzasah.h áron, régi arany* és czibitpónzcket. vesz Flschcr 
én rdsuer ékszerészen, Bndaixu.t, KAkíiezl-ut 27. szám.

Járjatok be minden föíilet, 
melyet Isten megteremtett 
nem akadtok bizonyára 
a lysoformnak párjára.
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Százmilliós pör 

az Esterházy hercegi család ellen 
Dr. Emil igazság&gymmszter lesz a Koronatanú

„ ^v-f/gel tudósítójától.) Nemes Ladó István 
főhadnagy, kaposvári lakos, u budapesti tör
vényszék előtt bepörölte néhai Esterházy Mik
lós herceg zászlós ur örököseit,

akiktől körülbelül 100,008.900 korona érték
ben követel egy ingatlanrészt vagy ennek 

megfelelő összeget — buzavalutában.
A terjedelmes kereset, amelyet Ladó főhad

nagy képviseletében tusnádi dr. Rlthes Zoltán 
ügyvéd szerkesztett, érdekes adatokat tartal- 
’l’az f.u«rí^’ áogy miként mentették meg az 
j*js. erliázy hercegeket a kommiin elején a vö
rösök bosszújától és hogyan sikerült Ladó fő- 
hndnagynak élete kockáztatása árán a sok- 
milliárd értékű Esterházy vagyont biztonságba 
helyezni a proletárdiktatúra idején. A kereset 
azzal kezdődik, hogy nemes Ladó István 1918. 
• vben néhai Károly király udvarában mint 
tcstörföhadnag!i szolgált. Itt ismerkedett meg 
nz időközben elhalt Esterházy Miklós herceg 
z;'!;szlés úrral. A forradalom kitörése után Ladó 
főhadnagy kiköltözött a királyi várból és a 
herceg Tarnok-utcai palotájában kapott lakást. 
A kommiin kitörésekor az öreg herceg a fő
hadnagyhoz fordult, és őt kérte meg. hogy le
gyen segítségere, mert a kommunisták elől me
nekülni akar Pestről és meg kell menteni a 
vagyonát is. Még aznap elkészült a haditerv és 
másnap már elszöktette az öreg herceget. Ki
vitte Kelenföldre és onnan utaztatta cl. A 
pálymidvar előtt azonban egy vörös őr letar
tóztatta az öreg herceget, elszedte a nála levő 
kincseket és vagy félmillió korona készpénzt. 
Ekkor kezdődött Ladó szerepe. Előszedett egy 
régi arcképes igazolványt és azzal mint vörös 
detektív igazolta magát, átvette a herceget az 
éri<d:Tárgyakkal együtt a vörös őrtől.

— Elvlárs, maga nem hagyhatja cl a posztját 
— mondotta a vörös őrnek —, majd én beszállí
tom ezt a falatot a néphiztosságlioz!

Megkerülték a pályaudvart és egy üres sze
relvényben elbújtak. Ezzel ment a herceg 
Esterh'ízára. Másnap megkezdték az előmunká
latokat a hercegi család és a rengeteg .értékű 
kincsek megmentésére. Ladó a hadügyi nép
biztosságnál otthonos volt s összeköttetései ré
vén sikerült minden aknamunkája. A családi 
kincsekről éjszakánként leltárt készítettek. A 
rekvirálások elől ngy mentette meg az értékek 
nagy részét, hogy éjszakánként a saját hátán 
eioelle olyan egyénekhez, akiknél biztonságba 
lehetett azokat helyezni. Egy láda ezüstöt, az 
aranyakat, drágaköveket, az Esterházy nádorok 
ITT. Lajos korabeli diszkardjait özvegy liozsó 
.Józsefiéhez vitte, a ruhanemüeket és dísztár
gyakat Böhm József tanárnál, Kovács Imre 
őrnagynál, Gaszner Józsefnél rejtette cl. Egy 
Napóleon-vázát, 50 nagyertékü diszmagynrt. 
kocsikat, lovakat Hippenmayer Lajos svájci 
állampolgárnál helyezték el. Amiket nem lehe
tett kiszállítani, befalazták az Estorházy-palo-

— Aki a kislányok füléből kitépi a fülbe
valót. Marcell Manó magánzó vasárnap dél
előtt az Izabella-utcában gyerrneksl kottásra 
lett figyelmes. A hang irányába szaladva, látta, 
hogy egy kapualjban egy asszony egy kisleány 
fülét ráncigálja. Rendőrt hívtak, aki a kislány 
vallomásóból megállapította, hogy az asszony 
Petet Sándorné, kávéházi takarítónő, a kislány 
füléből ki akarta lépni az arany fülbevalóját. 
A rendőr a rabló asszonyt előállította a VII. 
kerületi kapitáu' sárra, ahol Potriné bevallotta, 
hogy huzamosabb idő óta abból tartja fönn ma
gát, hogy kislányokat ígéretekkel egy kapu
aljba vagy elhagyott utcába csal, ahol a fülbe
valókat kitépi a fülükből. A rendőrség Petrinét 
őrizetbe vette.

— Amerikai magyarok lovaglás ügye. Néhány újságcikk 
és Kopinits ur sfiklijc nyomán igen ismert név lett az 
újságolvasó publikum előtt Krön Gyula magyar szárma
zású amerikai őt toki ív nevo. Krón ur tudvalévőén egy 
pesti nagybank megbízásából személyesen nyomozott a 
nagystílű szélhámos után román megszállott teiütlcten s 
ebből nz alkalomból a novo újra többször szerepelt a la
pokban. Krón urnák nemrégiben tudomására jutott, hogy 
Kende Gdna, az „Amerikai Magyar Népszava" Budapes
ten tartózkodó szerkesztője egy társarágban kiesinylőlcg 
nyilatkozott róla, valami olyat mondott volnn, hogy ,,a« 
a Krón odalt nem is olyan nauy ember, mint ahopjj 
ő ar! önmagdról ideát liircsslcli". Krón, óhazni szokások
hoz híven, neonnal provokdltatta Kendét dr. Zidc: Vilmos 
és Pattni Tibor állnmrendőrségl detektivfölügyelő utján. 
Kendő azonban a segédeknek amerikai állampolgárságára 
való hivatkozással a loimpias elégtételt meptagadía s igy 
az amerikai magyarok lovaglás ügye egyoldalú jefiysö- 
könyvvel intéződött el... A Jegyzőkönyveket bizonyára 
a Magyar • Amerikai Bank safojében helyezik el.

— Halálos olgázolások. Szombaton esto a Váci-utón egy 
fuvnroskocsi elütötte Maniu József 8 éves kisfiút. A ko
csi keresztülment a Ilii fejér.; a kerekek összeroncsolták 
a fejét s mire az előhívott mentők a helyszínre értek, 
csak a halóit konstatálhatták. — Vasárnap délelőtt a 
Madách utcé.bnn egy stráfkocsl halálra gázolta Brhdn 
József 2 éves kisfiút.

— l)i itkerHésnek legjobb a világhírű „Hungária" drót
fonat. Egyedüli gyártója: Holdakkor Sándor, Vili, üllői- 
ut 48/22. Árjegyzék ingyen és béruientva 

túban. Sok értékes holmit, ezüstöt, kardokat, 
fegyvereket, diszmagyar címereket az Ester
házy család akkori jogtanácsosának, dr. Nagy 
Emil jelenlegi igazságügyminiszter kertjében 
ástak el. Ebből aztán egy kis baj keletkezett.

Valami Göllner nevű ember följelentette 
dr. Nagy Emilt a forradalmi törvényszék

nél.
A vörös bírósághoz Ladó együtt ment Nagy 

Emillel. A forradalmi törvényszék itélőtaná- 
csának elnöke, Ladó főhadnagy régi lirzli:-Vol
gája volt. Ennek révén sikerült egy kis rafi
nériával megmenekülniök és nem bántották a 
kertben elásott kincseket sem. Ladó állandó le
velezésben állott az öreg herceggel. Arról tár
gyaltak, hogy a herceg bécsi palotáját és ot
tani rengeteg kincseit is meg1 kell menteni. 
Erre a célra Hacberle Rudolf századost nyer
ték meg. aki magántitkári állást kapott a her
cegnél. Ezzel a Ilaeberlevel utóbb különböző 
bajok keletkeztek, de dr. Nagy Emil keményen 
elbánt vele, följelentette és Becsben le is tar
tózta! iák.

Elmúlt a kommiin. Amint a kereset írja, 
Esterházy Miklós herceg hálálkodott Ladó fő
hadnagynak és maga hozta szóba dr. Nagy 
Emil, és gróf Dezasse Ferenc jelenlétében, hogy 
Ladó kiváló szolgálatait meg akarja jutai- 
maznb A tárgyalások e kérdésben hamar be
fejeződlek és megállapodtak, hogy a herceg 
Ladónak íöldhaszonélvezetet ad. Megegyeztek, 
hogy Dombóvár mellett kap egy körülbelül 
100 holdas birtokrészt, Domb óv ár ott lakóházat 
életfogytig haszonélvezetül és ha korán halna 
el, megmarad a haszonélvezet fia javára, ennek 
20 éves életkoréig. Ezenfölül meg nagyobb ha
szonbérletet is ígért a herceg. Fölkérte a her
ceg jogtanácsosát, hogy a szükséges szerződé
seket késxitse el. Az írások el is készültek, de 
alá Írásra nem kerülhetett a sor, mert a herceg 
betegeskedni kezdett és 1920-ban meg is hali.

Az örökösök készpénzzel akarták Ladó Ist
vánt kárpótolni, de ő ragaszkodott az öreg her
ceggel kötött szóbeli megállapodásához. A tár
gyalások nem vezettek eredményre és ezért 
fordult a birósúghóz. Bepörölte az összes örö
kösöket, herceg Esterházy Páli:, Máriát és An
talt, valamint a még kiskorú László és Berna- 
dotte hercegeket, akiket gróf Cziráky Antal 
gyámjuk utján idéztetett a pörbe. Ladó főhad
nagy a kijelölt birtokrész haszonélvezetén fölül 
az eddig elmaradt hasznát buzavalutában kö
veteli. De választási jogot enged az alperesek
nek arra, hogy a megigért haszonélvezet he
lyett a szóbanforgó hirtokrész egyenértékűt 
fizessék neki, de buzavalutában, úgy hogy élete 
fogytáig fizessenek neki évenként 80 méter
mázsa búzát vagy ennek a mindenkori tőzsdei 
ér lékét készpénzben.

A törvényszék a pörnek pörfelvételi tárgyai 
Jását e hó 14-ére tűzte ki.

■— Kiraboltak egy olasz liercegf családot. 
Rómából jelenti A Reggel tudósítója. Az el- 
inuit éjjel a Giustianini-Baldiui hercegek palo
tájában vakmerő rablótámadás történt. A her
cegi család egy komornyikja és soiTőrjo az éj 
folyamán beosontak a Rómában időző hercegek 
hálószobájába, éterrel elhódították az alvókat 
és azután elrabolták a páncélszekrénybe, zárt 
pénzt és ékszereket, amelyeknek értéke sok
millió líra. A tettesek elmenekültek és a rend
őrség mindeddig nem tudta őket kézrekoriteni.

Iffituftaszövetek 
Kabáíveloupoft 
Vászonáv»u^

jutányos áront

Untai
divatdruhdzdban
VII, Király-utca 53. szám !

Béz- és vasbutorok sodronyok, ágybetétek, 
flórából a legjobbak és olcsók. NzaiSéli jn'vi1^0?^” 
hiitntimk: Holló-utca S, Dobány.utea“. To":J. 61-97



6 aReggel
— Hanussen contra Martba Farra. Az egyik I 

vasárnap reggeli lap arról a „szenzációról" sza- I 
mólt be, hogy Rex mester, egy csehszlovák hip
notizőr clszuggorálta Martba Farrát, a vaski- I 
rálynőt, Hanussen telepatikus fenomentől, kivol I 
hosszú időn keresztül szerepelt a nyilvánosság I 
előtt. A oikk még azt is tudni vélte, hogy I 
Martba Farra ós "Rex mester Londonba szöktek. I 
Vasárnap este, a késő éjjeli órákban megjelent I 
szerkesztőségünkben személyesen Hanussen I 
egy Ferenc József-kabátos fiatalember kíséreté- I 
ben, akit mint a titkárát mutatta be és egy több I 
oldalra terjedő gépírásos memorandumot nyuj- I 
tott át, amelyből kitűnt, hogy Farra kisasz- I 
szonyon nem a suggeszció csodájaként robo- I 
gott keresztül az automobil a cirkuszban, a I 
vasléceket sem az Ő hipnotikus befolyása alatt I 
görbítette masnivá, ezek a mutatványok mind I 
bizonyos fizikai törvényeken alapszanak és kö- 1 
telezi magát, hogy bárkit tíz pero alatt megta- I 
nit vasat görbíteni. Farra kisasszony nem az I 
első Farrája neki, a Farra elnevezés egyálta- I 
Ián csak szimbólum, már van is uj Farrája, aki I 
sokkal ügyesebb, mint a régi volt, akinek kü- | 
lönben is felmondott. Ezt készséggel elhittük a I 
Mesternek, aki még néhány gúnyos m égj egy- I 
zést mondott a megszökött Farrára és a csáb*- I 
inra, Rex mesterre, aztán titkárával eltávozott. I 
Valamennyien örvendtünk a szerencsének.

— Vandalizmus a zsidótemetőben. 1921. év január 1-én I 
tn farkasréti lzraolita temotő őrei észrevették, hogy egy I 
’ duhajkodó társaság kidönii a síremlékeket. Rendőrt hi- I 
vattak, aki a rombolók közül 5 embert éspedig Járó Jő- I 
zsef szabóeegédet, Virdgh Gyula magántanulót, Harcsa I 
Nándor bankszolgát és Farkas Béla miniszteri tisztviselőt I 
előállította a főkapitányságra, ahol siremlékrombolás vét- I 
séfje címén valamennyiök ellen megindították az eljárást. I 
Dr. Csengey Miklós Ítélőtáblái biró tanácsa szombaton I 
tárgyalta őzt az ügyet és a vádlottakat 4—i heti fogházra I 
ítélte, de mért bizonyítást nyort, hogy ezek részeg álla- I 
potnkban követték cl tettüket, ezt enyhítő körülménynek I 
véve, az ítélet végrehajtását fölfüggesztette.

— Tizenkét milliós kártérítési pör a trafikjog 
elvonásáért. A budapesti törvényszéken dr. 
Beck Károly táblabiró elnökletével szenvedé
lyes hangon megindított keresetet tárgyaltak, 
amelyben (Arád Vilmosné, szül. Fuchs Sári, sze
repelt fölperesként. Tizenkét millió korona kár
térítést követelt a magyar királyi kincstár al
perestől, mert minden jogos ok nélkül meg
fosztották nagyforgalmu trafikjától. A kereset 
elmondja, hogy az Andrássy-ut 46. számú ház
ban volt a trafikja. Nemrégiben a pénzügy
igazgatóság -jóváhagyásával hosszabb bérleti 
szerződést kötött a háztulajdonossal. Ebben az | 
üzlethelyiségében hatósági engedéllyel nem- 1 
csak trafiküzlete, hanem jól bevezetett papír
kereskedés© is volt, sőt megbízhatósága révén 
még postafiókot is vezetett. A továbbiak során 
azt mondja a kereset, hogy-egy napon végzést 
kébesitettek neki, amelyben tudtára adták, 
hogy — elvették a trafikját és az üzlethelyisé
gét is. Aztán jött a végrehajtó és csakugyan ki
tették az üzletéből. Jól -tudom — folytatja 
Grádné —, hogy elrendelték a trafikjogok re
vízióját, de velem szemben rosszhiszeműen, 
gondatlanul hajtották végre. Csak olyantól le
het elkonflskálni á trafikot, aki erre rászolgált 
vagy megélhetése biztosítva van. Én okot nem 
szolgáltattam erre és a legnagyobb nyomorba 
taszítottak. Üzletemet nagy szorgalommal és 
rengeteg nélkülözés árán virágzóvá tettem és 
most olyannak adták, aki egyáltalán nincs rá
szorulva. Varga Gyuláné leit az uj tulajdonos. 
Azt állapították meg, hogy a férje a harctéren 
egy gránáttusában élesett és mint hadiözvegy
nek adják az én trafikomat. Ez a megállapítás 
ellenkezik a valósággal, mert Varga Gyula 
nem is volt a harctéren, sőt katona se volt. A 
pénzügyminisztériumban hivatalnokoskodott az 
egész háború alatt és spanyolbetegségben halt 
el. Az özvegy újra férjhez ment és jólétben él. 
Ezzel szemben az én férjem, akit egészséges 
embernek tüntetnek föl, előkelő európai hirü 
professzorok bizonyítványa szerint majdnem 
teljesen vak, magával tehetetlen, éveken át 
álgyban sínylődő beteg. Aztán végső konzekven
ciáját úgy vonja le az eseményeknek, hogy 
minden , azért történt vele, mert véletlenül 
zsidónak' született. A biróság előtti tárgyaláson 
a kincstár jogi képviselője röviden végzett az 
egész keresettel. Jogi indokokból támadta meg 
a J2 milliós kártérítési követelést, oly formán, 
hogy az egész ügy nem is tartozik a biróság elé. 
A trafikjog revíziójáról száló miniszteri ren
delet közigazgatási útra terelte az egész kér
dést. A trafikjog adományozása és elvonása a 
végrehajtó hatalom pénzügyi ágához tartozik. 
A rendelet végrehajtása körüli eljárások pedig 
a. pénzügyminiszter hatáskörébe tartoznak. 
Olyan kormányzati tevékenységért, amelyért a. 
kormány vagy a pénzügyminiszter parlamenti 
utón felelőssé tehető, nem lehet rendes biróság 
előtt pörbe vonni a kincstárt. A törvényszék 
rövid tanácskozás után meghozta Ítéletét. A 
fölperest keresetével elutasította és arra kö
telezte Grud Vilmosnét, hogy 250.000 korona 
perköltséget fizessen a kincstárnak.

— Tüzek. Vasárnap hajnalban kigyulladt a Víg Ede. 
utóda hiitorfjj/dr Gyár-utcai atztalosmühelyo. A kivonult 
íüzőrség f<'l orn alatt eloltotta a tüzet. — Délután 
őrekor pedirr az Újpest melletti palotai erdőben álló rAprl 
vandóglőópülot. amolyot most lakásnak hanználnak, ki
gyulladt. A tűzhöz kivonult az újpesti ős palotai tüzőr- 
seg. ae o/fds azonban lehetetlen volt, mert a Jórészt fából 
épült ház rövid idő alatt porrá égett. — Vasárnap hnj- 
nali 3 órakor n Lohel-uten 51. szóm alr.tt levő lnkntos- 
órngyúrhnn liiz hímndf. A gyártelepen levő osztalosmü- 
hely gyulladt ki. Kivonult nz V. és VT. kerületi tüzör- 
aég, amely kétórai munka után eloltotta u tiizot,

Nagyon feszült a politikai helyzet
Wild József aKciója. — t------------

reformjai. — A debreceni
(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben 

különös érdeklődést keltett A Reggel múlt sza; 
inának az a közlése, hogy egy egységespárti 
képviselő a Kovács-testvérek ügyében tiszta 
helyzetet akar teremteni. Mára azután kiderült, 
hogy

Wild József és baráti körének kormány
párti képviselőtagjai nézik különös aggoda
lommal azt az eljárást, amelyet a Kovács
testvérek nagyszabású bűnügyében a kor

mány folytat.
Előreláthatóan magában az egységes pártban 

is súlyos helyzetet teremthet ez az ügy. Parla
menti körökben ugyanis olyan hírek terjedtek 
el, hogy a Kovács-testvérek ügyeinek tisztá
zása sok — eddig ismeretlen — akadályba üt
közik.

Valószínűnek tartják, hogy ezek az előre 
nem látott akadályok tették lehetővé azt, 
hogy a Kovács-testvérek ekrazitos társasa
gának nagyrésze szabadlábra jutott és az 
ügyészség nem föllebbezte meg, mint, ilyen

kor szokásos, a vizsgálóbíró végzését.
Wild interpellációra készült ebben a kérdés

ben és
meglepetésszerűen színvallásra kényazeri- 
tette volna a kormányt a titkos szervezetek 

dolgában.
A belügyminiszter és az igazságügyminiszter 

határozott kijelentései azonban, amelyeket Fá
bián Béla interpellációjára válaszolva tettek, 
egyelőre leszerelték Wild József akcióját. Wild 
azonban „figyelő állásban" maradt és föltétle
nül tisztázandónak tartja a Kovács-testvérek 
bűnügyének egész komplexumát.

A szociáldemokraták egyébként Nagy Emil 
tervezett igazságügyi reformjaival kapcsolat
ban is harcra készülődnek.

Az internálótábort börtönnel cserélné föl a
büntetőjog reformja

A szociáldemoKratáK és Nagy Emil igazságügyi 
és a ceglédi választásoK

— hangoztatják és küzdeni akarnak az ellen, 
hogy ilyen kérdésben, mint a büntetőjog struk
túrájának megreformálása, úgyszólván néhány 
na<p alatt alkosson törvényt az igazságügymi
niszter. ♦

A földreform,™™  cila dolgában is előrehalad
tak a tárgyalások. Bethlen és Nagyatádi állás
pontja sok tekintetben közeledett egymáshoz és 

néhány nap kérdése, hogy a megegyezés e 
kérdésben teljesen megtörténjék.

Ebben az esetben . Nagyatádi még a nyári, 
szünet megkezdése előtt a Ház elé akarja ter
jeszteni a novellát. Amennyiben két bet alatt 
véget ér az indemnitási vita, a nemzetgyűlés 
közvetlenül utána a földreformnovella tárgya
lását kezdené meg. Legalábh is igy szeretnék 
ezt Nagyatádi és hívei.

♦
Két időközi választás foglalkoztatja még a 

politikai köröket: a debreceni és a ceglédi. A 
liberális ellenzék nagyon rossz néven veszi, a 
szocialistáktól, hogy lekötötték volna magukat 
Nagy Vince támogatására. Vázsonyi és Rassay 
ennek kifejezést is adtak a Ház legutóbbi ülé
sén, amikor egy bizalmas konferencián kijelen
tették a szocialistáknak, hogy

ez a támogatás az ellenzéki pártszövetség 
fölbomlására vezethet,

mert ha a szocialisták valóban Nagy Vince 
mellé állnak, úgy Rassayék és a demokraták 
nem kívánnak velük együttműködni a parla
mentben sem. A Heggel értesülése szerint a 
szocialista parlamenti frakció ez ügyben ked
den mondja ki az utolsó szót. Cegléden is zava- 
ros ellenzéki szempontból a helyzet. A Fried- 
rich-párti Dinichet — Ugrón Gábor támogatja, 
Lendvait, aki a szélső ébredők programját 
vallja — ülőin Ferenc, Fótliy Vilmost, a füg
getlenségi párt jelöltjét Giesswein Sándor, Ras
sayék, a demokraták és a szocialisták. Pálfíy 
Dánielt, a kormány emberét eddig — senki sem 
támogatja.

. cw»-...... - ■■■ —

— Ez a hét is jól kezdődött: az emberek föl
szálltak a villamoskocsira, odaadtak 120 koro
nát, mire a kalauz oly indignálódva adta vissza 
a pénzt, mintha a világ legtermészetesebb 
dolga az lenne, hogy egy villamosjegy ára 200 
korona. Ettől aztán az utasok indignálódtak és 
tehetetlen dühükben annyi minden jót kíván
tak Wolff Károlynak, hogy ennyi jónak a fele 
is sok lenne, ha a kívánságok a mennyei biro
dalom uránál meghallgatásra találnának. Meg
nyugtató körülmény Wolff Károlyra nézve, 
hogy az utasok kevesen voltak, sokkal keveseb
ben, mint, a jó kívánságok. Ezek is leszálltak 
és inkább gyalog folytatták útjukat, lia csak 
nem voltak egy teljes napi élelemmel és több 
családtaggal megrakodva. Ezek vasárnapi 
programjukba bevették a kirándulást és a ki
rántott borjúhús rosszul esik otthon, ha az em
ber beleélte magát a gondolatba, hogy a gye
pen fogja elfogyasztani. És a gyermekek örö
mét se ronthatja el egy jó családapa néhány 
száz koronáért. Ilyen szerencsés véletlenekből 
adódtak össze az első kétszáz koronák. A jövő 
vasárnap óvatosabbak lesznek az emberek. Nem 
rántják már ki szombaton a borjúhúst és nem 
ígérnek a gyermekeknek Zugligetet vagy Hü- 
vösvölgyet. Egy csöndes bojkott fog kialakulni 
a villamossal szemben, ami igen jó üzlet lesz

a villamostársaságra nézve. Mert a villamos
társaság számítása szerint ők minden utasra 
ráfizetnek. Nem lesz utas és nem lesz kire rá
fizetni.

— Drága Irőffépjavltás. Az ügyészség nemrégiben vád
iratot adott Kiéin Erzsébet, a Sándor Ferenc irógépvál- 
lalat üzletvezetönöjo ellen aki ogy irógépjavitasért túlsókat 
követelt. Az uzsorabiróság bűnösnek mondotta ki Kicin 
Erzsébetet és árdrágítás miatt 15.000 korona póncbilnte-. 
tésre Ítélte. Az ítélet jogerős.

— Franciaország és Belgium akadályokat 
gördit a göteborgi repülőverseny elé. Stock
holmból táviratozzak: Az egész sajtó erélyesen 
tiltakozott Franciaország és Belgium tilalma 
ellen, amely meg akarja akadályozni, hogy a 
göteborgi repülöverscny résztvevői átrepülje
nek Németországon.

— Orvosi kozmetikai és fogorvos. Intézet, Rákóczi-ut II, 
II. 2. Tel.: J. 1211—85. Vezető főorvos: Dr. Proppcr ölön. 
Szépséghibák eltávolítása. Bőrgyógyászati kozmetika. 
Fénykczelések. Specifikus eljárások. Fogsorszabályozá ■. 
Természcthü müfogak. Hidak, koronák, tömések. Minden 
nomii fogorvosi munkák.
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aReggel

Hagy és szilárd
tőzsdéket várunk

A B»aB>8r btafi- és airanyértéke
aBalt áSS

— julius 8.
(A Reggel munkatársától.) A komédia újra 

kezdődik a tőzsdén? Az a pár ember, aki ön
zésből vagy gonoszságból hetekkel ezelőtt ki
találta, hogy mikép kell minden második hó
napban mesterséges utón megállítani az ár
folyamfejlődést, az elmúlt héten megint azzal 
kedveskedett a tőzsde közönségének, hogy

váratlanul és meglepetésszerűen ismét le
tiltotta a tőzsdenapokat.

Ez a manőver állandóan visszatér tőzsdénkén 
s mindenkor azzal a bárgyusággal indokolják, 
hogy a giró nem bírja földolgozni a nagy mun
kát. Lassanként egész természetessé válik, ami 
egészen természetellenes, hogy a giró van a 
tőzsdéért ás nem fordítva. A tőzsde nemcsak 
nálunk, de az egész világon a. keresetek köz
pontja lett. A valutaromlott országokban az 
egyetlen eszköze annak, hogy az emberek pén
züket a teljes megromlástól megóvják. A 
tőzsde szerepe és jelentősége változott meg s 
az a uagyképii moralizálás, amelyet uton-ut- 
félen hallunk, hogy a tőzsde elvonja az embe
reket a komoly munkától, hazug, képmutató és 
céljaiban ismert tendenciákat szolgáló fecse- 
jés. Azok az urak, akiknek lengő szakálláról 
ecsorog ez a bornirt moralizálás, a legnagyobb 
őzsde.iátékosok, a legnagyobb kosztoltatok, 

akiknek nincs joguk ahhoz, hogy egy hazug 
gazdasági morál nevében prédikáljanak. A 
tőzsde vagy arra való, hogy ármérője legyen 
azoknak az értékeknek, amelyekkel ott keres
kednek, vagy ha nem az, akkor he kell zárni 
s szét kell kergetni. Már pedig

a gazdasági tényezők ma azt indokolják, 
hogy a tőzsdei forgalom tárgyát képező ér
tékek magasabbak legyenek, mint aminők.

Miért akadályozzák meg hétről-hótre ezt az ár- 
fejlődést? Miért szorítják bele az embereket 
abba, hogy minden rendezési naimn kénytele
nek eladni papírjaikat, mert váratlanul újabb 
rendelkezésekkel teszjk bizonytalanná a hely
zetet? Hagyják az üzletet kifejlődni a muga 
természetes utjain, ne akarjanak nagyszerű 
reformokkal gazdasági morálhősök lenni, ami
kor lényegileg nem is ez a céljuk, hanem az, 
hogy állandó bizonytalanság keltésével kiszo
rítsanak mindenkit, aki az üzleti versenyben 
kényelmetlen nekik. A komédia mindenkori 
indokolása a girópénztár ügykezelésének hiá
nyával történt. Kiváncsiak vagyunk, mivel 
fogják a manővert tovább magyarázni most, 
hogy a giró élére uj ember kerül.

*
A giró elnöksége ugyanis, minden egyéb té

nyező megkérdezése nélkül, /lányai Aladár dr. 
miniszteri tanácsost nevezte ki Prager helyére. 
Bányai tanácsos a maga metierjében bizonyára 
elsőrendű szakember, de a girópénztár egészen 
biztosan torra incognita az ö számára is és hó
napokig fog tartani, amíg megtanulja azt. amit 
bármelyik nagybankunk első főkönyvelője ál
mában is tud. A giró igazgatósága ez ügyben is 
kész elintézés elé állíttatott, ma már hozzá
szólási joga sincs a hevégzett tényhez, a külön
ben minden rokonszenvre érdemes miniszteri 
tanácsos kinevezéséhez. ITlImann Adolf báró 
elismerten kiváló bankdirektor, de mint Opera
házi karmester aligha állhatná meg n helyét. 
Ugyanígy áll a dolog a Bányai Aladár szak
értelmével. így azlán a közönség ki van szol
gáltatva a tanács giróval manővrirozó tagjai
nak, a kétnapos tőzsdékét megzavarja az üzlet
menetet. az üzlet a magán forgalomba szorul, 
lassan divatba jönnek a promtvételck és el
adások, amelyek nem mennek a girón keresz
tül és az állam elesik az adóktól Is. Kinek van 
ebből baszna?

♦
Az elmúlt, tőzsdei hetet a tőzsdetanács ni 

intézkedései befolyásolták. Az alapirányzat 
mindvégig szilárd volt, mert minden hausse 
tényező fönforgott. Hogy a tőzsde csütörtökön 
mégis ellanyhult egy kevéssé, annak kizáróan 
az volt az oka, hogy az emberek már a hétfőt 
megelőzőleg rendeztek. K mi tőzsdénkén soha
sem lehet tudni, hogy a hétfői napon milyen 
váratlan intézkedéssel ragnak. bele az üzletbe. 
De az a körülmény, hogy

minden manőver ellenére az alaptenderein 
szilárd maradt,

bizonyítja, hogy a gazdasági okok erejét nem 
tudja megtörni semmi. A kasszanap is simán, 
zökkénós nélkül rnult el.

a pénz olcsó lett
8 igy most is !)•• ‘ l m ok megvan arra, hogy 
az átértékelés .<.••..'0»h folyjon.

Minthogy már csütörtökön a legtöbben ren

deztek engagementjeiket, a hétfői napra 
józanul nem lehet várni mást, mint szilárd 

tőzsdét.
*

A tőzsde tehát továbbra is annak a hangulat
nak jegyében marad, niint e lapok hasábjain 
ismételten megírtuk: hogy a korona stabilizá- 
ció,ia korántsem ok a, hanyatlásra. Sőt ellen
kezőleg. Ausztria példája mutatja, hogy azok
nak volt igazuk, akik előre megjósolták, hogy 
amint a. korona stabil marad,

érvényre kell jutnia annak a diszparifás- 
nak, amellyel az értékpapírok árfolyama 
messze mögötte maradt minden egyéb jó

szág árának.
A külföld a saját javára óriási tételekben vá
sárolja az osztrák papírokat s igen nagy hasz
nokat ért el azokon. Bekövetkezett — amit a 
hozzáértők már régen láttak volt —. hogy min
den természetellenes dolog előbb-utóbb meg
szűnik. s hogy mindennek a maga igazi belső 
értéke felé kell törekednie. A külföld, amelynek 
hiába magyarázták ezt éveken keresztül, az 
eredmények után indul. Az osztrák példából 
következtetni tud a magyar helyzetre is,

ahol még a legtöbb papír belér lékének és 
az aranyértéknek messze alatta áll.

Én ezért nem hasonlítható össze a mostani 
érték-eltolódás semmiféle régebbi időknek át
meneti konjunktúrájával, mert akkor az érté
kek emelkedése ugyanabban a valutában tör
tént. az értékelés különböző időpontjaiban tehát 
tényleges értékemelkedések állottak volt be, 
melyek lehettek túlzottak is. Most azonban az 
árak emelkedésével az értékelések tulajdon
képen nem javultak csak a számok növeked
tek. de az értékelés messze a régi mögött ma
radt. Ha tehát azt hisszük, hogy a mai árakból 
el kell jutni a régi árak közelségébe, úgy ez a 
mai magas számoknak is emelkedését és nem 
esését jelentheti csak. A külföld — különösen 
azok, akiknek bármi réven valami kapcsola
tuk. tehát ismereteik vannak a mi ügyeink 
körül — megkezdte már vásárlásait s éppen a 
tőzsdének országos jelentőségű hivatása, hogy 
a közvagyont ne engedje olcsó árakon a külföld 
kezére jutni. S~ért szomorúan állapítjuk meg, 
hogy a

tőzsde technikai berendezkedésében olyan 
hiányokat mutat föl. amelyek a rendes 

ügyforgalmat megzavarják.
Olyan tényezőknek, akik a tőzsdének éltető ele
mei, akaratlanul is nagy károkat okoznak, mert 
hiszen nyilvánvaló, hogy az átmeneti birtoko
sok, akik egy jogosultnak látszó spekulációba 
bocsátkoznak, a szörnyű nagy prolonaációs ter
heket nem bírhatják el, ha a spekulációnak 21 
órás időtartama van. Elhisszük, hogy az idő
beosztás nem hausse-motivum. De azt senki 
velünk el nem hitetheti, hogy amikor 5000 ér- 
tékpanir vásárló közül .3000 kiszorul, hogy ez 
nem befolyásolja az értékek kifejlődését. Ha 
egyébre nem, arra szolgál, hogy a nagy halak 
falatozhassanak a kicsinyekből.

Ennek dacára igen nagy tőzsdéket várunk.

X Charles Mendel Budapesten. Nevet kevesen 
ismerik Budapesten, pedig Mendel ur nagyha
talom, a korona zürichi árfolyamalakulasanak 
egyik irányítója, a Devizaközpont, illetőleg a 
Kereskedelmi Bank megbízottja, Mendel ur 
több napig tartózkodott Budapesten és fontos 
tárgyalásokat folytatott a pénzügyi, kormány
nyál és Tabakovich Dusánnal. Péntek délben 
utazott el Charles Mendel, aki a. magánéletben 
egyik legnagyobb svájci export-import cég ve
zetője és egyben a legnagyobb tekintélyű svájci 
devizőrök egyike. Pesti tartózkodása alatt be
szélgetés közben a magyar korona zürichi hely
zetéről a következőket mondotta:

— A svájci tőzsdéken a magyar korona Iránt 
nagyon csekély az érdeklődés. Többnyire Bécs 
az eladó és Budapest a vásárló. Nagyobb tétel 
magyar koronát csak a budapesti nagybankok 
vásároltak.

X Ml lesz a Földhitelbauk közgyűlésén? A Reggel irta 
meg hónapok előtt a Kohver—Hatvány ■csoport kiválását 
a Földhitelbankból, majd pzt követőleg a Pesti Ifazai és 
az Angol-Osztrák részvénypakettjének eladását. Ma mar 
a Földhitelbank részvénytöbbségének az angol-francia 
Gartwall-esoporf az ura. Az átalakulás a Földhitelbank 
legközelebb megtartandó rendkívüli közgyűlésén fog tel
jes mértékben kibontakozni a nyilvánosság előtt. Az egész 
vezetőség — elnökség és igazgatóság — uj választás alá 
kerül. Kohner helyébe Pawpera lép, mig a Pesti Hazai
nak az igazgatóságba delegált tagjai, Walder Gyula. Er- 
ney Károly, gróf Wenclfheim Dénes és Biró Zslgmond és 
az Angol-Osztrák Bank renprezentánsai: Engel Pál és 
Hajdú Zoltán visszaadják megbízatásukat. A kitűnő és 
rendkívül képzett Walder Béla igazgató minden valószí
nűség szerint megválik az intézettől. Zala Lajos igazgató 
távozásáról is szó van. Ami már nem olyan súlyos csa
pás. Az uj rezsim egészen rendkívüli anyagi eszközökkel 
kezd gazdasági tervei megvalósításúhoz. A tőzsde hono
rálja az uj Földhitelbank értékét, súlyát és jövőjét, mert, 
részvényei két hét alatt 100%-kai ugrottak előre és további 
emelkedésükkel számolnak ■

X Vasárnapi bankközi forgalom Budapesten 
és Becsben. Budapesten vasárnap tényleges kö
tés alig fordult elő. de a névleges kurzusok azt 
mutatják, hogy az irányzat szilárd és a hangu
lat fölötte bizakodó. Allamvasutért 300.000 koro
nás pénzkínálat volt és a többi érékekben ki
alakult véleményes árfolyamok 10—15°/o-kal ál
lották a legutóbbi tőzsdenap zárókurzusai fö
lött. »

Becsből jelenti telefonon A Reggel tudósi
lója: A vasárnapi magánforgalom favorit.ja az 
Alpine Monlan részvény volt, mely 770.000 ko
ronára emelkedett arra a hírre, hogy a Schnei- 
der—Creuzot-cég a párisi tőzsdére be fogja ve
zetni. Különösen szilárdak az arbitrage-értékek, 
magyar papírok, vasipari és villamossági rész
vények. A koszt pénz lVtVo.

angol frcncli 2 gallérral .foss M. és Löwenstcin Rt. (Orosz
lán védjegyű), míg a készlet tart!

Luitács és Pásztor 8930
Budapest, IV, Egyetem-utca 11, .
Gróf Károlyi palotával szemben kuiíwa _
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X 15.000 Kereskedelmi Bank részvény véte
léről tárgyal egy amerikai pénzcsoport. A Ke
reskedelmi Bank elnöksége már napok óta tár
gyal egy amerikai nénzcsoporital Kereske
delmi Bank részvények eladása ügyében. Mint 
A Reggel értesül, a tárgyalásokat Fellner Hen
rik, a Kereskedelmi Bank alelnöke folytatja. 
Az amerikaiak csak kis minoritást akarnak 
megszerezni: a Kereskedelmi Bank ?,00.000 da
rab részvényéből 15A06 darabot vennének át 
6—700.000 dollárért. A tárgyalások folyamatban 
vannak és végleges megállapodás még nincs.

X Az arbltragc-üzlet. mint ismeretes. ébbi hetekben 
mind nagyobb méreteket ölt. A budape ■' nagybankok és 
nz arbitroge-eégek naponta sokezer rés’v tyt arbif rdlnak 
Ausztriába és Svájcba. A legutóbbi napokban főleg a 
genfi töxsdére került nagyon sok Kös.-Mnrészvény. Na 
pont a 300—400 Kőszénrészvényt arbltrálnak magánosok és 
bankok Svájcba, hogy igy nemes nyugati valutához jus
sanak. Bécsbe főleg az osztrák Hitelrészvényeket viszik 
gyakran tízezres tételekben. Nagy arbitrage van Balod
ban, Rimában, Magyar Hitelben, Guttmannban és Slavo- 
nidban. Hir szerint a Sajgót az állami jegyinlézet Is na
gyobb tótelekben vásároltatja. A jegyinlézet ugyanis a 
Solgó bécsi. értékesítésével elég előnyős föltételek mellett 
jut osztrák koronához.

XA Városi Bank alaplökeenielése. A Reggel 
mull számában adtunk hirt három nagy bank 
alaptőkeemeleséről. Az alaptőkét emelő intéze
tek száma közgazdasági helyzetünk folytán 
hétről-hétre szaporodni fog. A Magyar Jelzá
log JJitolbank érdekkörébe tartozó Városi Bank 
a hói végén, vagy legkésőbb a jövő hét elején 
alaptőkét, szándékozik emelni. Hir szerint min
den régi részvényre egy uj részvényt adnak 
700 koronás árfolyamon.

Ten&sz-V
régiségeket, BpiUUnsí,

gyöngyökot teljes értékben vesz és elad £ehm«!xer Renő 
IV, Károly kírálj-ut 28, Központi Városház, főkapu ui.

gyönyörű vdlrsztókban kaphatók: Seh'iíer - eípnél, 
Budapest I, Döbrontcitór 4-6. szám Telefon 5-71

T I

551

B&sd@pest»Wairensdorffl

615

Újpest. Madridi-nt 80

E végjén g^áHmán^aBnk 
I! I

G vártunk: waronsdorfi nadrágzeug, strux-és atlaszokat 
Városi Iroda: IV, Piarista-utca ti. szftm. Mintaraktár: 
Sclnrartz és Hirscliberg cégnél, V, Zriuyi-utea 15. szám 

Koszt pénzt »■- 
ílXw/e.eÜA idejében föladott megbízásokat

ktixépArt'oiyacnon eftoktuál a 
Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarék
pénztára Rt., Rákócl-ut 76, I. eni. Telefon: J. 80-40, ,T. 135-32

mmr irodabútorok x«

15? S € Sí ÉS TÁRSA
Budapest V, Alkotmáuy utca 19. sz.

♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦

fST’S £5)bizományba és vásárolok mtitárjU'Wöra gynkat.porcelláuokat,szőnyegeket, 
képeket, régi bútorokat, ékszereket stb. Költségmentesen 
legmagasabb árt ér el értük. — Gyors elintézés. — Nagy, 
vevőközönsóg.
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X Közgazdasági hírek. A tőzsde változatla
nul szilárd alaphangulatút még a kétnapos 
tőzsdehetek sem tudják megzavarni. A magan- 
forgalmat, amely vasárnap ugyan majdnem 
teljesen üzletfélén volt, az áruhiány és a pénz
kínálat jellemezte. Bécsi aláórtékclése a koro
nánknak, külföldi kezek vásárlásai, az úrbit- 
rázspapirok külföldi valutáért való plassziro- 
zása, mind rendkívül szilárdító momentumok. 
A pénz menekül és mert csuk egy ajtó van 
nyitva menekülésre számára: értékpapírokban 
keres elhelyezkedést. Értékpapírjaink 90%-a 
ma még igen olcsó; természetesen a közönsé
get nem győzzük elégszer óvni áltól, hogy 
belső értéknélküli alaptalan, frivolan reklami- 
rozott papírokba fektesse pénzét. E beton a 
spekuláció a következőkben látja favoritjait: 
Hazai Bank, Leszámítoló, Pöldhiielbank, Mag- 
nesit, Nasici, Mfter, Borsod-miskolci malom, 
Tröszt, Szegedi Kender, Spódium, Kaszab. Jól 
fekszik a két Ganz és a vaspiac, amelyre most 

látszik a nagy átértékelési mozgalom átter
jedni, a rekordtermés divatba hozza az elha
nyagolt malompapirokat is és a szénpiac ve
zetőértékei Mák. stb. árfolyamemelkedésük da
cára igen olcsók. — A Bauxit svájcerizálása, 
amelyot A Reggel már hetek előtt jelentett, be
fejeződéséhez közeledik. A ma piacon levő 
Bauxit-papirokat sukeesszive’ kivonják a piac
ról és csuk svájciak kerülnek a forgalomba. A 
Bauxit tőkeemelésével kapcsolatban jól járnak 
a részvényesek: 2%-re jut 1, igen olcsón, vagy 
ingyen. — A Back Bernét és Fia gőzmalom 
(Back-malom) részvényeit ma hétfőn vezeti be 
a tőzsdére a Krausz és Bettelheim cég, amely 
az Általános Gázizzóval a múlt héten példáját 
adta a nobilis bevezetésnek. A jEtacfc-inaloin 
papírok iránt ugyanaz a hisztériás érdeklődés 
mutatkozik, mint azt az Interrexim, vagy a 
Mfter kibocsátásánál láttuk. A Reggel értesü
lése szerint e malom részvényének, bevezetési 

..... - a
egyik legaláértékel több pa- 

Hir szerint szindikátus ala- 
fölvcnni az olcsó részvényt, 
elmaradt a baupapirhossí-

Paupera Ferenc nyilatkozik 
a Devizaközpontról, a külföldi kölcsönről, a magyar 

sorsárólkorona
(A Reggel ludósltújW..) Csütörtökön reggel érkezett 

Budapestre, bécsi tárgyalásait két napra megszakítva, dr. 
Paupera Ferenc nemzetgyűlési képviselő, a Földhitelbank 
alolnök-vczérigazgatója. A Reggel munkatársának alkalma 
nyílott Paupera Ferenccel beszélgetést folytatni az aktuá
lis gazdasági kérdésekről. A vezérigazgató ur a követ
kezőket mondotta:

■— A bécsi magán forgalomban a legutóbbi 
napokban nagy föltünést és nyugtalanságot 
keltett a magyar korona erős hanyatlása. Ez a 
kurzus lényegesen eltért a hivatalos árfolyam
tól, ami, sajnos, előrelátható is volt. A Deviza
központ megalakulásának első hetében kifejtet
tem már c tekintetben aggályaimat. Amit 
akkor előre láttam, sajnos, ma bekövetkezett. A 
Devizaközpont föladata az lett volna, hogy 
hidat képezzen a háború utáni gazdálkodás és 
a békegazdálkodás között. A Devizaközpontot 
csak akkor kellett volna létesíteni, amikor a 
megfelelő financiális tervek és lehetőségek 
már készen állottak egy ércfedezel ii jegybank 
alapításához. Ezen átmeneti eszköz helyett, 
sajnos, öncél lett a Devizaközpont intézménye, 
amelynek vezetősége, hangsúlyozni kívánom, a 
legkiválóbban teljesíti föladatát és a. rendelke
zésére álló kis eszközökkel 
Méltánytalan az 
Devizaközponttól

csodákat miivel, 
a helyzet, hogy aki a 

kap bizonyos mennyiségű

valutát, az igy meg nem okolt előnyhöz jut 
azzal szemben, aki nem kapja meg a Központ
tól az igényelt valutát, hanem azt másutt kény
telen beszerezni. Súlyos károk, sokszor a hitel 
megvonása éri azokat, akik jogos devizaigé
nyeiket a deviza hiánya miatt hivatalosan be
szerezni képtelenek és a zugforgalom agent 
provokateurjeinek magukat kitenni nem akar
ják. A helyzet azonban, úgy látom, javult. A 
Dovizaközpont nap-nap után több enyhítést 
léptet életbe.

A Devizaküzpont igazi föladatának azon
ban csak akkor tudna megfelelni, ha az idei 
termés jó 'esz és ha létre jön a tervezett 

külföldi kölcsön.
— A külföldi kölcsön ügye — véleményem sze

rint —, bár húzódik, mindjobban közeledik a 
megvalósuláshoz. Anglia és Amerika oly jó
indulattal kezeli ezt a kérdést és Franciaország 
annyi jóakaratot tanúsít az akadályok elhárí
tásánál, hogy minden reményünk megvan 
arra, hogy a külföldi kölcsön néhány hónapon 
belül létre fog jönni. A jó termés és a külföldi 
kölcsön oly kedvező befolyást gyakorol majd 
a korona további árfolyamalakulására, hogy 
nagyon meggondolandónak kell tartani igy az 
á la long baisse spekulációt a magyar koroná
val szemben.

•X

árfolyama ma 30—35.000 K. körül lesz.
Szegedi Kender 
pírja a piacnak, 
kult, amely kezdi
— A Hazai Bank __
bán. 69.000 koronás kurzusával, még nagy fan
tázia van benne. — Kicin Gyula, a Hitelbank 
ügyvezető igazgatója szerdán egyheti tartóz
kodásra Parisba utazik, hogy rósztvegyen a 
Hitelbank egyik balkáni érdekeltségének Pa
risban megtartandó igazgatósági ülésén. — A 
Részvény serfőzde, mint ismeretes, megállapo
dást létesített a német Liebig-csoporttal textil
gyár létesítésére. A Részvényserfőzde igazga
tósága. szerdán ülést tart, amelyen határozni 
fognak arról, hogy a Részvénysör részvényesei 
milyen arányban kapják meg az uj textil-gyár 
részvényeit. — A Levante sokat emlegetett és 
régóta vári Iranszakciója csak őszre érik meg,- 
mert bár a tárgyalások már nagyon előre
haladottak, a olasz kormány a szerződést csak 
szeptember hónapban kívánja aláírni. — A 
Kereskedelmi Bank iparvállalatai közül leg
közelebb a Danica. fog alaptőkét emelni. Az 
alaptőkeemelés részleteinek megbeszélésére dr. 
Stein Emil Zágrábba utazik. — Az Athenacum 
duplájára emeli föl az alaptőkéjét. Az uj rész; 
Vényeket 1:1 arányban hocsél.iák ki kedvező 
árfolyamon. Ugyanilyen föltételekkel emel 
alaptőkét a Rigler is. — K nyomdap-acon^ iöke- 
enielés előtt áll a Pallas és a Hitelbank érdek
köréhez tartozó Révay is. — Befejeződtek a 
Jutca tőkeemelésére vonatkozó előmunkálatok 
is. Az alaptőkét több, mint a kétszeresére muc
iik és az uj részvények kibocsátását 1:1 arány
ban tervezik, rendkívül olcsó áron. — A Ijoí- 
herr piacon újból idegesség tapasztalható. A 
Hitelbank, amely most a részvény többséget 
reprezentálja, napok óta nem lát árut, eddig is
meretlen kéz vette föl az úszó darabokat, is
meretlenhez — ismeretlen céllal. — A Kereske
delmi Bank állal nemrég bevezetett Doroghi- 
gummigyár legközelebb alaptőkét emel. Ezt a 
részvényt 6000 koronán vezették he a iözs«lére, 
a második napon 35.000-ro ment föl. aztán 
20—21 ezerig hanyatlott. — A Trusl villamos
sági rt. alaptőkéjét legközelebb fölemelik. — 
A Lloyd-Bank papírját külföldi érdekeltségek 
is vásárolják. A magánforgalomban, elővételi 
jog nélkül, elérte n részvény a 10.009 koronát. 
— A „Gyclop" építőipari rt. bárom ötemeletes 
iroda- és áruházát épit egyidőben a főváros 
legforgalmasabb pontjain. A Nagymező-utca 
és Ó-utca sarkán már hozzáfogtak annak az 
emeletes háznak a lerombolásához, amelynk 
helyén az egyik ötemeletes ház épül. — A 
Pannónia bőrgyár, amely a Spódium érdek
köréhez tartozik, bőrgyáraink között negyedik 
helyen áll és eltekintve, hatalmas iakiáraitól, 
számottevő hőmennyiséget exportál u vám
külföldre. Részvényeinek egy kis részét most 
helyezte el a Bondy és Tarján bankház üzlet
féle} körében. Árfolyamuk a mai magánforga
lomban: 22—24.000 korona. Jellemző a 
jegyzett értékek ellenőrizhetetlen és 
tévesztő kurzusaim, hogv e föltétlenül komoly, 
egyik nagybankunk állni zsirált bőrgyár mel
lett egy másik bőrvállalal is sreregel. az u. n. 
magánforgalomban, majdnem hasonló kurz.u 
són. Es senki sem tudja, hogy ezért ki áll jól 
és ki felel majd, ha a vevők eladókká válnak...

X UJ bankcég. Núdar, Lipól, a ITemos volt Igazgatója, 
akinek kitűnő nőve van ng.v a peatl, mint a bécsi piacon, 
bank- éa vóltóiizletot nyitott. Ideiglenes helyisége VI, KI- 
rál- '.'tea 10.2. szám alatt van,

■Telefon-;yár Rt. >i!ui>. ' iéi 32,5(10.000 K-ra emelte, 
fági r‘ zvéiiyi ..<•>; 2 db részvényre 1 uj.-.t kapnak 8000 
árért, lel’juel. Elővételi jog e hú 10-ig gyakorolható.

nem 
m°,g-

A 
K

X Uj vegyipariX üj vegyipari koncentráció alakulása. A 
Reggel jelezte uj, rendkivüil nagyszabású vegy
ipari koncentráció alakulását. Ma már közöl
hetjük, hogy a transzakció törzsét a Hungária 
műtrágya, a Spódium és a Chinon és ez ipar
vállalathoz tartozó érdekeltségek találkozása 
adja. A tárgyalások ősszel fejeződnek be, de a 
tőzsde már ma is figyelemmel kiséri e transz
akciót es a legjobb kezek vásárolják a papíro
kat. Junius else óta a Műtrágya 75.000-ről 
156.000-ig emelkedett, a Spódium 42.090-ről 
156.000-ig emelkedett, a Spódium 42.000-ről 
320.000-ig, a Chinoin 10.000-ről 20.000-ig. A Spó
dium ma is a spekuláció egyik vezető lipje.

x Angol-Magyar Bank 345 millió alaptőkéjét 520 millióra 
?I!ndcl1.3. részvény alapján <>gy n.l vehető ál 

.iOíiII K-óy. e ho 18-ig. A 10(1 K részvények névórtókót 1000 
K-ra eger-zitix l.j. f. tranzakció lebonyolítása után az inté
zet ré/zvenylőj-éjo 7.300.(10(1 db, elvenként to.'io K. őrizeten 

.,.n!’l'ar<l névértékű részvényből fog álír.ni: khnntn’oll 
sajat tokéi pedig •> inilliárd koronára. ciiívlkcdnok. 
.,x..ífn5.yof’Qlasz Bank Rt. igazgatósága c hó Pára rend
kívüli közgyűlés összeül vasat határozta, amelyen java
solni 'offJa az alaptőkének 350 millióról 700 millióra való 
íölcmeléset. Az uj részvények 1:1 arányban a régi részvé
nyeseknek njánlintnak föl. Az igazgatóság Kellner Dezső 
és Kovács Miksa igazgató-helyetteseket igazgatókká nevezte ki.
. ,x.,¥a,s?ar Kereskedelmi Hitelbank Rt. c hó 78-An rend- 
kivuh közgyűlést tart, amelyen Javasolni fogja az alap
tőkének 100 millióra voló fölemelését. Egyben jelentést 

,n.,^c!,0P,l,®r '*• (’• cégnek részvénytársasággá történt 
atalakitn.-.áról cs arról, hogy minden Kereskedelmi Hitel- 
bf.iiK-ró.szvényre egy Schopper J, G.-részvényt ajánl föl.
, x.,I:,oy,d nank. Kt a:; intézet alaptőkéjét 500 millióról 
1 >nilJ!.irdr.-i emelje fii. Minden 5 régi részvény után 3 ni 
vehető át 1000 K-ás árfolyamon. Elővételi |og 12-ig gva- 
Korolhato.

I X U1 ba?kbolőt! Jársanág. BiichJcr Bertalan. r.z Első 
-lugy.ir Ipí’rbrnű tozfideiwuzKfltó.la, az ipáriáink imw.g’ató* 
sugarai történt barátságos ineacgvnzós nlapián, az inté
zettől megvált és „Biichkr és Társa betéti társaság" cég 
alatt bank űzi etet nyit. Ezen bankilzletet a Harsog M. 1, 
es Társa cég konunnnditálja. Az uj bankcég V. Arany 
János-ntcn 21. szám alatt folyó évi nnguaztns hő l én kezdi 
meg működését.

X Back Bernül Fiai Szeged’ Gőzmalma és Vízvezetéke 
Rt. ’l) eves fönnállása után 1910. évben alakult át rész
vény! ársaaággá. Szegeden 2 malma van. cg.v 2000 méter- 
mázsa napi őrlöképcsségii buzamnlmn ós egy 350 métor- 
múzsn napi őrlőképosségü rnzsnmhnn és páprikainalma. 
A vállalatunk rnj.it hajói és propellm-ri vannak, amolvok- 
kel a gabonát viziuton szállítja. E részvényeket — amint 
már Jeleztük — a Krattsz és Bcttelhclni-cóg vezeti lm.

X „Atlantién Trust“ Rt. megtartotta közgyűlését l’oluay 
Jenő elnöklete alatt. A társaság érdekkörébe tartoznak': 
Az „Oceann" <’•■< a „Fluinann" tengerhajózási rí.-ok, bel- 
hajózási vállalat, a ,.Térni maré" Száliitmúnyo: ' ' 
Budafokhoz csatlakozó “ /..... ’____ __
rost félszigeten épült nagy közraktár, a hajógyár és 
kotrópnrk. Az firdi Gőzf.égl agyár. A ......1
Film rt., a Fővárosi Nyomda Vonalzó éa Könyvkötő 
Kereskedelmi vállalatai: a „Sideron** Vas-. Fém-, ‘ 
szaki és Vegj’iáru Rt.., a „Hyaroriorn" Magyar Nád-. 
kónjr Ú'1 (h’ótrvnnvAuv T?! n llnvlnilou'1 
rásváilaint. ’
radó 45.04 millió tiszta 
róna jut tartalékra és 3;...................... .........................
bői a szelvény eket 100 koronával (50%) o hó 9-től 
bo a társaság pénztára.

X A hródi vagongyár Értékes valuláris részvénnyel 
gyarapodik a budapesti értéktőzsde árfclyanilnpin, n 
bródi v.i gon gyárral, amelynek alaptőkéje 40,ooo.(i'.4» dinár, 
a 109 dinár n. é. részvények értéket (>—700 dinárra bonsü- 
lik. A vagongyártó.:on kivid vei zorkzze'i ó:> hidónitési 
munkákra is bo van rendezve. A r ' zvónvnkt * a buda
pesti, bóra) é« zágrábi tőzsdén fogják hevcrntni. A tőzsdei 
bevezetést. Scliwrrtz .Trkab fogja végezni,

X Knrnncmberónyl kflszf-nhánvn rl.. amelynek Knranc.s- 
bcréiiy. I'r/ioic.t.kcszí. istenmezeje és Terény községekből' 
vnn. 80.10 iioidnyi kősri'r.teriib’ío, i'nyci’ű'k csekély iü
rc'l'.'J.’ct ii Duna r.loydlmnk rt. ujjrn bevezeti a mavá’i;for
galomba.

X KirIn-féle sznppnngyár tekintettel nagy amerikai 
exportjára, tőkét enml és niinil 'n rég! részvényre ml két 
ujut 1300 K-yal. Nagyobb részvény léteit n vállalatnál ér
dekelt francia csoport vett át, a tózsdekurzusnál lóval 
magasabb áríolyemo. .

X Mn vezetik be a tőzsdére a Síer-flImgyár részvényeit. Mii Ví‘Z»’ H 1)9 •'! I) ] y/j 4 t« ! r»c fniurn Imukn !*..«•«. . í«...’4 ....
hózn a JSlnr-íihngyúr 
vállalatok piacún.

»rrainaic‘ Szállitmúnyozáai rt., a 
<01oi>o u6«ys7.i)göl kitarjctlósíi liá- 

a 
..Cőntinontnl'1 

J rt. 
Mii- 

... . ... jsiin*, Gyé-
j'i Gyógynövény Rl.. n ..lierkules" Kespríivlz For- 

A_ tartalélcokr.'i fordított !!..’> millivn föliil ma 
nyeroacírből további 3.5 rniilié) ko- 
5 millió korona osztnlékrn. i'.nmlv- 

' ..............................1 váltja

nlos forgalomba fiain • Jenő bkok- 
részvúnjeít, még pedig a nyomda

Zuhan már a svájci, francia 
és belga frank is

Páris, julius 8.
(A Reggel párisi levelezőjétől.) N nemzetközi 

pénzpiac legtöbbet tárgyalt eseménye a svájci, 
francia és belga frank föltűnő árhanyatlása, 
amelyet szemléltetően bizonyít az alább össze
állított zürichi jegyzés:

1921 Juli ti • 
22 
47.50 
47

3922 julius
23.30
42.50
40.80

1023 Julius
26.63
33.75
28.25

Angol font 
Francia frank 
Belga frank

Mindhárom ország pénzének hanyatlását a 
német jóvátételt kérdésben folytatott francia 
poltitka okozta, A Rubr-vidék megszállása ta
valy júliusban kezdődött és ma, mikor a hely
zet a végsőkig kiélesedett, megállapítható, 
hogy a francia frank majdnem 10 ponttal, a 
svájci frank 3 ponttal és a belga frank 12 pont
iul ér kevesebbet Zürichben, mint egy év előtt. 
Midőn Poincaré kormányra került, Parisban 
egy fontért 50 és egy dollárért 12 frankot fizet
tek. ma pedig egy font. 7S.51, egy dollár 17.52 
frankba kerül. Ezek, a számok mutatják azt az 
értékrombolást, melyet az erőszakos párisi kor
mánypolitika vitt véghez a francia pénzben.

A francia közgazdaság aggódva látja u frank 
vásárló erejének rendkívüli hanyatlását a kül
földi piacokon és a francia nép súlyosan érzi 
ennek belföldi hatásúi a folyton fokozódó drá
gaságban. Parisban híre jár, hogy angol és 
amerikai kezel; nagyobb tétel francia frankot 
dobnak állandóan a nemzetközi piacra, hogy 
ezáltal kormányaik politikájút Iámogassák és 
a francia kormányt kényszerítsék ezen politika 
elfogadó, ára.

A svájci frank romlása ugyancsak akkor öl
tön komolyabb méreteket, mikor a francia 
Riihr-mogszállás a német gazdasági életet vál
ságos helyzetbe sodorta. Németország kényte
len volt piacra dobni nagytömegű svájci frank 
követelését, hogy érte fontot és fontért angol 
szenei, vásároljon. Svájc pénzügyi köreiben 
azonban a frank esése korántsem okozott ak
kora. ijedelmet, mint Franciaországban és a 
svájci nemzeti bank még csak meg som kísé
relte. hogy a frank esését föltartóztassa. Ennek 
oka nyilvánvalóan az, hogy a frank olcsóbbo
dásától, remélik, hogy a Külföld vásárlásokat 
Fog Svájcban eszközölni, megindul az idegen
forgalom és föl frissül az cl zsibbadt svájci köz
gazdaság vérkeringése. Ha őzt sikerül a frank 
esése árún elérni, akkor a frank romlása csak 
használni fog Svájcnak és a további esést köny- 
nyen meg lébe: majd akadályozni akár a bank* 
kamatláb csekély emelésével, akár azáltal, hogv 
a svájci kormány némi idegen valutát dob 
piacra.

x Általános Faipari te Fukercakcdolmf Rt. 12JU.887.il 
K IiBZla nyerohénből osztnlóknl rószvónyenként 50 K fizet- 
tehk ki. Egy lián elhatározta az nlnptókónek 50 millióról 
130 niilliórn való fölomelósót, 1:1 arányban, darabonként 
1000 IC átvételi ár leflzetéan ellenében 21-lg a -Marciit'1 
Válíóiizlifi Jtl.-nál gyakorolandó.

X A Czlnner és Tárán Szalámigyár Rt. Javasolni fogj* 
az nlaptőka fölemelését 40 millióról IfiO inilliórn olymódon, 
hogy ininden rógi részvény 2 uj részvény átvételére jogo
sít darabonként 450 K-As áron.

IFSváR’OifB CÜrkusK
•>—»WíMi.rt^rrt.^í.. nxr.HvnviT' -znn • '•*’! I'ltirÓpilbnn H VlfAg lOglin

VÁROSLtCnEIT ,<xq gyobb szenzációja: Aulóvor.vony 
a lovagAban. Kalló Sandwinaa vi- 

ti.’t 4 xi n-. ’:,R legerősebb nnszonya és •I 1.L1.1 O.\ SZÁM 5Q-.5., <<Ullli ultrukl.ió (---------

12JU.887.il


1923 július 9. aPegcel
(*) A „Fekete gyémántok** ma utolsó esti előadása Bajor 

Gizivel, Petbeő Attilával, Sebestyén Gézával és Doréky- 
vei. Szerdán délután Cslky Gergely kitűnő víg- 
játéka, a „Nagymama" van műsoron Vagoné B. Margit, 
Surányi Olga, Vághy Panni ós Jávor Pál fölléptével.

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista

hallotta már a logujabb híreket Bródy Sán
dorról!

— Nem.
— Vasárnap benntjártam a Griinwald-szanar 

tóriumban, ahová Balatontüredröl Sándor bá
csit fölhozták. Itt fekszik az első emelet 32. 
számit szobájában, bizony nem. a legjobban érzi 
magát. A Grünwaldban nagyon gondosan ápol
ják, állandóan két orvos is van mellette, régi 
barátja, Lévy doktor, aki betegségének minden 
fázisát ismeri és Szűcs dr., a kezelőorvos. Mel
lette van azonkívül két szépasszony wnokanő- 
vére, afrik, egymást váltják föl a betegágy mel
lett. Vasárnap délután valamivel jobban érezte 
magát, de ez még, sajnos, nem tekinthető ko
moly javulásnak.

— Reméljük, hogy mihamarább meggyógyul.
— Isién után remélhetjük. Egy másik érde

kes betegről is tudok érdekes hirt. Szombaton 
délben az a hír terjedt el a parlamentben, hogy 
Hegedűs Lóránt, a hajdan hosszban levő ma
gyar korona boldog emlékű pénzügy m'miszfer<\ 
visszaérkezett Budapestre. A Reggel utánajárt 
tűnek a dolognak és megtudta, hogy Hegedűs 
Lóránt nincs Budapesten. A hírnek mindössze 
annyi alapja van, hogy a volt pénzügyminisz
ter, akit a korona romlása annakidején való
sággal kedélybeteggé tett, mint nindannyián
kat bérem, lassan kthever'.e azt a súlyos ideg
sokkot. a/melyet éjjel-nappal tartó szakadatlan 
munkája, a magyar korona talpraállít á.sáért 
folytatott heróikus küzdelmében szerzett, sok
kal jobban érzi magát, de még mindig a Ber
lin melletti Schlachtenseeben üdül.

— Óriási.
— Hát,azt tudja-e, hogy ki volt az a, fiatal, 

rendkívül elegáns hölgy, aki a „Három grácia" 
péntek esti előadását a Vígszínház igazgatói
nak és Blumen thal Benjáminnak társaságában 
végignézte?

— Bevallom: nem tudom.
— Az a hölgy, édes onokám, Fedák Sári volt, 

aki párisi séjourja miatt csak most nézhette 
meg a Fővárosi Operettszinház előadását, 
amelytől természetesen el volt ragadtatva. Szü
netben lement az öltözőbe Billcr Irénhez, össze
vissza csókolta, úgy gratulált neki. Előadás 
után aztán az egész jelenlevő igazgatóságot, 
úgy ahogy voltak, cakkumpakk, meghívta ma
gához vacsorára. A vacsora végen Fedák föl
állott. és ezt mondta: „Most kapnak az urak 
egy kis desszertet, ezt én magom fogom szer
vírozni." Ezzel bement a másik szobába, köz
ben a húga, Fedők Irén, az egyik lusztert egy 
csavar int ássál reflektorrá változtatta ót. ezalatt 
Fedők a másik szobában kifestette magát s az
tán bemutatta az álmélkodó vendégeknek azo
kat a tüneményes ruhái érveket és álmokat, 
parókákat, fejdiszeket és ékszereket, amelyeket 
egy párisi festőművész tervei szerint Párisban 
készíttetett. Szombaton este magam is fönn 
voltam Fedáknál, láttam ezeket a ruhákat, 
egyel mondhatok magának: óriási...

— óriási!
— Mit szól ehhez a kánikulához?
— Melegem van, de ne szóljon a színház igaz

gatóknak!
— Tudja, mit hallottam? Hogy a pesti szí

nésznők és azok a hölgyek, akik szerelik, ha 
színésznőknek nézik őket, mostanában ügyes 
kirándul ásókat szoktak rendezni — Siófokra. 
A délutáni gyorssal, kezükben a rétikül lel — 
s ez minden podgyászuk —, lerohannak a ma
gyar tengerpartra, ahol, miután a fürdőtrikó- 
jukat Pesten felejtették, mag sem fűrödnek, 
hanem sétálnak egyet a sibevek sorfalai elölt, 
majd kedélyes társaságban meg vacsoráznak, 
utána pedig rohannak föl a kaszinóba — bak
kozni. Szállásuk nem lévén, természetesen az 
egész éjszaka! itt töltik a játékasztalok mellett, 
reggel azután a gyorssal újból visszajönnek 
Budapesf/re. Egy neves pesti színésznőről hal
lottam, hogy miután egész éjszakai szerencsés 
játékkal körülbelül három milliót nyer!, né
hány perccel a vonat indulása előtt bedőlt egy 
bankpászba, úgy hogy visszafelé már a jegyét 
is alig tudta megváltani.

— óriási.
— Akik pedig Pesten maradnak, azok a Lidó 

helyett egyelőre d szigeti strandfürdőn sütké
reznek, Egyébként pedig, mondhatom magának 
édes ssógám, hogy azok a női és férfi, stc'rok, 
akik nagyhangú nyilatkozatokban jelei.'< < le/: 
be u publikumnak, hogy Trouvlllcban, Ostcn- 

deban, legrosszabb esetben Via-Reggioban 
fognak nyaralni, azok legföljebb Pécclig vagy 
Béliéig érkeztek el, messzibbre nem nagyon fu
totta. A nyári primadonnák pedig, akik azelőtt, 
megboldogult ifjúságuk idején autókirándulá
sokért lelkesedtek, újabban szörnyen megvetik 
ezt az elavult közlekedési eszközt és röpülőgép 
túrákért, vagy motorcsónak pártikért ámuldoz
nak. Az arany-ifjah, akik ma már kizárólag a 
tőzsde és vidéke rengetegéből toppannak elénk 
a placcra, kizárólag mótorcsónakon szállítják 
a liget művésznőit pezsgő-bólés vacsorára. Is
merek egy fiatal bankdiszponenst, akinek már 
két mőtor csónakja is van, egy hétköznapi és 
egy vasárnapi. Egy másik kajla fülű pedig 
nagyzási mániába esett és azt követelte a Du
nán, hogy a bécsi hajó térjen ki a mótorcsó
nakja előtt. Mire a vízbe esett!

— Óriási!
— A színházak körül nem sok újság van. 

Tegnap este játszott utoljára az Unió, mától 
kezdve csak a Fővárosi és a Vígszínház van 
nyitva, de a Vígszínház is búcsúzik a hét vé
gén. Ellenben a Rcnaissancc már a hónap vé
gén újból kinyit. Beszéltem Bárdossal, aki Pá
risban az idei szezon legsikeresebb darabjait 
megvette és magával hozta Pestre. Bárdosnak 
érdekes tervei vannak a szezonra — ilyen Fe
dák Sári vendég  szerepeltetése úgy látszik, a 
Renaissaneenak renaissance-a lesz az idén.

— Óriási!
— Igazán csak a jövő szezon híreiről tudok 

egyet s mást, ami érdekes. Ilyen például, hogy 
Harsányi Rezső elment a Renaissance-tól, he
lyébe Békeffy Róbertét, a győri színtársulat 
igen talentumos jcllemszinészét szerződtették. 
A Magyar Szinház rendezője, Baróti József, 
megszállott területen fogja eljátszani az uj 
szezon kezdete előtt néhány kitűnő szerepét, 
Leart és Hamletét. Továbbá, hogy Beöthy 
László a Király-Szinházat nem az „Elsler 
Fanny"-val nyitja meg, amint ez tervezve volt, 
hanem Drégely Gábor és Marton Géza operett
jével, a ,,Napilopó"-vál. Erre az elhatározásra 
megbízható információm szerint Beöthy t az 
bírta, hogy az „Elsler Fanny" librettója — 
úgynevezett álomlibrettó — kissé veszélyes a 
bukott „Sárga kabát" ugyancsak álomlibrettója 
után. Az Uniónak elég volt az ‘álmokból, az 
Unió ébred...

— Óriási! Egy pohár jéghideg pletykát ebben 
a hőségben ha szabadna kérnem!

— Parancsoljon: Nem igaz, hogy Billcr válik 
az urától, sőt most vettek ki együtt uj lakást 
a Margit-rakparton. Egyébként nem is ez a 
pletyka, hanem az, hogy Bittérnek, ha mégis 
elválna, három kérője is akadna. Rögtön.

— A neveket, a neveket!
— Csak előbb kifestem magamat — őrültnek. 

Nem képzeli, hogy majd agyonveretem maga
mat a maga kedvéért.

— Kész?
— Maga is? Mindenki kész — nincs tovább!...

--------
(•) A Vlgszfnhá?. e hetit Is a színház legújabb sikero, 

„A zsivány'* dominálja. Lotlinr páratlanul mulatságos vlg- 
l’átíkunak szerepeit ezúttal is a Oóth-vár, Goinbaszögi 
Ella. Füzes Anna, Székely Lujza, Lukács. Szerémy és 
Berczy játszók.

(•) Lehár Ferenc revhoprieítje,
..A három grácia"

34—41. előartása
a Fővárosi Opérottszinházban.

fi „A kék álarc" keddi premierjén n Budai Színkör is
mét uj színpadi szerzőket avat. Szoraaházy mester munka
társai. Fmlor László és Somló Jenő személyében, akik 
minden jel szerint méltók arra, hogy mesterükkel ogy 
írói triumvirátust alkossanak. Fodor László a csengő
bongó rimák kezelésében, Somló Jenő pedig az édes, szív
hez szóló melódiák és tüzes pattogó tánc-zenében excellál. 
A színház a legkiválóbb miivészi együttest állította csata
sorba és Kéri mester kezei alól pompás díszletek szolgál
nak méltó keletül.

(*) Szőke Szakái! és Salamon Béla együttes föllópto 
toazi szenzációssá a feleőmargitszigetá művészeit műsorát, 
Egyiolvonásos vígjátékok, burleszkok. Kovács Andor kon- 
feránszai, Szász Ila 6ziné*>zntánzásai, Bar kar orosz tánc
kettős, Tarján Nóra, Radó Jolán szerepelnek nagyszerű 
számokkal. (Scala.)

MozikÖzleményefc

A Kert-Mozi premierje
..Egy leány — aki mer." — „Az arany halálfej." 
— „Afrikában." — Angol Híradó. — A nyári 

idény nagy szenzációja.
A mozgókép művészetének logelkényeztetet- 

tebb rajongója is elragadtatással fogja cso
dálni az „Egy leány “ („Az arany halálfej*4) című 
filmkolosszust. 12 fölvonásban át nem jut ki a 
néző az ámulatból. Egy acélidegzetü fess race 
leány csodálatos bravúrjai és egy sneidig fin, 
aki elegáns és karcsú megjelenésével fittyet, 
hány az atlétaerejü óriásoknak az ezereg-y ej 
csodáival vetekedő mesés fölvételek — az iz
galmasan érdekfeszitő cselekmény, remek ren
dezés egyesülnek oly nagyszerű filmremekké, 
amely egész estét betölt. A főváros színe-javá; 
nak esti programját fogda az „Egy leány, aki 
mer“ betölteni. A kitűnő amerikai burleszk 
„Afrikában44 és az Angol Híradónak csak az a 
szerepük, hogy a régi rossz pesti szokás szerint 
későn érkezők ne zavarhassák meg a monu
mentális filmsláger élvezetét. Előadások 8 és 
10 órakor.

Elegancia és humor a Tó-mozi 
amerikai műsorán

„Milliárdok és garasok44 a címe a Tó-mozi ve
zetősláger j ének, amelyben a kitűnő Ízlésű és 
fölényes intelligenciájú rendező az amerikai 
pénzarisztokrácia luxuriöz, pompázó életét mu
tatja be a garasos szegénységgel szemben. Az 
érdekes történetben nemes költői igazságszol
gáltatás juttatja boldogsághoz a szegényt, meg
értéshez a gazdagot. A ragyogó elegancia mel
lett nagy szerep jut a Tó-mozi műsorán az 
amerikai humornak is, amennyiben a „íyede- 
lyes szanatórium44 és a „Chaplin, mint kiván
dorló44 című burleszkek, valamint az egész új
szerű „Marionett Almanach’4 szenzációs sikert 
aratnak.

„Milliárdos és garasod* 
„Negyvennégy vagy negyvenhét"

Uj műsor a Kamarában.
A Kamara e heti uj műsorán Magyarorszá

gon még egy soha nem játszott film került 
színre, „Milliárdok és garasok" címmel. A hat- 
fölvonásos amerikai filmregény megkapó 
szuggesztiv erejű történetben mutatja be a 
gazdag szegények aranyba fulladozó ártatlan 
életét. A „Milliárdok és garasok" mellett a Star- 
filmgyárnak „44 vagy 17" című filmjét adja kí
sérőül e héten a Kamara. A kiváló magyar film 
főszerepét Hollay Kamilla játsza, filincgyüt- 
tesét pedig legkitűnőbb magyar filmszínészek 
szolgáltatják. A Kamara előadásai 6, ’/iS és NilO 
órakor kezdődnek.

Foulard 90 om széles...................
Trikót csíkos és ajour minden 

sziuben ( ,
Georgettek........... ..
Crepe de eh iné • • • • • * • • • • • •

Mosí- és gyapju-grenadinok 
színben — legoScs&EaSyan

12.000 K-tól

15.080 
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minden 
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1923 julius 9.

A Pannónia győzött a folyamregattán
A Duna aves$sföa!|noks£@át Eötvös ZoS&ta rovsrfte

(A Heggel munkatársától.) Vontatott rende
zés mellett folyt le a folyamregatta, a margit
szigeti pesti Dunaágban. Egy-cgy versenyszám 
között félórás szünetek voltak, ami ugyancsak 
próbára tette a nézőközönség türelmét. El is 
távoztak sokan, ami sehogysem szolgálja a pro
paganda céljait. így nem lehet az evezősverse-, 
nyék bár exclusiv, de kisszámú közönségét 
megsokszorozni.

Bosszantó — és mégis kedves — epizód volt 
a bécsi hajónak a legfontosabb verseny ideje 
alatt a pálya területére való befutása. A Duna 
evezősbajnokságáért lefolyt egyesek (skiffek) 
már elindultak a startvonalról, amikor a Mar- 
githid alól kibújt az Eötvös-térről elindított 
bécsi hajó és vígan futott szembe a skiffisták- 
kal. A zsűri kézzel-lábbal hadonászott, szócsö
vezett a kapitány felé, hogy álljon meg, de a 
hajón, ahonnan az utasok zsebkendőiket lenget
ték a partonállók felé, a nagy zúgástól nem 
hallották a szót. Erre figyelmeztetésül a zsűri 
egy ötletes tagja hatalmas lövést adott le, amit 
ugyan meghallottak a hajón, de azt hitték a 
jókedvű utasok, hogy üdvlövés és óriási hurrá
zásban törtek ki... Végre nagynehezen sike
rült megállítani a hajót, amikor aztán kiderült, 
hogy az Evezős Szövetség hibájából a verseny 
felől semmi értesülésük nem volt.

Részletes eredmények: I. József kir. herceg 
diját a Pannónia, nyolcasa (sztrók: dr. Muhr, 
Jesze, Hautzinoer, Szendeffy, dr. Török, Wick, 
Jajczay és Peitler) nyerte 4000 méteres pályán, 
10 p. 55 mp. nagyon szép idő alatt. Második 2% 
hajóhosszal a Hungária lett. A MEG nem in
dult, mert, két evezőse a verseny előtti napok
ban megbetegedett.

A svájci versenyződ vereséget szenvedted 
a nemzetközi kerékpár- és métorversenyen 

Magyarország -Svájc 19:11 '
(A Reggel munkatársától.) A professzionista 

versenyzők után a Jóbarát KK végre két ki
váló amatőrkerékpárost hozatott Svájcból, ami 
nem csekély áldozatba került, mert a két zü
richi versenyző költsége meghaladja az i,0ú0.000 
koronát. F. Staldcr és E. Leutert, akik hazájuk 
legjobbjai, a mi fiiegereinkben nagyon kémény 
ellenfelekre találtak, mert úgy Uhereczky, 
mint Burghardt — pompás összjáték révén — 
könnyen végeztek velük. Vereséget szenvedtek 
ezenfölül a páros versenyben is a kitűnő W el
mart—Dénes-pártól. A mótorvezetcses verseny
ben Bániczky és Tóth István nagy tetszést arat
tak, kár, hogy utóbbi a döntő futamban mótor- 
deffekt miatt nem küzdhetett.

Részletes eredmények:
I. Kezdők versenye (1000 in.): 1. Bcnyó Mihály (Vasas).

2. Bouska (IKK). 3. Kató (Vasas). 4. Szajkó (MTK). 
Utolsó 200 m.: 15.1 mp.

II. Föverseny (íooo m,, 11 oszt.): 1. Pfeiffer Sándor 
(EKE). 2. Bouska (IKK). 3. Hűvel (Vil. KK). 4. Muzsik 
(FTC). Utolsó 20(i m.: 13,8 mp.

III. ünnepi lóverseny (íooo m.): 1. Mazák Kálmán

Az MTE athleüKai versenye
Gyönge érdeklődés mellett folyt le a munkás

egyesület által az FTC-pályán rendezett atléti
kai verseny, amely túlnyomóan 11. osztályú 
számokból állott. Az egyébként mérsékelt ered
mények közül megemlítésre méltónak tartjuk 
az ESC tartalékos stafétájának a szereplését, 
mert a 10X100 méteres junior stafétában a 
MAC komplett együttese alig 4 méterrel tudta 
megverni őket.

A versenyt változatossá tette női atlétáink 
szereplése és a munkáshölgyek hazena-játáka, 
amelyben tavaly óta sokat fejlődtek.

Részletes eredniények:
I. 600 méteres előny verseny: 1. Bozsik István (MAC), 16 

ni. e., 1 p. 22.2 mp. 2. Berács (MTK), 12 m. e., 1 p. 23 uip.
3. Baráth (BEAC), 35 ni. e., 1 p. 23.1 mp. 4. Gerö II. 
(KAOE). 12 m. e.

II. Helyből magasugrás, II. oszt.: 1. Nagy Ernő (MAC), 
134 cm. 2. Gyurkó (FTC), 134 cm. 3. Kovúts N. (BBTE), 
130 cm.

III. 400 méteres gátfutás. 11. oszt.: 1. Máskát László 
(MTK), 1 p. 03 mp. 2. Kovúts N. (BBTE), 1 p. 4.8 mp. 
3. Karcag (MTE), 1 p. 5.3 mp.

IV. 4X1500 méteres staféta, II. oszt.: 1. MAC (Zoltány, 
Di Glória, Vitéz, Kapossy), 18 p. 2.6 jnp. 2. FTC, 18 p. 14.4 
mp. 3. ESC, 18 p. 28 mp.

V. Diszkoszvetés, 11 .oszt: 1. Fcdák Bőin (MAC), 34 ni. 
47 cm. 2. Pállay (MAC), 32 m. 80 cm. 3. Dr. Pápay (MAC), 
32 m. 76 ciy.

VI. Hdrihasugrds, Juniuor: 1. Balogh Lajos (MAFC), 
12 m 98 cm. 2. Knrlovití (MAC). 12 m. 92 cm. 8. Horváth 
(MTE), 1,1 m. 90 cm.

Tenisz és egyéb sportcikkek

gumitalpú utcai cipők] 
Tenisz-, futball- tttpistaclpőli 
legjptányosabban PlOk\ és TIaas-nál, VI, Andrássy-út 13

II. Hornung Gyula emlékverseny (3000 m.): 
1. Neptun (ifj. Szendey, Morich) 9 p. 36 mp. A 
második induló, a Duna E. Egylet megóvta a 
versenyt, aminek megismétlését a bizottság el 
is rendelte, ekkor azonban a Neptun egyedül 
evezte végig a pályát, mert a Duna nem jelent 
meg a startnál...

TII. Rákospataki dij (3000 ni.): 1. Műegyetemi 
EC (s.ztrók: Schwábl Rudolf, Soltész, Kliment, 
Sebestyén) 9 p. (Pannónia 2000 méternél föl
adta).

IV. Duna evezösbajnokság (védő: Koós Imre, 
Neptun): 1. Eötvös Zoltán 9 p. 41 mp. (Hungá
ria EE). 2. Dr. Kirchknopf Károly három hajó
hosszal. öt induló közül hárman a bécsi hajó 
hullámverése miatt fél pályán föladták a ver
senyt.

Varga Béla dr. győzött Göteborgban. (Göte
borg, julius 8. — A Reggel tudósítójának táv
irata.) Varga Béla dr. a nagyközépsulyban 
győzelmet aratott.

Elhalasztották a nemzetközi bcxviudult. Az. utóbbi idő- 
ben nagy balszerencse üldözi a nemzetközi box versenyt 
rendező egyesületeket és irodákat és emiatt milliós káro
kat szenvedtek. A most vasárnapra tervezett nagy ver- 
senyt pedig kény telének voltak a rendezők elhalasztani 
julius 22-ere, mert először Rőzsa Jenő mondta le a Lut- 
ryng elleni mérkőzését, az utolsó órában pedig P. Steln- 
bach, u világbajnok fia lepett vissza a tehetséges magyar 
versenyző elől. Úgy tudjuk, hogy ennek az ügynek foly
tatása lesz az osztrák professzionista boxszövetsógben is, 
azonban ez kevés sikerre! kecsegtet, mert a Magvar Pro
fesszionista Boxolók Szövetsége alapszabályait —'amelye
ket pedig elsőrangú sportembere* alkottak — még mind- 
ezideig nem hagyta jóvá a minisztérium.

_ 1. 
. 3. E.

VI. Selejtező verseny: 1. B„ 
(Vil. KK). 3. Tőkési (Vasas).

VII. Motorvezctéses verseny. Kétszer 
tammal és egy 20 km.-cs döntővel:

Első futam: 1. Bániczky .József (KKK). 3. Pirity (FTC). 
17 p. 11 mp.

Második futam: 1. Tóth István (Vil. KK). 2. Tóth Gyula 
(EKE). IC p. 2.6 mp.

Döntő futam: 1. Bániczky József (KKK). vezető: Nagv. 
2. Tóth Gyula (EKE), vezető: Bartos. 3. Pirity (FTC), ve
zető: Sawonovr. 250 m.-rol nyerve.

Vili. Nemzetközi páros verseny (20 km.): 1. Welirart- 
Dénes. 2. F. Stnlder—E. Leutert (Zürich) és Grimm— 
Mazák holtversenyben. A Burghardt— Schwarcz-pár gumi
defektus miatt föladta a versenyt.

előfu-

A Benedek Béla vándordíját a BEAC nyerte 
meg. A BEAC régi kiváló tagja emlékére fut
ballisták részére vándordijat alapított, amely 
hazánkban egyetlen a maga nemében. A BEAC 
nagy áldozattal rendezett versenye több ér
deklődést. érdemelt volna ezen vándordíj szebb 
jövője érdekében.

Részletes eredmények:
I. 100 méteres síkfutás: 1. Héger (FTC). 11.9 mp. 2. 

Roiuhardt (BEAC), 12. 3 mp. 3. Geguss (KAOE).
//. Sulydobds: 1. Kollár (BEAC), 10 m. 20 cm. 2. Bán- 

donburg (BEAC), 9 m. 50 cm. 3. Posovnyik (BEAC), 9 
m. 20 cm.

III. 800 méteres síkfutás: 1 Bandenburg (BEAC), 2 p. 
24 mp. Hidassy, 2 p. 31 mp. 3. Várady, 2 p. 50 nip.

IV. Tdvotugrds: 1. Geguss, 6 ni. 20 cm. 2. Kertész, 6 m. 
10 cm. 3. Gyarnmthy (MAFC), 5 ni. 79 cm.

I7. 400 méteres síkfutás: 1. Héger (FTC), 56.9 mp. 2. Ban
denburg (BEAC), 59.3 mp. 3. Tcodorovits (BEAC). C1.2 mp.

VI. Diszkoszvetés: 1. Fottlch (MAFC), 30 m. 25 cm. 2. 
Gyarmathy (MAFC), 28 m. 63 cin. 3. Geguss (KAOE), 
27 ni. 58 cm.

Vil. 200 méteres síkfutás: 1. Geguss (KAOE) 25.6 mp.
2. Tcodorovits (BEAC) 25.6 mp. 3. Hochrein (SAC) 26.2 mp.

Vili. Hármasugrás: 1. Kollár (BEAC) Í2 ni. 15 cm. 2. 
Kertész 1! ni. 93 cm.

IX. 1500 méteres síkfutás: 1. Hidassy 5 p. 10 mp. 2. Ban
denburg. 5 p. 30 mp. 3. Várady (BEAC) 5 p. 31 mp.

X. Magasugrás: 1. Gyarmathy (MAFC) 164 cm. 2. Héger 
(FTC) 164 cm. 3. Geguss (KAOE) 158 cm.

XI. 11X100 méteres staféta: 1. BEAC 2 p. 22.7 mp. ellen
fél nélkül.

Pontverseny: 1. HEAC 55 pont (!) ?. MAPC 14 p. 3. FTC 
és KAOE 13 p. Tehát 0 Benedek Béla vándordíj idei győz
tese a BEAC.

Magyar atléta győzőimé Parisban. Kiéin 
Jenő, az MTE Franciaországba költözött kö
zéptávfutója « francia munkás sportszövetség 
bajnoki viadalán kiváló atlétákkal szemben az 
3500 méteres síkfutásban első lett.

A BBTE uszóversenye
Mérsékelt érdeklődéstől kísérve folyt le vasárnap a 

BBTE versenye, amelyen másodklasszisn úszóink jól sze
repeltél;.

Részletes eredmények: I. Búvárúszás (Pentatlon): 1. 
Bosn.vák Péter (IiBTE) 54 m. 2. Halász Jenő (MAC). II. 
Mellúszás ifjúságinknak, 105 in.: 1. Berinan József (MTK) 
1 ií. 39 mp. 2. Bán Károly (NSC). 3. Susztrovics Károly 
(MTE). 111. Mellúszás, kezdőknek, 70 m.: 1. Balogh László 
dr. (BEAC) 1 p. 2.4 mp. 2. Szentgyörgyi István (FTC).
IV. .Mclhtszás előny verseny, hölgyeknek, 105 ni.: 1. Flecht 
Franciska (NSC) 2 mp. hátr.. 1 p. 51.4 mp. 2. Steiner Lili 
(BAK) 5 mp. hátr. 3. Martiuovits fia (NSC) 2 mp. hátr.
V. Mellúszás. 100 in. (Pentntlon): 1. Baría István (NSC) 
1 p. 23.6 mp. 2. László Miklós (MTK). 3. Balikó Kálmán 
(NSC). VI. „Balaton" emlékverseny, 1000 in.: Egyénileg
1. Serény István (FTC) 15 p. 6 mp. 2. Lukács László (Tatai 
AC). 3. Vértessy István (FTC). 4. Páhok István (MUE). A 
3-as csapat versenyt az FTC csapata nyerte az NSC előtt. 
VIJ. Gyorsuszás, hölgyeknek, 105 méter: 1. Dénes Irén 
(NSC), 1 p. 39.8 mp. 2. Kraszncr Vilma (NSC). 3. Macsai 
Adél (NSC). Jó idő! V1J1. Hátuszás, ifjúságiaknak, 105 
méter: 1. Kratochwill Ferenc (NSC) 1 p. 36.4 mp. 2. Lajta 
Jenő (NSC). „Balaton"-emlókverseny, gyorsuszás, 100 in. 
(Pentatlon): 1. Czelle TAszló (III. kér. TvE) 1. p. 8.4 mp.
2. Balikó Kálmán (NSC). 3. Halász Jenő (MAC). X. Mell
űi zóslnfétn kezdőknek. 3X105 ni.: 1. (NSC). Egy induló! 
XI. Gyorsuszás kezdőknek, 70 in.: 1. NSC 5 p. 34 mp. Egy 
induló! XII. Műugrás (Pentatlon). 1. Nngy Károly (FTO.
2. Lonhardt Vilmos (OTE). 3. Szentgyörgyi Irtván (FTC).
l. Halász Jenő (MAC). 4. Balikó Káimáu (NSC). XTTI. 
Hátuszás kezdőknek, 70 m.: L Pcrlaky György (NSC) 60.6 
mp. 2. Mai tyas ovszkv Janek (MUE). 3. Dohos István 
(BAK). XIV. Gyorsuszás ifjúságiaknak. 105 m.: 1. Zador 
Andor (NSC) 1 p. 22 mp. 2. Bau Károly (NSC). XV. Ve- 
gyesstnféla 3X105 ni.: 1. NSC (Csillag. Mártoníl. Schlen- 
ker) 4 p. 35 mp. Ellenfél nélkül. XVI. MePnszáa juniorok
nak, 20(1 ni.: 1. Lánc.zy József (MTK) 3 p. 32.6 mp. 2. Köré
nek János (OTE). XVII. Mellúszás kezdő hölgyeknek. 70
m. : 1. Brichta Olga (OTE) 1 p. 21 mp. XVIII. 401) ni. úszás 
(Pentatlon): 1. Balikó Kálmán (NSC) 6 p. 2 mp. 2. Hnlász 
.Jenő (MAC). A penlatlont Balikó Kálmán (NSC) nyerte 
Halász Jenő (MUE) előtt.

Lőszert
Alapi lóversenyek, óriási közönség Jelenlétében zajlot

tak la a vasárnapi alagi lóversenyek. A nap főszáma a 
Tátrai-handikap volt, amelyet a má<?odsor!?an fogadott 
Bon on nyert meg. Vasárnap a pnpirfwnni nz egész vo
nalon érvényesült. Kivéve, az eladók liandiknpját. ahol a 
2 rcns Gyere ki szenvedett érthetetlen vereséget. — Rész
letes eredmény:

I. futam: 1. Mutatós (3r) Schejbal. 2. Permission (3) 
Takács. 3. Timid (5) Paksi. F. in.: Áfonya (10). Ih IVísh. 
Tót.: 500:609. IJ. futam: 1. Spiduczi (5) Gutái. 2. Seha- 
bes (10) Martinék. 3. Virgonc (6) Biornáczky. F. m.: 
Gyere l.i (2r), Adoma fi (6), Királyném (12). Nézz félre 
Í4), Katicabogár (16). Tavtrózsa (25). Pour l'ninour (8). 1h 
,%h. Tót.: 500:3250, 900, 1000, 1100. III. futani: 1. Etámon 
(3*i) Takács. 2. Mönchsberg (4) Gutái. 3. Josma (10) 
Szabó L. IJ. F. ni.: El ne felejts (2!6), Baroda (S’Xi). Ho- 
patatsch (6), Bueleóny (5). Fejű. 5h. Tót.: 500:2400, 850 , 800, 
1400. IV. futam: 1. Szók oly vér (1J4) Protzner. 2. Ko- 
rnx (Ilii) Eseh. 3. Parisienne (61 líofbaner. F. in.: Csertő 
(6), Gyenes (20), TInimilto'1 (10), Azaloa (20). l’-ih nyh. Tét.: 
."4)0:1400, 700, 65o. 900. V. futam: 1. Poniona (lVs) Takács.
2. My Pét (3) Bicrnáezky. 3. Facetté (10) Lapos. F. in.: 
Benn Fox (20), Maladroit (12). Jiunper (3). Signorina l?o- 
írniiclli (20), Astorte (16), Szívtelen (6), Erkölcebiró (10), 
Feledékeny (12), Heiman (10Í, Renegát II (50), Setreaska 
(50), Tartom (50). lk-h 2h. Tót.: 500:1200 650, 650, 1200. VI. 
futam: 1. Donna Magda (j>) Se.hejBBL 2. Atheno (4) 
Nagy (1. 3. Móllá (5) Gutái. F. ni.: Vielliebchen II (4), 
Lorrainc (8), Nőseit Occasuru (10). Sláger (3), Mátyás
föld (20).

Budapesti ügetöversenyek. óriási közönség Jelenlétében 
tartották meg vtmárnap délelőtt az ügotőverseiiyokct. A 
versenyek a szokásos keretek között mozogtak. Eredmény: 
I. futam: 1. F a 1 11 r o 6 ez a P. — II. fntani: 1. Tht- 
r e a e. — III. futam: 1. Bankár. — IV. futam: 1. Lán
cos. — V. futam: 1. Peozkás. — VT. futam. 1. <T6ság.

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

..Világosság*'-könyvnyomda rt. Budapest. VIII. Contl-u. A 
Mtlszukl igazgató: Döntsék D.
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,MTí<r^r.r VtÍ11?1?* 1 II. III. IV. V. 3- 'Velwart (MTK). 4. Eig-
ucr (ITC). Utolsó 200 m.: 13.4 mp.
. lV.\ Vidékiek versenye (1000 m.): 1. Szentes Ferenc (Szé- 
Kt*sieh«?rvari TC). 2. Tímár (Szolnoki ASE). 3. Neugebanor 
(Szolnoki ASE). 4. Guzmita (Szí. TC).

V. Nemzetközi mérkőzés (3X1000 m.l Első futam: 
Burghardt István (VII. SC). 2. F. Staldcr (Zürich). _ 
Leutert (Zürich). 4. Uhereczky (VII. SC). Utolsó 200 m.: 
13.8 mp. Második futam: 1. Burghardt. 2. Uhereczky. 3. 
r. Staldcr. 4. E. Leutert. Utolsó 200 m.: 13.8 mp. Harma
dik futam: 1. Uhereczky. 2. Burghardt. 3. E. Leutert. 4. 
r. Staldcr. Utolsó 200 in.: 14.2 mp. Végeredményben: 1. 
Magyarország 19 ponttal. 2. Svájc 11 ponttal.

VI. Selejtező verseny: 1. Bács Ferenc (IKK). 2. Sági 
4. Lasics (FKE).

15 km.-es

VII. 30n0 méteres yyaloglds, II. oszt.: 1. MIadoniczky 
Tibor (FTC), 15 p. 33.8 mp. 2. Lichter (MTK), 15 j. 43 mp. 
3. Kéthly (MTE), 16 p. 16 mp.

Vili. 200 méteres síkfutás, II. oszt.: 1. Pallaghy József 
Tibor (FTC). 15 p. 33.8 mp. 2. Lichter (MTK), 15 p. 43 mp. 
(MAFC), 24 mp.

/X. 400 méteres síkfutás, II. oszt.: 1. Filotás Tivadar 
(MAC). 54.1 mp. 2. Karczag (MTE), 55 mp.

X. Távolugrás. fi. oszt.: 1. Nagy Ernő (MAC), 5 m. 
94 cm. 2. Pallaghy (MAFC), 5 m. 80 cm. 3. Braun (MTK), 
5 ni. 78 cm.

XI. 300 méteres síkfutás, kezdőknek: 1. Pados János 
(MAC), 39.8 mp. 2. Molnár 40,3 mp. 3. Huber (ESC),
40.8 mp.

XII. Sitlydobás, olönyvci seny: 1. KáUay K. Frigyes 
(MAC), el. nélkül 12 ni. 79 cm. 2. Nagy (MAC), 240 cm. el. 
12 m. 77 cm. 3. Komor (MTK), 220 cm. el. 12 in. 39 om.

XIII. 1500 méteres síkfutás, handicap: 1. Bokor Sándor 
(MTK), 30 m. e., 4. p. 16.4 mp. 2. Medvéd (MAC), 15 ra. el., 
4 p. 18.8 mp. 3. Koszfa (11EAC), 4 p. 21 mp.

XIV. 10X100 méteres junior-staféta: 1. MAC. 2 p. 2.5 
mp. 2. ESC, 2 p. 4.2 mp. 3. MTE, 2 p. 6 mp.

Női számok:
I. 60 méteres síkfutás, junior. Győztes: Korányi Ili (Sas

halom SC), 8 mp.
II. 100 méteres síkfutás, nyílt. Győztes: Korányi Ili 

(Sashalom SC). 15 mp.
III. 300 méteres síkfutás, handicap. Győztes: Komot 

Rózsi (Á1TE), 50.2 mp.
IV. 4X100 méteres staféta, handicap. Győztes: MTE 

(Goda Annus, Müller Móri, komot Rózsi, Bárd Rózsi), 1 p. 
2.4 mp. 2. Sashalom SC. 1 n. 9.6 mp.

V. Sulydobds. Győztes: Németh Mária, 10 m. 35 cm. 2. 
Koinot, 9 m. 24 cm.

A hazenajátékban az MTE hölgycsapata '>:5 (2:2) arány
ban győzött az UMTE ellen.

Az MTK TI. osztályú gyalogversenye:
I. Ifjúsági: 1. Kiéin István (MTK) 17 p. 2.8 

mp. 2. Lichter Ferenc (MTK) 17 p. 4.5 mp. 
IT. Szenior: 1. MIadoniczky Tibor (FTC) 15 p.
25.8 mp. 2. Hegedűs Lajos (Máv. GSK) 15 p. 40 
mp. 3. Lautenburg Miksa (FTC) 16 p. 41.8 mp. 
Távolság: 3000 méter.




