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f.4 Heggel tudósítójától.) A júliusi kánikula 
ráterült a politikai életre is. Úgyszólván töké
letes a .szélcsönd, amely a múlt hét nagy poli
tikai viharát köpette. A képviselők nagy része 
vidékre menekült a nyári forróság elől, a 
miniszterek egy része is a legszívesebben pi
henne már és a legharciasabb politikusok is 
elcsöndesedtek a nagy hőségben. Ellenzéki kö
rökből nyert megbízható értesülésünk szerint

valamennyi pártban egyformán nagyfokú 
kimerültség észlelhető

üsetty Ferenc képviselő meghalt
<J Béggel tudósítójától.) Ma délelőtt '/all 

órakor a Vcrebély-klinikán váratlanul meg
halt ifsetty Ferenc nemzetgyűlési képviselő, 
a Ferenc József-nevelőintézet kormányzója. 
l’sctfy két hete betegeskedett mindössze: rend
kívül heves cpefájdalmak döntötték ágyba; 
négy nap előtt állapota annyira rosszabbodott, 
hogy családja beszállította a Verebély-klini- 
kára, ahol Kerebély professzor súlyos epekö- 
n.iltétet hajtott rajta végre. .A műtét után 
könnyebben érezte magát, tegnap azonban 
szivgyöngeség- állott be és a lcgönfeláldozóbb 
ápolás sem tudta az életnek megmenteni. 
Usotty elhalálozása a politika és a társada
lom minden rétegében őszinte részvétet kel
tett: az elhunyt képviselő kellemes, derék, 
nugytudásu, népszerű ember volt úgy barátai, 
mint politikai ellenfelei körében. A képviselő

London, julius lő.
(Havas) Az Observer iniervjut közöl Bcnes 

eh', cseh külügyminiszterrel, aki kijelentette,

Eeu.es bisili az angol-francia megegyezésben
London, julius 14.

. ' )•’<■ ufer-iroda newyorki jelentése szerint az 
Leenmq Mail azt ir.ia, hogy a küszöbönálló an- 
P-°i jegyzéknek kétségtelenül az a rendeltetése, | 
hogy ,;e csak Németországot, hanem Francia- |

asszonyokra. Es a szülés órájában ezek a nők aBerlin, julius 18.%
(J Heggel tudósítójától.) A duisburgi sz»k- 

vezetek képviselői tegnap kérvényt nyújtot
tál, át (Jhartiér belga tábornoknak, aki az ot
tani megszálló csapatok parancsnoka.

Kérve kérjük önt — Írják a munkások — 
szüntesse meg a dolgozó nép 1 imondhatatlun 
szenvedéseit.

P^szerof.kadunk n fáradtságtól, amikor gya
log kel otthonról a sok kilométer távol- 
íi’1 fídna bányákba mennünk, nmrt szüne
tel a közlekedés. Belebetegszünk, hogy ebben 
az irtózatos hőségben este nem nyithatjuk 

ki ablakainkat.
‘jzaggató, hogyan támadnak az utakat őrző 

ijfaal katonák puskatvssal öreg emberekre, mit 
8en* sejtő gyermekekre és áldott állapotban levő

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
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FELELŐS SZERKESZTŐI LÁZÁR MIKLÓS

és ezért több, mint valószínű, hogy az indem- 
nitás vitája rövidesen befejezési nyer. Az a 
nagy politikai párbaj ugyanis, amelyet, a kor
mány a múlt, héten vívott a szociáldemokra
tákkal, igen nagy visszahatást keltett az ösz- 
szes pártokban.

Mindenütt nyugalomra és pihenésre vá
gyódnak és általános a kívánság, hogy a 
nemzetgyűlés mielőbb kezdje meg nyári 

, szünetét.

45 éves volt. Atyja kocsigyáríómeifcer a Fe- 
; rencvárosban ö tanárnak készült és az V. ke

rületi gimnáziumban professzoroskodott a há
borúig. 1914-ben bevonult és 1917-ben már 
ezredesi rangban a belgrádi kormányzóság kö
zépiskolai ügyeinek vezetője lett.. A proletár
diktatúra után a Ferenc József-intézet kor
mányzója lett. A múlt nemzetgyűlésen a fő
város XXI. választókerületét képviselte. Elő
adója volt többek között a numerus clausus 
tői vényjuvaskitnak is. Most a keresztény egy
ség tgboiának programjával választották meg 
lajstromom szavazás htján a Budapest III. 
(déli) kerületben. Tagja vblt a főváros tör
vényhatósági bizottságának, mint a Wolff-párt 
alelnöke. A múlt betekben azonban. Ereky 
Károlyt követve,-, kilopott a keresztény községi 
pártból. Kedden lesz a temetése.

.......... in— ,

Ihogy Haldiáin nyilatkozata haladást ielent. 
Most is az n meggyőződése, hogy Anglia és 
Franciaország megegyezésére van alap, ha egy 
ideig még várni kell is.

országot és Európát- is megmentse. Olyan terv 
ez. amelyben Amerikának kiemelkedő szerepet 
lehetne és kellene is játszania, mert sehol sem 
óhajtják jobban, mint Amerikában, hogy uj há
borús bonyodalmak veszedelme elkerülhető le
gyen.

iif Iái martalékai, mert
az orvos éjjel nem mehet ki az utcára és 

nem nyújthat nekik segítséget.
Ilyen szenvedéseket, táborno Irír — folytat
ják a munkások —még nem jegyzett föl a 

történelem.
>■ mi w locaen.út3rjr»—>■ ■

Cuno kancellár üzenete 
az amerikaiakhoz

Abból az alkalomból, hogy az „Albert Ballín“ 
nevű gőzös holnap megérkezik Newyorkba, 
Cuno kancellár az „United American Line“ el
nöke utján üzenetet küldött az amerikai nép
nek. amelyben annak az óhajnak ad kifejezést, 
hogy Amerika és Németország népei közös gaz
dasági munkára egyesüljenek.

és
— igy kiáltott löl moszkvai nyáripalotájá
ban Landler vörös generális, amikor meg
tudta, hogy az ő édes pajtása, Czigány Sán
dor intranzigens városatya kiszabadult az 
ügyészség fogházából. Mégis csak kemény - 
kötésű fickó ez a Sanyi, morfondírozhatott a 
pohos Landler, kidriblizte a bolseviznius 
utáni zűrzavart, kijtyabaja történt, sőt el
lenkezőleg, bejutott a törvényhatósági bi
zottságba, Pest egyik atyúja ő, azt a hand- 
granátját ennek a kapitalista világrendnek. 
A koma ágya alatt egy láda ekrazitot talál
tak. Nem hiába hordta azonban Czigány 
Sándor a Böhm Vili kabátját! Azt mondta 
a rendőrségen, hogy aszongya, ő ugorkasava- 
nyitásra, illetve dunsztosbefőzésre akarta 
fölhasználni az ekrazitot. Székszorulása volt, 
osztég kanalanként adagolta be ő magának. 
Orvos irta föl neki, emésztési zavarok ellen. 
Doktor Benárd Ágoston a háziorvosa és 
Doktor Csillóry Andris a fogorvosa. Sze
gény ember vízzel főz, A zsidók arannyal, 
platinával plomhálják a farkasfogukat, ö 
szegény, kiszolgált vörös altiszt, ekrazittal 
tömeti be a lyukat a bölcsesség fogán. Aztán 
meg elszaporodtak a lakásán a legyek, hát

•U'/.élt a Kovács-testvérekkel, hogy 
majd ekrazittal irtják ki a beste lelkűket. 
Az ekrazit gyűjtése és fölhalmozása külön
ben Pesten nem bűncselekmény, csupán ki
hágás. Egészen más beszámítás alá esnék, 
ha a Wolff-párt beltagja például az ekrazi
tot azért gyűjtötte vagy halmozta föl, hogy 
ezáltal árdrágítást kövessen 
Sándor azonban nem venne a 
1 n eggy a 1 á zó bű ncsele km ény t, 
zsidóbérenc, vagy mi a szösz;
bérre bebizonyította, hogy az ekrazitot néni 
üzleti célból tartotta a lakásán, hanem csak 
ngy, szeszélyből, szórakozottságból, elnézés
ből. Ha valami kedvező alkalom kínálkozik, 
ingyen és bórmentve tovább küldte volna 
Vázsonyinak, Rassaynak, vagy mit tudom 
én, kinek, akiről tudnivaló, hogy örömmel 
fogadja, lm kedves figyelem jeléül néhány 
kiló ekrazit-souveniert küldenek a lakására. 
Miután kiderült, hogy városunk atyja kizá
rólag nemes elvi és nem hitvány vagyon
szerzési okból hódolt az ekrazitgyüjtés pasz- 
sziójának, mi is megértjük, hogy polgári 
szabadságát, mindnyájunk drága és féltett 
kincsét, visszanyerte. Most aztán nem marad 
más hátra, mint hogy Czigányók, mint a bé
lyeg-, könyv-, sétabot-, pipagyiijtők egysze
rűen egyesületet alakítsanak, amely az ekra- 

alap- 
lm tó
vá ló-
szen- 
tcljes 
vörös

el. Czigány 
lelkére ilyen 
nem láncos, 

ő feketén fe-

zitgyüjtést tűzi ki céljának és kórjók 
szabályaik jóváhagyását az illetékes 
Ságoktól. Ilyen forradalmi egyéniségek 
bán nélkülözhetetlenek a mi nyugodt, 
vedólymentes közéletünkben. WoílTék 
mértékben átérzik ezt, hiszen a stram 
katona és ekrazittenyésztő még ma is osz
lopa a pártnak és eszük ágába sem jutott, 
hogy ki tessékeljék maguk közül. Tessék1? 
Még csak az kéne! Egyszerű kihágás miatt. 
Akkor ugyan ki kéne zárni azt a városatyát 
is egyre exkluzívabb körükből, aki záróra 
után a vendéglőből hazatérve, az utcán sür
gősségi indítványt tesz és a rendőr fölirja.,,



aReggel 1923 julius 16.

Nagy Emil és 
érdekes beszédei
„Szakítani a moszkvai őrülettel

Sátoraljaújhely, julius 15.
M Heggel tudósítójától.) Görgey István nemzetgyűlési 

képviselő vasárnap délelőtt tartotta beszámolóját Sátor
aljaújhelyen, amely alkalomból loklsérte dr. Nagy Emil 
Igazságilgymlniaztar is, feleségével együtt, továbbá Hu
szár Károly, a nemzetgyűlés alclnökc, Almdsy László, a 
kormánypárt ügyvezető alelnöke, dr. Illés József, Kdllay 
Tamás, Erdőhegyi Lajos, Szabó Zoltán, JVild József, 
jVdnási Andor képviselők. Fél 12 órakor volt a beszámoló 
a vármegyeház előtti téren, több mint ezer főnyi hallga
tóság előtt. Görgey után dr. Nagy Emil igazeágügyml- 
nlsztor tartott beszédet, amelyben többek között a követ
kezőket mondotta:

— Hazánk sorsa olyan válságban van, ami
lyenben évszázadok óta nem volt. A mai nehéz 
időkben nem tud ő sem semmi olyat mondani, 
ami örömet válthatna ki a közönség lelkében, 
mert nem csodadoktor ö, csak egy egyszerű pol
gára a hazának, aki anyagi érdekeinek föláldo
zásával, a miniszterelnök hívására vállalta a 
miniszterséget, hogy tegyen annyi jót, ameny- 
nyit a mai helyzetben egyáltalában tenni lehet. 
Fajtánkat csak úgy tudjuk megmenteni, ha 
félretéve minden pártoskodást és ősi lustasá
got, összetartunk és kitartóan dolgozunk. 
Nincs nagyobb könnyelműség, mint azt gon
dolni, hogy a külföld fog bennünket megmen
teni, mert a nemzetek gondolkodásában ma 
nem a más népek érdekének tisztességes mél
tánylása vezeti az intéző államférfiakat, hanem 
egyedül a saját érdekük. Ezért hajlandók le
tiporni más nemzetek jogos érdekeit is. Az ő 
nézete az, hogy ml egyedül tzcsak; a saját 
erőnkre, a magyar faj ősi erejére támaszkod
hatunk.

Nagy baj, hogy a magyar ember az össze
tartást és a lehetőségek politikáját nem 

szerette sohasem.
Szeretett koccintgatva nagyokat mondani, na
gyon szerette az Ígéreteket, de amikor csele
kedni kellett volna, félreállt. Ezzel u lelki
világgal szakítani kell. Ahhoz, hogy’ az orszá
got újra naggyá tehessük, a nép erkölcsi, át
alakulása szükséges. Nem állítja egy szóval 
sem azt, hogy a kormány, amit eddig csinált, 
azt mindig jól csinálta. Ezt nem hallgatja el 
még a vezérrel szemben sem, mert nem abban 
látja a jóbarátot aki elhallgatja a maga föl
fogását, hanem abban, aki megmondja az iga
zat. Jól tudja, hogy a kormány nem csinál 
mindent jól, de legyen mindenki meggyőződve

Huszár Károly 
Sátoraljaújhelyen 

és az elfogult gyűlölködéssel...‘‘
arról, hogy a kormány minden törekvése a 
magyar faj érdekét kívánja szolgálni.

Tetszés kövotto az iguzságügyminisztor szavait. Ezután 
Huszár Károly tartott beszédet.

— A tisztességes zsidó — mondotta — ne ha
ragudjék és idegeskedjék akkor, amikor az or
szág megrontásában bűnös emberek kiseprü- 
zésévcl történik a tisztogató munka. A tisztes
séges keresztény ember pedig ne vegyen min
denkit egy kalap alá.

Az embereket csak aszerint lehet meg
különböztetni, hogy tisztességes-e vagy 

sem.
Ha valaki a haza ellen vét, az egyformán bű
nös, akár zsidó, akár keresztény. Nem azt kell 
hirdetni, hogy minden zsidó bűnös és minden 
keresztény ártatlan, hanem azt, hogy minden 
tisztességes, becsületes magyarnak össze kell 
fogni azért, hogy megakadályozzuk egy na
gyobb szerencsétlenség eljövetelét.

Szakítani kell egyrészt a mosskvsi őrület
tel, másrészt az elfogult gyűlölködéssel 

és ha azok az emberek, akiknek von bátorsá
guk ezt az igazságot megmondani, összefogják 
a megmaradt ország erejét, akkor ki tudják 
vezetni az országot abból az örvényből, amely
ben ma van. A keresztényeknek azt mondja, 
hogy, ebben az országban, amely ezer évig ke
resztény volt, többé proletárdiktatúrát, keresz
tény ellenes rezsimet nem tűrnek és aki meg
próbál újból forradalmat csinálni, azt eltapos- 
sák, akár keresztény, akár zsidó; a zsidóknak 
pedig azt mondja, hogy okulniok kell a múltak 
tanulságain és tisztességes munkával és szor
galommal bele kell kapcsolódniok a nemzeti 
életbe. Igyekezzenek minél többen résztvenni 
azokban a polgári foglalkozásokban, ahol ve
rejtékezni kell a keresztény polgárokkal 
együtt. Ne engedje a zsidóság, hogy az ország
ban olyan áramlatok jussanak anyagi támo
gatáshoz, amelyek az ősi magyar nemzeti lélek 
ellen vannak. Ha mind a két oldalon meg
tesszük kötelességeinket, akkor helyre fog ál- 
lani ismét a békesség. Szeretni nem szabad 
mást, csak a polgári egyént, gyűlölni pedig 
nem szabad mást, csak a bűnt.

Az igazságügyminiszter ma délelőtt Bodrog- 
kereszturra megy s kedden reggel érkezik 
vissza Budapestre.

H&lgyeim és Uraim!
Mély tisztelőt tol ajánlunk önöknek

Gyönyörű duplaszélos 
modern rtÉfl ««su,wetet- 
méterje S91O korona.

Selyemfényű bntlszt,fér
fiöltöny vásznak, zeltifk 
anginok, kékfestő maradé
kok, kanavászok, törülkö
zők, abroszok, pohártör
lők és gyönyörű hímzett 
kész női fehérnomtlek min
den olfogiulhaló árért.

lluniburgi elnevezésű min
dennemű fehérneműre ul- 
knlmuK uimuUiiinat 
műterenként 3140 K-ért.

510 drb fehérített, bőr
erős lepetJBt drbonként 
13.020 koronáért.

140 cm. széles főrfflöl- 
tEnyiMÖuet kitűnő minő
ség, latronként 14.320 K ' •

O3csó maradékvásér 
CSAK. AZ UDVARBAN

Budapest, VT, Király-utca 32. szám (Patőű-ntca sarok)
7.r.j,y'

JÜTA- ÉS KENDE.RBPAR RT, 
BUDAPEST V, FALK MIKSA-UTUA 2G/28 

GYARs EKZSEBETFALVA
Ajánl a közeledő aratási Idényre: gabona-, lisztes-, 

hagyma- és minden egyéb anyag töltésére szol
gáló zsákol, továbbá zsdkzslnejet, csomagoló

vásznat, kézi-kével,-öl elet és minden más 
jutaárut eredeti gyári árakon, azonnali 

szállításra. Állandóan nagy raktár
készletek

Hl.,... i. l.h................. ..................................................... ——
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„Fortuna44 Inqatlanforqalmi Vállalat 
az Országos FiHilblrtokrcndezö Bíróság engedélyével

Buflopest V3, Tflréw.lliÖrMt 31. 274 Tclofons V—36.
Nagyszámú blrtokvétoli és eladási meg bízás. Földbérletek, 
budapesti óh vidéki házak, villák és telkek kiizvotité.- •. Jól 
bevált Likásközvctitée, llnancirozás stb. Mindennemű ingat- 
anügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.

Qróf KJebelsberg kultuszminiszter 
nyilatkozik a népművelés problémáiról 

és az uj Nemzeti Színház fölépítéséről

Uf». GrBnuHM Emil É
banteiizíele

Telefon: 192-27 V, Bálvány-utca 73 S
Postaiak, számla Í2117 félemelet

BERK0V1TS
M. KT1L UDVAKI SZÁLLÍTÓ
IV, KRISTÓF-TÉR 2. SZ.
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Eredeti tervezésű, 
valamint valódi 
fruncin kosztiiin >k, 
ruhák, köpenyek

(A Reggel tudósítójától.) Mint ismeretes, gróf Klebels- 
berg Kuno kultuszminiszter nagyszabású ankétet hivott 
össze az elmúlt hetekben, amelynek keretiben <z« iskolán- 
kivtill népművelés problémáit tárgyalták. Az ankét mind
össze egy plenáris ülést tartott, ezután nyomban ti külön
böző szakosztályok kezdték meg tanácskozásukat, amely
nek befejeztével az ankót folytatását — őszre halasztot
ták. A Heggel munkatársa az elhalasztott ankéttel és 
egyéb kulturális problémákkal kapcsolatban kérdést inté
zett gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszterhez, aki n kö
vetkezőképen válaszolt:

— Mindenekelőtt egy fogalomzavart kell tisz
táznunk, amennyiben a népművelési ankét nem 
halasztotta el tanácskozásait, hanem még most, 
a nyár folyamén tovább folytatja azt a mun
káját., amit rábíztam. Az ankét tudvalévőén 
három szakosztályra oszlott, a szervezeti, a 
jogi és a pedagógiai szakosztályra. Számos ha
tározati javaslatot fogadtak el, amelyeknek 
hozzám való fölterjesztését határozták el. A 
kérdés óriási fontosságára való tekintettel 
úgy határoztam, hogy a szakosztályok határo
zatainak anyagát kinyomatom, hojary oz teljes 
egészében áttekinthető Jegyen az ősszel ismét 
összeülő plenáris ülés által. A plenáris ülés 
lesz hivatva — folytatta a kultuszminiszter — 
összegezni a szakértők munkáját és határozat 
formájában elém terjeszteni szakvéleményét. 
Ezután fogok dönteni arról, vájjon rendeleti.

vagy törvényhozási utón rendezzem a népmű
velés kérdését.

Munkatársunk ezután n fölépítendő Nemzeti Színházra 
vonatkozóan intézett kérdést a kultuszminiszterhez:

— Hatalmas lendületű, országos társadalmi 
akciónak kell megindulnia — mondotta a mi
niszter. Az akció megindítását úgy tervezem, 
mint annak idején 1837-ben a régi Nemzeti 
Színház fölépítésekor történt. A nemzet áldo
zatkészsége és hazafiassága létesítette a régi 
Nemzői Színházat is és hiszom, hogy ez az ál
dozatkészség megteremti az újat is. Rövidesen 
sor kerül annak a társadalmi bizottságnak 
megalakítására, amely a Nemzeti Színház föl
építésének akcióját irányítani fogja.

Egy halálraítélt német leleplezi 
a franciák előtt a jobboldali 

titkos szervezeteket

Réz- és vasba torok
gyárából ti legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak
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Zongorát, nianinót"
ne vegyen, míg RKMeNVi piimAlv zon-

üém látogatta. Budapest Cf'ÁVi.’ 
vL Kiraly-utéa JE. szárú — IXégi zongerA'. fZ-XV - 
vonz, csóréi, javít, hangol, — TELEFON í-JjSP

kitűnő szamai, 
Szerkeszti: Kallós jftino:; 
as'MWiMu*! mkt ja .nuvwva

ÍRÓASZTALOK (■9. teljes Irodnbe- 
rendez.ésok Lányi
nál, Vöriism.'trí v-u. 
&U. Tol.: (il-tUJ m

Berlin, július 13.
(A Heggel tudósítójától.) A mainzl francia 

haditörvényszék a napokban halálraítélt sza- 
botálás miatt egy Süsse nevű német embert, 
aki most kegyelmi kérvényt, intézett a legfőbb 
katonai törvényszékhez. Ebben leleplezi az 
„Obertand" és „Hanzai szabad hadtest" nevű 
jobboldali, titkos szervezeteket, a mannheimi 
és frankfurti „Robbantó osztagokat" és egy 
egész csomó ismertnevü személyiséget, jelöl 
meg, akik ezen alakulatok élén állanak. Sasso 
azt állítja, hogy ezekkel a szervezetekkel évek 
óta all összeköttetésben és biztos tudomása 
twpfnl hemetországbun jobboldali puccs ké
szül. Kérvénye vég'hi azt Ígéri, hogy ha a ha- 
Jálbüntet d ehuigeflik, akkor tovább! leleple
zésekkel fog előúllani. amelyek főleg a. nemzeti 
szocialista pártot erősen kompromittálják.

MAGYAR AGRÁR- É3 JÁRADÉKBAN RT.| 
VETfiyAGQSZTÁLYA

Budapest V, Nádor-utca lti — Télutón: 72—01 
« Sürgönyeim: Agrár Budupost
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Siófok 1023 júliusában
Milliók szliíetnsk, milliók mulnak el a Kaszinóban

fA Reggel tudósítójától.) A nyári naptól ál
mos, bóbiskoló budai utcák ijedve ébrednek. 
Fél négyet mutat az óm, a Koronaőr-utcán ko
csik hosszú karavánja halad. A kocsikban fér
jek, apák és kirándulók, akik mind a Délivas- 

’uthoz, a siófoki gyorshoz igyekeznek. Négy óra 
elölt pár perccel már nyüzsög a pályaudvar 
perronja. 1923. julius 15-ikét írunk.

Sáska járás Siófokon.
\ Budapestről érkező délutáui gyors és nz autók 

oly tömé?; miliert hoztuk Siófokra, hogy szombat este 
már harcot kellett folytaM a legkisebb ' zufihrl is. Sv- 
bőről álmodni ' sem lehet, tniudeu lcfoglalvu. A portás 
azonban füledbe stigjn: Ki.Db') koronáért esetlen tudok 
valami szobát a faluban. bouau kapnak e.z.eu a keesugintő 
ajánlaton e • rohannak a portással. Közben minden percben 
ujab'n és n.iabb automobilok hozzák a pesti kirándulókat. 
A parti vendéglő zsúfolva, csupa ismerős pesti ember: 
színészek, színésznők, bankigazgatók, börziánorek. A leg
nagyobb feltűnést vacsora közben a délután érkező Hon 
Hiumenfhal kelti._ A születési arisztokráciát egy olasz 
diplomata, Károlyi l.ríszh) gróf és liatth))<in)i Elemőr gróf 
képviselik. 10 óra felé már nem lehet semmit sem kapni, 
minden elfogyott. Most a bárban folytatódik a mulatság. 
Démonok és úri lányok ülnek egy asztalnál, nincs hely 
és inkább összeülnek, csak hogy élvezhessék a bár 
gyönyöreit.

A siófoki játékbarlang.
Este 12 óra felé azonban mindenütt meghal 

az élet. Az emberek hosszú rajokban igyekez
nek a Bal thyány-utcába: a Siófoki Kaszinóba. 
A kaszinót csak tagok látogathatják, de a ta
gok közó bejutni elég könnyít. A villaszerű 
ház földszintjének egyik szobájában két mo
gorva kinézésű ur ül; az egyik egv ivet nyom 
az orrod alá; alig állítod ki, a másik már nyúl 
a pénz után.

Két perc és tagja vagy a kaszinónak.
A Siófoki Kaszinó különben a világ egyik leg

nagyobb létszámú kaszinója: több mint 10.000 
tagja van. Kereskedősegédek és grófok békés 
a. ug.dómban foglalnak helyet a bakkasztalnál. 
Tizenkét óra felé minden, helyiség zsúfolva; 
minden egyes játékszobában legalább 100—120 
ember szorong. Kevés a hely. A három chemin 
<■- az egy bakasztal kevésnek mutatkozik. 
Nosza, jóid) ügyhöz méltó buzgalommal egy 
újabb bakkszobát rendeznek be. Az asztaloknál 
a budapesti 
össze furcsa 
vetélni, hogy 
ennyi. A lég 
ül, Skorlec 
és egyben 
Gombaszögi 
lázár 'Mária.
Ugyancsak 
Janues, a I

Milliók születnek, milliók

közönség a n 
a lég 

legszebben játszó 
Margit és Irén. 
Haraszthy Miéi, 

: ebben a szobában 
híres tőzsdés.

jobb 
bárónő, aki

< t

pusztulnak.
A játék eleinte kis mértékben folyik, de mind 

harc, ha tetszik a játék, 
nevezik a „zsuga". Itt

izgalmasabbá válik a 
vagy amint Siófokon

alig van valaki, aki csak Tart pour Tart 
játszana. A többi szobában ugyanis már rosz- 
szabb a közönség, fiatal tőzsdének kidülledt 
szemmel dobálják a milliós tételeket, varictébeli 
hölgyek dagadt nyakkal, ajkukat harapva pró
bálnak szerencsét: pénzt szerezni. Anyák is iz
galommal játszanak, gyakran leányuk társasá
gában. Előttem ül a bakkasztalnál egy szép 
szőke csodálkozó kék szemű leány, játszik. Kék 
szemében ideges fájdalom. Vészit. A háta mö
gött az apja egymásután adja a 25.000 koronás 
kötegeket. A leány fölteszi, vészit, folyton vé
szit, már többmillió úszott el. Fölkel, 
nevelve mondja: Hiába papa, nekem 
csak a szerelemben van szerencsém . . . Egy 
pillanat és már el is felejtette a sokmilliói 
elvesztését. Apja megcirógatja, kisétálnak 
a büffébe és egymásután eszik az 1000 ko
ronás szendvicseket, a 400 koronás limonádét, 
a 800 koronás tortaszeletet. A siófoki Kaszinó 
Középeurópa legdrágább kaszinója.

Chemin és balek reggel nyolcig.
Három órakor még minden hely foglalva, ép

pen úgy, mint 12 órakor. Senki sem engedi át a 
helyéi, csak úgy hajnali 4 óra felé, amikor 
már a nap kisüt, kezd hazaszállingózni egy-két 
ember. Az igazi játékosok azonban nem tágíta
nak. Mar síit a nap. Nyolc óra, most már csak 
egy-két társaság játszik, a többiek mennek 
haza és megbeszélik a mai eredményt, egy szí
nésznő félmilliót nyert, a másik kétszerannyit 
vesztett. Egy kereskedő pedig négymilliót vesz
tett. Nyugodtan tudomásul veszik; holnap foly
tatjuk. mondják és indulnak haza. A kirándu
lók, akik nem .jutottak lakáshoz, a kaszinóból 
egyenesen a strandfürdőbe mennek és a fövé
nyen aludva, pótolják az elveszített éjszakát.

Sokezer ember a strandon.
Reggel felé a siófoki utak megelevenednek, 

piyamás hölgyek s urak sétálnak, mintha háló
szobájukban lennének, a strand felé. A fürdés 
elég olcsó, akinek nincs bérlete vagy kaba- 
nája, az minden alkalommal 1000 koronáért — 
uszóruhával — megfürödhet. A kabanák most 
nagyon drágák, három hét előtt, amikor még 
Siófok kongott az ürességtől, 130.000 koronáért 
lehetett kábánál bérelni egész nyárra. Ma zsú
folva van Siófok s igy természetes, hogy a ká
bán ára is emelkedett. Félmillióért, ha protek
ciója. van, bárki kaphat... A vízben ember
ezrek, a partról a jaz-band muzsikája olvad 
össze a kacagok hahotájával. Csupa ismerős 
arc. Mintha a pesti Gerbaudníl ülnél, a Ritznél 
vacsoráznál vagy a Wipnernél ebédelnél.

A hölgyek nagyrésze csak a partról élvezi a 
siófoki fürdőélet gyönyöreit. táncol a homok
ban, férje szemelátlára flörtöl barátjával, de a 
vízbe nem mer menni, mert fél, hogy a smink, 
a festék lejön arcáról.

Korda Tibor.

JSffoírEeíp kalandja. két igazujítfzt&üat
fA Heggel tudósítójától.) Molnár Sándor, a 

jól ismert amatőr boxoló, szombat éjszaka 2 
órakor hazafelé igyekezeti Csengeri-utcai laká
sára. Az Andrássy-ut és Csengeri-uica sarkán

kél gumi botos fiatalember ezzel a kiáltás
sal állta el útját:

— Hogy mersz, zsidó, egyedül sétálni az ut
cán? Igazold magad!

A megtámadott amatőr boxoló, mint a boxo- 
lókhoz illik, fölényes udvariassággal akaría a két 
fiatalembert arra kérni, hogv ne zavarják üt út
jában. Hz az udvariasság felbőszítette a két 
fiatalembert. Valaki, aki annyira erősnek tudja 
magát, hogy nem ugrik meg, 
kodik! Ez szemtelenség! És 
meg kell torolni ...

Gumibotjaikat már ütésre emelték, amikor 
az egyik fiatalember arcát kemény ökölcsapás 
érje. amelytől kél foga nyomban kiröpült szá
jából. A harcképtelenné lett ifjút. Molnár meg
ragadta az egyik karjával, odaszoriiolla a má
sik fiatalemberhez év. mind a kellőt a magasba 
emelve, letéri! ette az utca aszfaltjára. A két

hanem udvarias- 
a szemtelenséget
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fiatalember rendő-ért. kiabált, aki nagysokára 
elő is huj1, az éjszaka homályából. A két ifjú 
előadta, hogy minden ok nélkül megtámadták 
őket. De a rendőr nem hitt ártatlanságuk
ban, hanem Molná rral együtt bekísérte őket a 
legközelebbi őrszobába. Itt. mindhármukat ki
hallgatták és Molnár Sándort azonnal szabadon 
is bocsátották.

A két fiatalembert ott akarták tartani, meri 
a fegyverzetükről első pillantásra, megállapítot
ták a rendőrök, hogy Itt. két notórius igazoltató 
került a kezükre.

A két ifjú könyörgésre fogta a dolgot és 
megesküdött, hogy soha többé nem támad

nak meg békés járókelőket az utcán.
A rendőrök szive meglágyult és utunk eresz

tette a két fiatalembert

alagi versenyen
Nem müKcdöít a totalizatőr

(A Heggel tudósítójától.) A Magyar Lovar- 
egylot ma délutáni altigi versenyén a lóverse
nyek totnlizatörnéi játszó törzsközönségét kel
lemetlen meglepetés érle. A tót tlizalőr pénz
tárosai és más hiv.dalnokai, akik tudvalévőén 
a Földhitelbank tisztviselői sorából kerülnek 
ki, már régebb idő óía azt kívánták, hogy 
1200 korona napidijukat a duplájára emeljék 
föl, de a Lovarcgylet igazgatósága ezt a kíván
ságot nem teljesítette. Erre n tisztviselők el
határozták, hogy ma sztrájkba lépnek. A 
liénziárak körül tolongó közönség hiába pró
bált fogadósokat kölni, a tisztviselők vagy el 
sem foglalták helyüket, vagv ha ott is voltak 
kurbafont kezel üllek helyűken és közölték u

publikummal, hogy: „ma nincs fogadás".
Az első futamot azonban erre való tekintet 

nélkül lefutották és ekkor a földühödött foga
dók egy 35—40 tagú csoportja berohant a pá
lyára, hogy a második futamot megakadá
lyozza. Többen a starthoz induló lovak kantár
szárát fogták meg, mások a zsokékat próbálták 
a nyeregből lehúzni. A lóversenytéren jelenlevő 
Andréka Károly főkapitányhelyettes erre né
hány rendőrrel összefogdostatta a botrányt 
okozó lóverseny játékosokat, sorba igazoltatta 
őket, hogy a rendőrség közcsendháboritás címén 
megindítsa ellenük a kihágást eljárást.

A botrányokozók igazoltatása és eltávolítása 
után az igazgatóság kiíratta a fekete táblára, 
hogy a jegy árát kívánatra minden jelentkező
nek a pénztárnál visszafizetik. Minthogy ez 
azonban a kora délutáni órákban történt és az 
első vonat csak 6 órakor indult vissza Alagról 
Budapestre, alig volt ember, aki jegyet vissza
váltotta volna, és a legmegrögzöttebb játékosok 
is beletörődtek végül abba, hogy ma délután 
nem vesztették el a pénzüket Alagon.

Lelepleztek egy szélhámos 
álhlriapirőt

Hónapok óta zsarolásból! élt
C4 Heggel tudósítójától.) Vasárnap délután 

s/<8 órakor az Angol Parkban veszedel
mes szélhámos került a rendőrség kezére, 
Blehner Jenő nevű egyén, aki előkelő buda
pesti napilapok belső munkatársának adta ki 
magát. Jó társaságokba igyekezett befura
kodni és már hónapok óta zsarolásból élt. Leg
utóbb az Angol Park igazgatóságát és ügyve
zető titkárát akarta beugratni és azzal a mesé
vel fordult hozzájuk, hogy Éber Antal, az 
Olasz-Magyar Bank vezérigazgatója, őt, aki 
egyik előkelő napilap politikai szerkesztője, 
megkérte arra, hogy visegrádi villájának (?) 
parkjában nagyszerű kerti ünnepélyt rendez
zen. Erre a kerti ünnepélyre Medgyaszay 
Vilma és számos más előkelő művész föllépé
sét kell biztosítani. A bankvezér — ugy*lnond 
— minden költséget szívesen visel és másfél
milliót ad a rendezésre. Ezt megelőzően a 
minden költséget szívesen visel és másfél 
milliót ad a rendezésre. Ezt megelőzően a 
Scala-Szinház balletkarát környékezte meg és 
szerződtetési ígéretekkel csábítgatta őket és 
megígérte a kis primadonnáknak azt is, hogy 
ők is szerepelni fognak a visegrádi kertünne
pélyen. Amikor a dolog már jónak látszott 
neki, a rendezéssel Bérczy Jenőt, az Angol 
Park ügyvezető-titkárát akarta megbízni, aki
nek megígérte, hogy összehozza Éberrel és 
kiutaltatja a másfél milliót. Bérczy tudniillik 
gyanúsnak találta az egész ügyet és addig 
nem akart, semmibe sem kezdeni, míg Éberrel 
nem beszélt. A szélhámos álhirlapiró természe
tesen mindenféle raffinált kifogásokkal sze
rette volna megakadályozni és a bankvezér lá
togatására adott randevún sem jelent meg.

Szombaton végre a Scála-Szinházban meg
jelent és előleget kért a visegrádi művész- 
délután rendezésére. Ekkor érdeklődni kezdtek 
a gyanús Blehner dr. iránt és kiderült, hogy

az általa említett napilapnál még csak ha
sonló nevű munkatárs sincs, de kiderült az 
is, hogy a szélhámos Éber Antal nevével is 
visszaélt, mert az Olasz-Magyar Bank ve
zére soha senkinek ilyenfajta megbízásokat 

'nem adott és semmiféle Blehner doktort 
nem ismer.

Ma este leleplezték Blehner urat. Randevút 
adtak neki az Angol Park titkárságánál azzal, 
hogy a. kért 1,000.000 korona előleget ott meg
kapja. Blehner meg is jelen , átvette a pénzt, 
de amikor az Angol Parkból távozott, 1°fogták 
és átadták az első rendőrnek, aki előállította. 
Kihallgatása során Blehner bevallotta, hogy 
hónapok óta hírlapíró iák adta ki magát és 
főképen fiatal és tapasztalatlan színésznőket 
pumpolt. meg, akiknek kitűnő fényképes 
rcklamcikkeket Ígért A szélhámos álhiríapirót 
az őrszobún őrizetbe vették és bünlnjstromának 
tisztázása végett át fogják kisérni a főkapi
tányságra.
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Kérem nagysád, ne öljön meg
Ae öljön meg nagysád, még aránylag fiatal 

'vagyok és van egy kis dolgom e földi tereken. 
Bocsássa meg számos ballépéseim közül a leg
nagyobbat: a budapesti telefonközpont legsze
rényebb előfizetője vagyok. A halottkém, ha 
majdan kiállítja menybemenetelemről a hiva
talos okiratot, tiszta lelkiismerettel töltheti ki 
a rubrikát: halála oka, telefon.
, Higyje el édes nagysád, a pesti telefon vesze
delmesebb pokolgép, minta minőket e tisztelet- 
reméltó szerkezetekből háborúban, sőt békében 
is szerencsénk volt megismerni. A telefon ma 
Pesten, ahol különben sem fenékig tejföl az élet, 
súlyos megpróbáltatás, testi és lelki szenvedés, 
idegbaj, kórházi lelet, válóok. bűnügy és önkí
vület. Ádáz intranzigens honfiakat láttam sírni 
a kagylóra borulva és a destrukció méregkeve- 
röinek vergődésén derültem, amint rekedten, 
eltorzult arccal rázták a telefont, vitustáncot 
járván a finom gépezet körül. Bolyongásaimban 
eljutottam ügyvédekhez és kereskedőkhöz, akik 
ősz hajukat és reszkető kezüket mutogatták és 
mint a Lipótmező benlakói öntudatlanul szá
mokat mormoltak, amelyekre órákig csupán 
zúgással, berregéssel, kattogással, dobogással 
válaszolt a központ. Az orvosok válságos álla
potban, betegségük krízisében fekvő pácienseik
kel nem kapnak összeköttetést, a tűzoltók, men
tők, rendőrség a. legjobb esetben félórai késéssel 
értesül arról, hogy lángba borult egy ház, 
szörnyű baleset történt, vagy valakinek az ut
cán politikai diskusszió közben kinyomták a 
bal szemét.

Drága nagysád, nem mi vagyunk az okai, 
hogy az átkozott civilizáció (melynek Wolff, 
Kuna és Csontos vezéreink teljes joggal ellen
ségei) a telefont oly természetes közhasználati 
intézménnyé avatta, mint étkezésnél a kést, vil
lát és kanalat, vagy a tintát és a. plajbászt, a 
villamost és a vasutat. A telefon bekapcsolódott 
az életünkbe, foglalkozásunkba, üzletünkbe, a 
társadalmi érintkezés formáiba, a hírszolgá
latba, szerelmünkbe édes nagysádkám, mint 
ahogyan azt önkegyed éppen olyan jól tudja, 
mini én. És most, miután belénknevelték, az 
idegeinkbe, az agyunkba, az öntudatunkba, hó
napok óta tartó céltudatos és fanatikus módsze
rekkel, a legraffináltabb kínzásokkal le akarnak 
szoktatni a telefon használatáról. Hozzá még 
12.000 korona pénzbüntetéssel sújtanak. Pusz
tulj kutya, de fizessed meg az árát!

Aranyos kisasszony, isten látja a lelkünket, 
nem önök ellen szól ez a hattyúdalunk a tele
fon tedjes csődje miatt, önök sem gépek, túl- 
dolgozott, neuraszténiás, a megélhetés gondjai
ban vergődő pesti, galambok, akiket, ha végre 
előkap az ember annyi hallózás után, ameny- 
nyire a sülyedő hajó utolsó utasa biztosan se
gítséget kap akár az Allanti-Oceánon is, meg
mondja a véleményét fültől-fülbe, hiszen tő
lünk, komisz előfizetőktől mást sem hallanak, 
mint panaszt, zúgolódást, gorombaságot. A 
telefon klsasszonykáim, a fejétől süket. Itt a 
szervezetben van a hiba, mert lehetetlen, hogy 
minden kisasszony in.dolens, kötelességeit da
cosan elhanyagoló legyen, hogy minden tele
fon cgyidőben mondja föl a szolgálatot, hogy 
a hibabejelentő sohase jelentkezzék, hogy a 
központ nem jeleni kezese és a hibák meg né'm 
javítása és elhanyagolása között más össze
függést keressünk, minthogy az egész pesti 
telefon vezetése rossz kezekbe került, hogy 
személyi változásokra van szükség, különben 
ez az intézményünk is végit ép elzülllk és el- 
balkan ’zálódik. Kedves nag gsád. bocsássanak 
meg. hogy szólni, lélegzett!, élni mertünk! 
Hibás, kapcsolás? Vaun úgy! Kérjük a keres
kedelmi miniszteri! Halló! — Mással beszél...

—1 ■—ra

— Toloncolnak, a jogrend nagy kultusza el
lenére is vígan toloneolnak. A háború, forra
dalom és koimnün után Friedrich István so
rozta be az alkotmány biztosítékai közé a to- 
lonckocsit. Ö adta ki a rendeletét, hogy az ide
geneket — értsd zsidókat —,. akik a háború 
alatt telepedtek le az országban, rövid közigaz
gatási utón át kell száUilani a határon. Á re
akció ekkor élte fénykorát... Friedrich István 
elh'.gyta helyét és félénken, szerényen, szinte 
tapogatódzva bevonult az emberségesebb gon
dolkozás. De a tolonekocsi, úgy látszik, meg
maradt alkotmányos garanciának. IJgylátszik, 
hogy a mai rendszer apostolai között is akad
nak még, akik nemcsak az uj „idegeneket'4, de 
a harminc év előtt idctclepedettcket is kiutasí
tani akarják az országból. Kereskedőket, Ipa
rosokat, akik derék polgárai az országnak, ma
gyar asszony a feleségük és ezeknek fiai életük 
kockáztatásával védték a magyar határi, kény
telenek itthagyni az országot. Vázsonyi Vilmos 
a minap interveniált Bethlen István miniszter
elnöknél az üldözöttek érdekében. Ennek a lé
pésnek valamelyes nyomatékot ad, hogy a len
gyel követ is elég nyomatékosan szóvátette a 
külügyminiszternél ezeket a sérelmeket, ame
lyek nyilvánvalóan beleütköznek a nemzetközi 
jogba és a lengyel kuztúrsitóággul kötött ineg- 
ullapodúsokbu.

— Beszélgetés az uj 50.000 K-ás modelljével. 
Leólmojíott vagonok gurulnak Svájcból Buda
pest felé. Hozzák a magyar állam forgalomba 
kerülő legnagyobb címletét, az uj ölvcnezerko- 
vonásokat, amelyeknek nagysága lényegesen 
kisebb huszonötezerkoronásunknál. Az uj pénz 
szövege csak számjegyekben tér el az eddig for
galomban lévők szövegétől és ezeket már Kal- 
lay pénzügyminiszter irta alá. Az ötvenezresek- 
nél merült föl először a gondolat, hogy azokat 
olyan szimbolikus fej díszítse, amely a dolgozó, 
integer gondolatu magyarságot kifejezésre jut
tassa. Ilyen képhez hol is lehetett volna jobb 
modellt találni, mint a dolgozó nők között és 
igy terelődött a ügyelőm egy kis magánhivatal
nokra, a temesvári származású Nemes Margitra.

Az ő bájos, barna magyar feje díszíti az uj 
50.000-sckct. Valami szuggesztiv, törhetetlen 
akaraterőt fejez ki ennek a kishivatalnok kis
asszonynak a portréja. A Reggel munkatársa 
fölkereste Nemes Margitot, aki a következő 
közvetlen, kedves nyilatkozattal felelt kérdé
seinkre:

— Képzelje — mondotta, amíg lerajzoltam —, egy 
hdzassdgközvetítő mhndenáron férjhez akar adni. Csak 
az a kikötése, hogy vastag hetükkel hirdethesse rólam 
azt a szenzációt, umibe belecsöppentem; ón yolnék ugyanis 
az uj ötvenzeres modellje. Azt hiszem, ez az egyetlen 
házasságközvetitő a világon, aki nem a leánytól kér 
pénzt, de adui akar neki — hozományt. Egy szappan
gyáros meg vignettának kéri a rólam készített rajzot és 
{>énzt kínál, ha azt hirdeti: az ő szappanénak haszná- 
ata tette lehetővé, hogy modellnek éppen engem válasz

tottak ki. Fökeresett a minap egy mozivállalkozó is, 
hogy „lemozizzon**, de közben megkérdezte, mit tudok 
áldozni a filmre? Amikor azután fölvilágosítottam arról, 
hogy nőm az Orell Fiissli cég beltagja vagyok, amint ő 
gondolta, hanem egyszerű pesti hivatalnoknő, hát — 
angolosan távozott.

Nemes Margitka portréját Karlovszky Berta
lan Zürichbon, az Orell Fiissli cég nyomdájában 
véste lemezre. A többszínű uj áPumjegy, amint 
azt A Reggel hetekkel ezelőtt tőzsdei bevezető 
cikkében jelezte, e hónap végén kerül forga
lomba és így csekély 50.000 koronáért mindenki 
egy Z<nr/ov.s.?7f,v-metszethez juthat, aki tisztelet
díjul n két első példányt kapja az államtól. 
Csak Nemes Margitka sóhajtozik, hogy neki a 
portréjából eddig egyet sem ajánlott föl senki.

— Pedig — mondja — kedves emlékként meg
őrizném, sohasem adnám ki...

— A francia követség pőre egy magyar táncosnő ellen. 
A budapesti törvényszéken dr. Szafhináry Ödön láblabiró 
egy érdekes pörnek a tárgyalására tűzött ki határnapot 
a hót szombatjára. Felperesként a pörben a budapesti 
francia követség szerepel, ur. ügynek alperese pedig 
Kirlák Olga, budapesti artistanő. Nemrégiben a francia 
követség megállapította, hogy Dreyfus Hené finnéin 
tisztviselő, aki a követ-égeti volt alkalmazásban, nagyobb 
összeget sikkasztott. Ismeretes, hogy a külföldi követsé
gek büntetőjogi szempontból a nemzetközi jog értelmében 
t őrületen kívüliséget, elveznek. így a francia követség a 
maga külön hatáskörében letartóztatta hűtlen tsztviselő- 
jét, clszállitíatta Parisba, ahol a sikkasztás miatt felelős
ségre vonták és hosszabb börtönbüntetésre Ítélték, A kö
vetségnek nemrégiben tudomására jutott, hogy Droyfns 
Kéné Budapesten Klridk Olga artistanővel nag}) dárldó- 
hat rendezett, sőt a csinos táncosnőnek nagyon értékes 
brilliánsyyiiriit is ajándékozott. .4 követség tehát port 
indított Klridk Olga ellen és keresetében arra kérte a 
bíróságot, hogy ezt a gyűrűi, vagy pedig annak mai 
ellenértékét ítélje meg a francia követség javára, mert 
nem férhet kétség ahhoz, hogy ezt az ajándéktárgyat 
Droyfns a sikkasztó! t pénzből vásárolta az alperesnek. 
A bíróság már egy alkalommal tárgyalást tűzött ki ebben 
az ügyben, amelyen Kirlák Olga nem jelent inog, úgy 
hogy a törvényszék mulasztási Ítélettel a gyűrű vissza
adására kötelezte az alperesitől. Az ítélet után Kirlák 
Olga igazolási kérelmit adott be a biróaóghoz, orvosi 
bizonyítvánnyal mentette ki az előző tárgyalásról való 
távolmaradását. Egyben azt vitatta, hogy a gyűrű a 
francia követségnek meg nem Ítélhető, noha ő valóban 
Dreyfus Kénétől kapta azt. Hangsúlyozza, hogy neki soj- 
telme sem volt arról, hogy barátja sikkasztott s igy 
nem is gyaníthatta, hogy a gyűrűt ily utón szerzott 
pénzen vásárolta volna, Kijelenti, hogy nem is hiszi, 
hogy a gyűrűt sikkasztott pénzen vetto volna Dreyfus, 

mert hiszen a francia követségnél élvezett magas havi 
fizetését francia frankokban kapta s igy könnyen módjá
ban állott a gyűrűt megvásárolni. A francia követség 
Jogi álláspontja ezzel szemben az. hogy nem is fontos, 
tudta-e a táncosnő vagy sem, hogy sikkasztott pénzből 
vásárolta Droyfns az ékszert, mert a magyar magánjog 
szerint is a megajándékozott az ajándékozás erejéig fele 
lős az ajándékozó tartozásáért. Az pedig kétségtelen, hogy 
Dreyfus nagyobb összeget sikkasztott, tehát adósa a 
francia követségnek és igy jogszerűen nem is ajándékoz
hatott a táncosnőnek semmi félő értékot. A szombati tár
gyaláson a két peres fél ügyvédje megjelent, de tárgya
lásra nem került a sor. mert, maguk az ügyvédek kérték 
az ügy elhalasztását, azal az. indokolással, hogy meg
kísérlik a perenkivilli békés kiegyezést.

— Ziminermann Juliskát még nem találta 
meir « rendőrség. Mint ismeretes, Zimmermann 
Juliska, aki Budapesten nagyanyjánál tartóz
kodott és egyik nagybátyjával Newvorkba 
akart utazni, szerdán délután a fővárosban 
nyomtalanul eltűnt. A rendőrség néhány napig 
titokban nyomozott az eltűnt, leány után, azon
ban tartózkodási helyét nem sikerült, fölfedezni. 
A főkapitányságon Risztics Lázár rendőrianá- 
csos, az eltűnési osztály vezetője, irányítja a 
nyomozást és a tegnapi nap folyamán megtar
tott. tanúkihallgatások alapján az a vélemény 
alakult ki, hogy az eltűnt nrileány kerítés áldo
zata lett, azonban erre vonatkozólag még pon
tos adatok a rendőrség rendelkezésére nem ál
lanak. A nyomozást tovább folytatják.

— Az .,ismeretlen katona" sírjánál. Páriából írja 
A Reggel levelezője: ..Itt nyugszik egy francia kálóiig, 
aki meghalt a hazáért." így szól ti sirfölirat. Parisnak 
legszebb helyén, a Chainps Elyaéei sétány tövében a 
napóleoni diadalkapu alatt piheni örök álmát az isme- 
retlen halott. A hatalmas méretű diadalkaput Napóleon 
emelte győzelmei megörökítéséül és u boltozatok alatt 
belévésatfe halhatatlan emlékű csatáit és generálisainak 
neveit. A büszke olasz síkok, az örökélctii piramisok. 
Marengo, Austorlitz, .Jéna. Wagrnni, mind itt vannak 
hirdetni dicsőségét a „Nagynak" és környezetének. A 
történelem csak róluk emlékezett meg, reájuk pazarol 
minden fényt, dicsőséget. Szobrot csak nekik emel. Senki 
sem omlókezott meg az ismeretlen katonáról, arról, aki 
végre most ott nyugszik a megérdemelt helyen, a diadalív 
alatt. A diadalív védőszárnyai takarják be féltve őrzött 
halottakat az idő viszontagságai ellen, halhatatlanságot 
adva lakójának, aki onnan, a föld alól hirdeti a borzal
mas háború emlékét, elrettentő például. Ks abideg, sima 
követ megöntözték az anyák forró könnyeikkel. Koszo
rúknak egész friss halmaza veszi körül állandóan e 
féltve őrzött helyet, amely a történelemé. Ha az est. kö
penyegét ráborítja a városra, a kő kiviláglik az éjsza
kából. üzenve a jövő nemzedéknek, hogy okuljon a pél
dájából. Kalap levéve állok ez elhagyatott helyon. A vá
ros kigyullad, ezernyi apró mesebeli lámpák öntik a 
fényt maguk körül. Majdnem minden országnak megvan 
a suját „ismeretlen katonája". Mire várunk mi Magyar
országon, hogy e követ fölssenteljük szeretett halott aink. 
nak? Nincsenek-e nekünk is sebeink? Nlnca-e okulni va
lónk e borzalmas mészárlásból és ninos-o szükségünk 
emléket állítani a négyéves szörnyűségek áldozatainak?

(Pallós István.)
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— Megérkezett a hőhullám! Télen és ősszel 
spanyol nátha, nyáron hőhullám .A természet 
fogyatékos berendezésű konyhájában mindig 
l'ő valami, amitől az emberiségnek rettegnie 
kell és ami bizonytalanná teszi ezt a nyomo
rúságos életei. Baktériumok ólálkodnak ránk, 
akkorák, hogy mikroszkóppal se tudjuk össze
tételűket megállapítani. S mégis erősebbek, 
hatalmasabbak, mint az évtizedes szenvedések
ből meggyötört emberi szervezet, amely leron
gyolódott. mert nem kaphatta, meg a sznksé- 
<■<., kalóriamcnnyiséget. Most pedig vad 
odrommal törnek iánk a kalóriák és ugyan
in.;. veszélyeztetik az életet, mint a zegernyés 
ö.zi napok csontig ható nedvessége. London
ban, Parisban, Amsterdamban tucatszámra 
rodor.ia el ;i hőhullám az embereket. Észak- 
nyugatról jön. 'dlenfétben a spanyol náthával, 
n ix'ly délnyugatról indult el pusztító körút
iéra és néhány heti nyarfjalás után eljutott 
brozónk is. A hőhullám közeledtét is érezzük

r. A vér dagadozik az erekben és feszíti 
;i véredéiiyoket. Rossz jel. Az időjósok ugyan 
zi va arokat jövendölnek, de politikusok és idő
jósok elvesztették hitelüket. Mindazonáltal nem 
iehetetien, hogy a zivatarok a .jóslások ellenére 

. bekövetkeznek. Türelmetlenül várjuk, hogy 
az égi események rehabilitálják az időjósokat. 
Úert borzasztó lenne, ha ez a szellembónitó 
hőség sokáig tartana, és a szenvedő emberiség 
•• nagy mele# miatt nem tudná kieszelni a 
módját, hogy a télre való szenet hogyan sze-
■ zzé be magának. A hőségről vf Reggel hírei: 
l'krajnában kitört a kolera és a nagy forró
sóiban gyorsan terjed. — Londonban tegnap
előtt éjfélkor 32 fok meleg volt és 18 ember 
Imit meg a hőségtől. — Párisban 3, Hollandiában 
GO áldozata van a rendkívüli forróságnak. — 
Aj nerikában pedig akkora a meleg, hogy nap
pal vízben ülnek az emberek és éjjel dolgoz
nak. Hol vagyunk mi még mindig ettől? Arra 
nem is fog sor kerülni, hogy nálunk éjjel dol
gozzanak, hiszen nappal is alig van munka.

_  í.hcr n főváros! gazdálkodás milliárdos bűneiről. A 
főváros törvényhatósági közgyűléseinek sivárságában 
mindig esemény Éber 4 utal fölszólalása. E héten a 
szerdai és pénteki folytatólagos közgyűlésen szokatlanul 
vlos hangún kritizálta Éber <> fííi'tíros tírvasxékénck pénz
kezelését, amely aktuálissá vált, azáltal, hogy az árva
pénzek elhelyezésére vonatkozóan uj szabii!j/iatot terjesz
tett a tanács a közgyűlés elé. fíeszédc a mai rendszer 
f/azdálkoddsdnak vcsszfífutdsa volt. Wolffék ugyanis vem 
gondoskodtak az drvapénzek kellő elhelyezéséről és erről, 
honi) a korona elértéktelenedéséből kifolyőan ne érje kér 
az árvákat, aminek folyománya az volt, hoyy mlllidrdok 
pusztultak el. A most előterjesztett pénzkezelési szabály
zatoknál kikelt az eoyoldaln ralorizdelő és a manas 
kamatláb. továbbá a régi szövetkezeti gazdálkodásból 
ismert „kezelési jutalékok" fölszámltásn ellen és érdekes 
volt, amikor félórával a beszéd elhangzása után menjclcnt 
a liberális párt társalf/ájdban Csllléry itr és karon fogta 
— illetve karon akarta fogni — Éber Antalt és megindul
tak a — paktumon tárgyalások. E tárgyalásoknak azonban 
mindössze az volt az eredménye, hogy a százalékokat le- 
szállitollák és így Éber hatnlmas beszédének kritikai 
jelentősége maradt mégis csak túlsúlyban. mórt ennek 
a többségnek még Éber sem tudja megmagyarázni azt, 
hogy nőm értenek a dolgokhoz, mén azon százalék ereiéit) 
sem. amely szdzalékly konccsszlől tettek...

— Berlini devizaőrület. A Reggel berlini le
velezője írja: Pár nap óta minden képzeletet 
fölühnulóan fantasztikus méreteket öltött Ber
linben a „deviza fór (falom". Nincs ugyan kine
vezett devizaközpont, de a legutolsó szigorú 
rend<‘let óla ezt a szerepet játsza maga a 
Reichsbank. Magánosok között szigorúan tilos 
a dcvizí’üzlet kötése, eladni csak bankoknak 
szabad, hivatalos árfolyamon. Ez aztan termé
szetszerűen vezet a mór nálunk jól ismert visz- 
szás állapotra, hogy a hivatalos árfolyam nőin 
egyéb, minthogy’ jó volna, ha úgy volna... Ma 
például a dollár Berlinben hivatalosan 182.000, 
t'zzcl szemben a kopenhágai paritás 217.000, a 
neuyorkl pedig 270.000! Természetesen senki 
.(•m .ad el hivatalos árfolyamon, a „vevők" pe
dig MO.OOO-nél is többet adnak egyetlen dollár-
■ rt. Ugyanígy áll a dolog a fonttal. A berlini 
Hírztts 8GO.IIOO, Londonban pedig 1,300.000. Mind
ezek ellenére őrült forgalom van a tőzsdén — 
a nagy melegben nyitva vaunak az ablakok, 
■így hogy a kiabálás a szomszéd utcákba is el- 
li'diatszik —, ahol mindössze csak annyiban 
változott a helyzet, hogy’ devizákban ma az 
< ,<! dűli eladó a llcichsbank, akit mindenki, de
■ üli,uib "i a nagy rajnai iparmágnások hatal
mas tételekkel ostromolnak. A nagyközönség 
mind értékpapírokba menekül, ahol naponta 
milliós ugrások vannak és csak ilyen milliós 
ugrásokkal tudják elérni hekcertekük — 
hirnridál! Es ezeknek a nagy tőzsdeüzleteknek 
r;< a különböző paritások miatt különösen na
gyon kecsegtető arbilrago-üzleteknek a közép
pontjában az itt levő magyarok vezerszerepet 
játszanak. A legtöbb ismerős név, elög okot 
ne gemliteni. A magyar Bcrdach Ernő a Men
ti Issohn bankház devlzafőnökc. Ez n pozicm 
máris mulatja, hogy szavának a berlini oh a 
lobbi nagy tőzsdéken Igen nagy' jelentősege 
van, Dr. Élem a Schlesinger-ü'rier bankház de
vizaügyeit intézi, Grosz Jenőn Sachs, War- 
schaner-cég devizőrje, stb. Vannak azonban, 
akik kikivánkoznak ebből a megkötött keretből 
é ambíciójuknak engedve, önállósítottak ma
gul at. így a Kcllcr Szántó bankház, amelyet 
két. (latal magyar alapított rövid egy övvel ez
előtt és amely Berlinben máris nagyon jo hír
névnek örvend* (Révész Imre.)
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Az ü.g>yészség> vádirata a Fővárosi 
Operettsziiiliáz támadói ellen.

Három felbujtót, tizenhat tettest magánosai! elleni erőszak bűntettével vádol
(A Heggel tudósitójától.) Emlékezetes még, 

hogy ez év január 16-án brutális támadást intéz
tek a Fővárosi Operettszinház ellen. Előzetes 
megbeszélés szerint berontottak a nézőtérre, re
volverlövésekkel riadalmat idézlek elő és a pá
nikban menekülő közönséget a fölbujtott vere
kedők inzultálfák. A rendőrség a támadók közül 
többet letartóztatott és a széleskörű nyomozás 
kiderítette a fölbujtókat is, akik ugyancsak 
vizsgálati fogságba kerültek,

de utóbb valamennyit szabadlábra helyez
ték. részben minden óvadék nélkül, részben 

pedig készpénzóvadék ellenében.
Az ügyészség a nyomozás befejezése után vizs
gálatot indítványozott ebben a bünpörben, ame
lyet dr. Kovács Miklós vizsgálóbíró foganatosí
tott. Az iratok ezt követőleg újra az ügyészség
hez kerültek, ahol most készült el a vádirat. A 
vádhatóság 19 egyén ellen adta be vádiratát, 
ezek közül

hármat mint felbujtót, a többit pedig mint 
tettest vádolja meg a Bfk. 175. §-ába ütköző 
magánosok elleni erőszak büntette címén.

A vádlottak: Adorján Géza magántisztviselő, 
aki 60.0(10 korona óvadék mellett került szabad
lábra, OkoHcfányi László fővárosi főtisztviselő, 
Márffa József banktisztviselő (aki a minap a 
Kovács-testvérek bűnügyében szerepeli), Ilcf- 
ner Gyula székesfővárosi mérnök, soroksári la
kos, akit. 650.000 korona óvadék mellett engedtek 
ki a fogságból, Jioznietz Ferenc Károly’ egye
temi hallgató, Balkó József volt államrendőr
ségi dijnok, Veres Géza munkásbiztosi tó hiva
tali dijnok. Kalndel János zeneakadémiai nö
vendék, Pellcr János mészáros, Ifimmel György 
földmives. Ott Mihály, Ncumayer Mátyás, Ko- 
vacsics Artúr, Blazsck .Albin, Böhm Sándor, 
Bernolók Tibor, Drexler Antal soroksári, lako
sok és még két fiatalkorú.

A lefolytatott nyomozás és vizsgálat, eredmé
nyéhez képest az ügyészség megállapította, 
hogy január 15-én az Ébredő Magyarok Egyesü
letének 20—25 tagja az ébredők Sorház-utcai 
központjában értekezletet tartott. A gyűlést 
Adorján Géza, az Ébredő Magyarok Egyesülete 
nemzetvédelmi osztálya helyettes vezetőjének 
kezdeményezésére hívták össze. Több fölszóla
ló* után ez az értekezlet elhatározta, hogy más
nap a Nagymező-utcai Fővárosi Operettszínház
iján az „Olivia hercegnő" című operett előadá
sán nagy óbb szab ásu tüntetést rendez. Megálla
podtak abban, hogy a tagok közül egynéhány 
egyetemi hallgató bemegy a színház nézőterére 
és előadás közben több revolver lövést ad le, 
hogy ezzel a közönség körében pánikot keltsen. 
Ennek megtörténte után az utcán gyülekező 
többszáz ébredő magyar hirtelen beront a szín
házba. a kifelé tóduló közönséget, visszaszorítja.

— Tizenkét kommunistát átszállítottak az 
ügyészség fogházába. A legutóbbi kommunista 
mozgalomból kifolyóan Szvetecz Szigetvári Ist
ván foglalkozásnéíküli egyént. Szávai András, 
Kontár Ferenc kovácssegédeket, Jámbor Ká
roly, Áfatusik Gusztáv, Tabán Árpád, Laszlov- 
szky József vasesztergályosokat, Muclio József, 
Pátyi Ferenc géplakatosokat, Egyed Kovács 
Ferenc lakatossegédet, Tapály János kovácsse
gédet és Mayerhoffer Károly lakatossegédet 
szombaton délután átszállilottóik az ügyészség 
Markó-utcai fogházába, ahol a soros ügyész in
dítványt tett, hogy valamennyi ellen az állam 
és társadalmi rend elleni bűncselekmény elmén 
rendeljék el az előzetes letartóztatás fönlarfá
sát. A soros vizsgálóbíró hétfőn hallgatja ki 
a terheltekéi és ugyanekkor hirdeti ki majd 
előttük végzését.

»ud, ultik mindvégig a legnagyobb bizalom- 
ézcrefetlel vlHclfcttck iránta. Legnagyobb müve 

Nehamnbnig Lipi><> berreg dárdai uradalom frunz- 
ainoly az ő zsenlállR kigondolása alapján vitetett 
. Kedves, Jóságos öreg ur volt és Budapest egyik 

joviális alakja, akinek i.lhalálbzása őszinte

— Halálozás. Budapest előkelő keresktvlővilágáuak 
egyik kitűnősége. Maulnci- Pfll, életének 77. óvében meg
halt és pénteken temették el a rákoskoreszturi zsidó 
lometőből, ahol Bndnpest pénzügyi és közéleti előkelő
ségei voltak Jelen. Mantner Pál volt az első nagystílű fa
kereskedő és évtizedek óta nem volt nagy fntrunzakció, 
amelyet ne <í dirigált volna, ö csinálta meg annak idején 
n nagv szlavóniai tranzakciót, a Draskovich, Boinbolles. 
I’.idődy ás iii.'s hatalmas erdőségekkel rendelkező családok 
Innácsadójn volt 
inai és í.....—;.
akciója, n'inei'v az’ő zseniális kigondolása alapján vitetett 
kérésziül. ” “ ' .......... '* .......
közismert, .
részvétet kelt. ,

IforóO l-’iirsf l'ercnc 2ö éves korában Munclienbon. 
rövid szenvedés illán, elhunyt. Eürst Ferenc a iniinclieni 
Politechnikum hallgatója, szigorló gépe-zinernok volt es 
sz’vszélbüdés kőü l kéziében hnlálozotl cl. Budapest leg
előkelőbb társaságaiban közkedvelt fial n lem her hi ideien 
halála nagv részvéte! kelt. Az elhunytban mnróthi r urat 
László, a Ííartonnyoinóipar elnöke, fiat gyászolja.

— MeghoHHzalíbitották a «yeriuckii«r.v’ kiál- 
l’tásf. Az orwzáffos ffyermekugyl kiállítás el
nök Kéjre vasárnnp tartott üléseben elhatározta, 
hogy tekintettel a közönség nagy erdek ődé- 
sére, ti városligeti Műcsarnokban levő kmlli- 
tást. julius 28-ig nyitva tartja. A kiállítás meg
tekinthető reggel 9 órától este 7-ig.________

vétel és elad.’’ <. Rrffnycqi Is legelőnyösebben 
(.utaAcitn&l, Budapest, Demblnszky-utea

398 (llernád u. sarok). Telefon: József 4J-40. szám

a zsidókat megveri, majd egy’ adott jelre vala
mennyien elmenekülnek.

Az értekezlet résztvevői, közöttük Márffy 
József, az EME ferencvárosi csoportjának 
nemzetvédelmi osztályvezetője és Heíuer 
Gyulafa soroksári csoport elnöke egy Írá
sos nyilatkozatot készítettek, amelyben be
csületszavukra megfogadták, hogy ezt ter
vet e! nem árulják és annak keresztülvite
lében minden tehetségükkel részivesznek.

Megállapította a vádhatóság azt is, hogy’ je
len volt ezen az értekezleten Okolicsányi 
László is, aki az Ébredő Magyarok Egyesüle
tének alapitőtagja és az értekezleten a színház 
ellen végrehajtandó támadásnak a műszaki ré
szét ismertette, magyarázta. Ugyanaznap ösz- 
szehivták az ÉME soroksári csoportjának. tag
jait. akiket beavattak a tervbe és Hefner 
Gyula Adorján Gézának utasítására rábírta a 
soroksári legényeket, hogy a színház elleni tá
madásban vegyenek részt. Márffy József pedig 
az ÉNE IX. kerületi csoportjában végezte a 
szervezési munkát és az ottani ébredőket föl- 
hivtg, hogy a Fővárosi Operettszinház, illetve 
a Párisi Nagyáruház körül csoportosuljanak 
és szigorú fegyelmezettséggel kövessék majd a 
helyszínen kiadandó utasításokat. Ilyen előz
mények után történt, hogy másnap a Fővárosi 
Operettszinház előadásán, az, első föl vonás 
vége felé két fiatalember, akiknek egyike Hos- 
melz Ferenc Károly volt, a nézőtérről a meuy- 
nyezet felé több lövést adott le, majd a folyo
són is kilőttek néhány golyót és aztán elmene
kültek. Ugyanekkor az utcán nagyszámban 
összegyülekezett ébredők botokkal fölszerelve 
megkísérelték, hogy berontsanak a színház 
épületébe, de tervüket megvalósítani nem tud
ták, mert a színház vezetősége, amely az elő
adás megkezdése előtt tudomást szerzett arról, 
hogy’ tüntetésre készülnek, megfelelő intézke
déseket tett. Fölrendelte az előcsarnokokba a 
színházi diszletezőmunkásokat, akik a rendőri 
kirendeltséggel együtt megakadályozták a 
tüntetők behatolását, úgy hogy azok hanyatt- 
homlok futva menekültek. Mindössze a fön
tebb említett 19 terheltet tudták kinyomozni, 
akiket a rendőrség letartóztatott, de előzetes 
fogságukat 8—20 napon belül megszűntették. 
Bizonyos azonban az ügyészség vádirata sze
rint, hogy
, a tettesek száma közel 300 főre rúgott, 
de a többiekh^k kilétét megállapítani nem 
tudták. Az ügyészség e vádiratát most kézbe
sítik a. szóbanforgó terhelteknek, akik közül 
többen kifogást adnak he, úgy hogy előbb a 
vádtanács foglalkozik az üggyel és csak ennek 
döntése után keiül az ügy az itélőbiróság elé. 
A főtárgyalási tehát csak későn ősszel tartják 
meg.

— Rejtélyes halál. Ma délután a Nagymarosra 
menő hajón ismeretlen 40—45 év körüli közép
osztályhoz tartozónak látszó nő mérgezési tüne
tek közölt rosszul lett. Nagymarosiéi vonaton 
Budapestre hozták, amire azonban a mentők 
segítségére lehettek volna, még a pályaudvaron 
meghalt. A nő személyieirása 165 cm. magas, 
barnahejn. Kékes alapon fehér mintás ruha és 
gombos cipő volt rajta. A bonctani intézetbe 
szállították, ahol megtekinthető. A nyomozás a 
rejtélyes haláleset ügyében megindult.

- ! A-

Tenjsz"» tornacipők 
iiandáüok 

| gyönyörű választókban kaphatók: SdíKfer-c4gn44* 
i Budupest I. Döbrcntol-tér 4-6. szám folofonT 5-Tj

A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó
bank igazgatósága, fölügyelőbizottsága, 
tisztviselői és altiszti kara mély megillo- 
tödéssel jelenti, hogy

rozsnyől Pékár Imre ur 
nz Intézet nyug, veiérlgangatója és igazgatóságá
nak tagja, a Magyar Tudományos Akadémia tisz
teletbeli tagja, n Ferenc Józnef-rond lovngja, a 
Vaskorona-rcnd vitéze, a francia Légion d’Honneur 

tisztje stb. stb.
folyó hó 12-én elhunyt.

A megboldogult rendkívüli tehetségé
vel és széleskörű tudásával évtizedeken 
át vett részt intézetünk vezetésében, ön
feláldozó munkásságot fejtett ki nyuga
lomba vonulása után is igazgatósagunk 
körében. Alkotásaival helyet biztosított 
magának intézetünk fejlődésében ée igaz
gatótársainak és az intézet egész sze
mélyzetének részvéte kíséri utolsó útjára.

Budapest. 1923 julius 12.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg.
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— Hát, kérlek, azt remélem, te se kifogáso

lod, hogy a Nemzeti Színház elküldte 15 szí
nészét, hiszen ugyanazt megteszik most a ma
gánszínházak is, mert a korona rossz, a meg
maradó színészeknek nagyobb gázsit kell fizetni 
és az államnál spéciéi 1 még a pénzügyminisz
ter is beletakarÓKoskodik a színházba. Hiába 
mondod, hogy az állami színház az más, ott 
nem csak a rideg üzlet fontos, hanem bizonyos 
erkölcsi, szempontok is fontosak s a puszta.' 
fásra ítélt magyar kultura-proletariátust az ál
lamnak ha nem is csökkenteni, de legalább 
nem szaporítani illenék. Ha azonban, amint a 
példák mutatják, az állam minden vonalon 
köteles példát mutatni a magántőkének a sző- 
rösszivíiségben, akkor miért akarod, hogy éppen 
az állami színházaknál legyen egy magasabb 
erkölcsi princípium és ne legyen önálló üzleti 
vállalkozó az állam?

— Elindult az elsft gyernieLvonat Bcljrlunrba. Vasárnap 
délelőtt futott ki a keleti pályaudvarról az Országos 
Gyermekvédő Liga első gyermekszállitinánya Belgiumba. 
z\z induláshoz megjelent yperxele belga követ is. A 
gyermekeket Madarász István búcsúztatta el s francia 
nyelven megköszönte Yporsele követnek a bolga nomzet 
jóságát, amelllyel az éhező magyar tniermekek fölteglté- 
sére sietett. Ypersole kövot válaszában őszinte örömének 
adott klfojezést, hogj' magyar gyormekek immár az ő 
hazájában is otthonra találnak s biztosította őket arról, 
hogy Belgiumban tárt karokkal fogadják. Egyébként a 
belga külügyminiszter kijelentése alapján megelégedéssel 
állapíthatja meg, hogy a háború Belgiumnak Magyar- 
orstdg iránt táplált érzelmében semmi nyomot sem ha
gyott s meg van győződve arról, hogy a most megindult 
gyermeküdültetési akció kapcsán a két ország között uj, 
barátságos kapcsolatok jönnek majd létre.

— A halál oka; a pesti rossz telefon! Az Er- 
zsébet-téri gránátrobbanásnak két halottját, 
'Mittó Nándor 25 éves munkást és Kalló Balázs 
33 éves munkást, a törvényszék vizsgálóid rajá
nak rendeletére dr. Minich Károly egyetemi 
tanár, törvényszéki orvosszakértő fölboncolta, 
hogy a közvetlen halál-okot megállapítsa. A 
kél áldozat teste rengeteg, meg sem olvasható 
kisebb-nagyobb sebbel volt borítva, mert a 
robbanás nyomán keletkezett szilánkszóródások 
közvetlen közelről érték őket. Az egyiknek a 
hasüregébe is befuródott egy szilánk és eltörte 
karcsontját, a másiknak pedig a kisebb sebe
sülésein kívül a lábszárcsontját törték cl a 
szerteröpülő vasdarabok. A boncolást végző 
orvosprofosszor megállapítása szerint mind a 
két áldozatnál a közvetlen halálok: elvérzés. 
Dr. Minich Károly ennek folyományaképen a 
boncjegyzökönyvben kifejezést adott azon véle
ményének, hogy ha csakugyan való az, hogy a 
mentők a telefonközpont késedelmes jelentke
zése folytán nem szerezhetek tudomást a sze
rencsétlenségről. akkor nagyrészt az elvérzés a 
késői, orvosi beavatkozásnak tulajdonítható. 
Az eddigi adatok szerint ugyanis a robbanás1 
bekövetkezése után nyomban 'több telefonról 
megkísérelték a mentőket értesíteni, azonban a 
központ egyik telefonra sem jelentkezett, csak 
25 perc eltelte után. A mentők tehát csak a 
robbanás után 30 perc múlva, érkeztek a hely
színére és tekintettel az áldozatok sérülésének 
nagy számára, ez. az idő elegendő lehetett az el- 
vérzés bekövetkezésére és a halál beállására.

— Eltemették nz öngyllkot* Gáspár Ferencet. Az elmúlt 
Jiét csütörtök délelőttjén a Ferenc József kereskedelmi 
kórház épületében öngyilkossá lett dr. Gáspár Ferencet, 
n kivákó utazót és a kórház volt kormánybiztosát vasár
nap délelőtt kísérték utolsó útjára az Uránia Tudományos 
Síinház előcsarnokából a Korcposl-uti temetőbe. Az 
Uránia előcsarnokában volt fölállítva a fekete drapériát, 
díszes ravatal, vlrágkoszortiktól és gyertyáktól övezve. 
A koporsó lábánál bordó párna tetején nyolc legmagasabb 
kitüntető érmet ragyogok. Jobbról n ltoporeó födele volt 
fölállítva, keresztbe fektetve kardja és csákója. A gyász
szertartáson megjelent nagyszámú közönség soraiban, a 
családon kiviil, ott láttuk: Soós Károly altábornagyot, a 
volt honvédelmi minisztert, dr. Sxepcxsy Károlyt, a hon
véd orvosi kar volt főnökét, CholnoM .lanő, Sebestyén 
Károly egyetemi tanárokat, az Uránia igazgatóságát és 
összes alkalmazottait és a honvéd orvosi kart. Tizenegy 
óra utón kezdődött el a gyászszertartás — mivel nehéz
ségek merültek föl az egyházi funkciók teljesítésében, 
umonnylben a katolikus plébánia nem akarta a hallottat 
boszentelni, érvelve azzal, hogy öngyilkos lett. Végro 
orvosi bizonyítvány kiállítása után, amelyben igazolva 
lett, hogy Gáspár pillanatnyi olmezavarában lett ön
gyilkos, elvégezték a szertartást. Brogyai Andor apát
plébános imája és beszente.Mje után De Sgardelli Caasar 
őrpagy; katonai Író tortott megható búcsúbeszédet az 
Uránia irói nevében és megemlítette, hogy az ősszel akar
ták megünnepelni Gáspár Ferenc lOUO-ik előadásának jubi
leumát. Ezután a koporsót a gyászhintóra téve, u Ilókóezl- 
uton, az 1. honvéd-zgyalogezrcd zenekarának gyászdalaitól 
klsórvo, a Kerepesi-uti temetőbe vitték, ahol a Deák 
Feronc-njauzólenm közelében a 136. parcellában helyezték 
örök nyugalomra.

— Jaguár kaucsuk cipősarok rugalmas, tar
tós és olcsó. Ügyeljen a Jaguár védjegyre.

— Darmol a legtökéletesebb hashajtó, Ize 
olyan, mint egy legfinomabb csokoládé cukor
kának és igy gyermekeknek is kedvenc gyógy
szere. Kapható minden gyógyszertárban.

— Ha hasznúit vászoncipőjét vadonatújjá 
akarja tenni, használjon World- 
cipő tisztit ót, amely egy perc alatt 
.vadonatújjá varázsolja. Mindenütt 
kapható.

HÁZTARTÁS! SZITÁK
GABONA- ÉS TARHONYA ROSTÁK

legjobb kivitelben és logolcRóbbnu
HAIDEKKER 5ÁOOR

sodr.onykeri tée ón szítugyúrábun 
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Vasárnap délben nagy rassiát tarhli 

a rendőrség a bukmékerek $ndrássy-uH
háromszáz tóversenyjáléfcost igazoltattak 

harminc embert előállítottak a JUtozsár-utcai kapitányságra
(A Reggel tudósitójától.) A vasárnapi rek- 

kenő hőség leperzselte a még megmaradt fű
szálakat a gyepen, de azért az Andrássy-ut 
45. szám alatt levő bukmékerek fogadóirodája 
a kocsi útig terjedő embertömeggél volt tele. 
A főváros minden rendű és rangú férfiai to
longtak itt, mint minden versenynapon, kezük
ben a kis verseny füzet: a nemes lovak papai
nak, mamáinak hiteles gotai almanachja. Min
denki véleményt mondott, mindenki tippeket 
kért.

A lovak neveitől és összegek növekvő beje
lentéseitől volt hangos a fogadóiroda nagy 
terme, amely termet az Andrássy-uti ház ud
varából alakították át pénztárrá, üvegtetőt 
építve föléje. A nagy teremben körben pultok 
állnak s a pultok mögött vagy harminc ember 
nem győzi beszedni a pénzt és kiadni a fogadó
cédulákat, a tiketteket. Éppen dél volt mar és 
a forgalom a tetőpontján állott a bukmékerek
nél, amikor valaki elkiáltotta magat:

— Itt a razzia!
A zsongás elült, mindenki megdermedve ne- 

zett az ajtó felé, ahol a razzia vezetője, dr. 
Prayer Gyula rendőrfogalmazó harsányan igy 
szólt:

— Senki ne mozduljon, a rendőrség minden
kit igazoltat.

A nagy kaput detektívek állták el. Megkez
dődött a személyazonossági igazoltatás. Egyen
ként nézték meg mindenkinek az okmányait. 
Akiknek zsebében különösen nagy összegű 
fogadólapot találtak és aki nem tudta bebizo
nyítani, hogy kicsoda és hogy miből telik neki 
a nagy játékra való összeg, azokat külön állí

— Heinrich Ferenc beszámolója. Tokról je
lentik A Reggel-nek: Több mint ezer főnyi 
közönség jelenlétében tegnap délelőtt számolt 
be Tabon egy esztendős parlamenti munkássá
gáról Heinrich Ferenc. Beszédében ismételten 
a mindenféle túlzástól ment középút politikája, 
mellett foglalt állást és hangsúlyozta, hogy a 
miniszterelnök politikáját, amely helyes és 
reális politika, támogatni fogja.

— A kormány még nem jelenti az államot. 
A Kúria nemrég érdekes elvi jelentőségű ha
tározatot hozott. A magyaróvári községházán 
az egyik tisztviselő haragosan kifakadt a ga
bonakirendeltség két előadója, két csendőr és 
több tisztviselő előtt a kormány ellen. Az ösz- 
szes minisztériumok gazemberekből állanak, 
mindnyájan megbízhatatlan alakok — mon
dotta a tisztviselő. E kijelentés miatt izgatás 
büntette címén megindult az eljárás. Az első
foka bíróság fölmentette a vádlottat. A bíróság 
megokolása szerint az izgatás lényeges előföl- 
tétele az, hogy a tettes a társadalom egyik 
osztályát izgassa gyűlöletre a másik ellen. A 
jelen esel ben azonban a vádbeli kijelentések 
közigazgatási egyének előtt íntéztettek ugyan
csak közigazgatasi közhivatalnokok ellen és 
igy a bűncselekmény meg nem állapi thaló. 
Igaz ugyan — mondotta az elsőfokú ítélet —, 
hogy az inkriminált sértés az összminisztc- 
riumot, vagyis a kormányt, tehát magát az 
államot érte, tehát a vádlott a meggyalázó ki
fejezéseket a magyar állam és magyar nemzet 
ellen is használta, azonban az nem izgatás, ha
nem az állami és társadalmi rend, elleni vétsé
get képez, miért is, a vádlottat ebben mondotta 
ki bűnösnek a bíróság. A Kúria ez alól a. vád 
alól is fölmentette a vádlottal, mégpedig a kö
vetkező megokolással: Igaz ugyan, hogy a mi
nisztériumok és a felelős kormány a magyar 
állam alkotmányos intézményei, ámde ezen in
tézmények még nem jelentik magát az államot 
vagy a nemzetei, amelynek csak szervei. Külön
ben is a vádlott nem ezeket az intézményeket, 
hanem mindazon egyéneket gyalázta. akik 
mint közhivatalnokok e minisztériumokban al
kalmazva vannak és akik az államtól teljesen 
önálló fizikai és erkölcsi életet élnek. A ineg- 
gyalázás tehát ezek ellen a közhivatalnokok 
ellen irányul és azokat érte és nem a magyar 
államot és magyar nemzetet. A vádlott cselek
ménye tehát fölhatalmazásra induló nyilvános 
becsület sértés tényálladékát meríti ki, de mert 
a por megindítására fölhatalmazás nem ada
tott, ilyen címen birói eljárásnak helye nincs.

— József Ferenc főherceg — horogkeresz- 
tes? Becsből jelenti A Reggel tudósítója: Mün
cheni jelentések szerint József Ferenc főher- 
cég. József főherceg tábornagy 29 éves első
szülött fia, aki most Németországiján utazik, 
magát nyíltan a kampósker észt esőkhez tarto
zónak vallotta. A fiatal főherceg a napokban 
megjelent Regonshiirgban a nemzeti szocialis
ták egy értekezletén és a párt vezérével, Hit
lerrel is megismerkedett. Eddig szól a tudó
sítás, amelyet azzal ad ki A Reggel, hogy való- 
szinülca valamely névcseréről lesz szó, » Jó
zsef főherceg fin aligha va ll hatja magát a ba
jor nemzeti szocialista párt tagjának... 

tották. A legtöbb baj volt a nőkkel. A fogú dó
iroda bankpénztárszerü termében összegyűlt

mintegy háromszáz ember között ugyani; 
nagyon sok nőt talált a rendőrség.

Mindegyik ott szorongatta kezében a program- 
iizetet. Igazolni alig tudták magukat. Egy 

kofa a nevére kiálitott standengedéllyel iga
zolta magát. Nem szógyelte megmutatni, hogy

egy félmilliót tett az egyik Droher-Ióra.

Az igazoltatás jó soká tartott. Végül harminc 
ember állt már abban a csoportban, akik nem 
tudták magukat igazolni. Ezeket bekísérték a 
Mozsár-utcai rendőrkapitányságra, ahol egyen
ként megvizsgálták mindenkinek a személyi 
viszonyait és adatait. A rendőrségen késő estig 
priorált ák az előállítottakat, akik között egy
két nő is várt a sorsúra. Azok ellen, akik kéte
sek voltak, közigazgatási eljárást indítottak. 
A razziát azért tartották, mert a lóverseny
játékosok közül sokan, akiket ezen a tájon 
keres a rendőrség, már nemigen mernek ki
menni a pályákra, ahol szigorú a rendőri szol
gálat, hanem régi, szenvedélyüket most a 
fogadóirodák környékén élik át. Amikor be
fejezték a razziát, észrevették a detektívek, 
hogy egyik előállításra rendelt gyanúsított, a 
különállitott csoportból kiugrót! és óvatosan 
surran föl a kapu alatti lépcsőn. Utáni iramod
tak, de a lépcsőházban nem találták. Később 
vették észre, hogy

a háztetőre meneküli.
Azt hitte, oda már nem követik...

— Újabb előállítások várhatók a milliós vám
csalási ügyben. Amint ismeretes, a főkapitány
ság intellektuális detektivosoportja heteken át 
tartó nyomozás után egy vámilletékcsaló tár
saságot fogott el. A nyomozás megállapította, 
hogy négy szállító egy vámtiszttel együtt az 
államkincstár terhére több százmilliós csalást 
követett el, mégpedig úgy, hogy a megváino- 
landó áruk után az illetékeket nem fizették be 
az állampénztárnak, továbbá behozatali enge
délyek nélkül csempészlek több-millió korona 
értékű árut az országba. A nyomozás munkáját 
Fecske Ferenc detektivfölügyelő csoport ja, vé
gezte, akiknek sikerült a csempészeit áruk 
nagyrészét még a szombati nap folyamán le
foglalni. A detoktivesoport szobájában nőst sok
millió koronára értékelhető áru van lefoglalva. 
amelyekhez még több ilyen csempészett és du
gott áru fog fölhalmozódni. Az öt letartóztatott, 
embert vasárnap délután kísérték út az ügyész
ség fogházába, azonban a nyomtattat energi
kusan folytatják tovább, mert a rendőrségnek 
az a. gyanúja, hogy a hűtlen vAíTíliszíen kiviil 
több más vámházi alkalmazott seailségükr< 
volt a szállítóknak a milliós csalások elköveté
sében.

— Tüzek. Ma délután 4 órakor értesítették a 
tüzőrséget, l»**»gy a Soroksári-nt 3.3. szám alatt 
lévő Flóra sl.earin-, gyertya- és szappangyár
ban tűz ütött ki. A tűzoltóság nagy készül* 
seggel kivonult, de a helyszínen kiderült, hog> 
nem a Flóra-gyár, hanem a szomszédos .‘iú. 
szám alatt lévő Nagy Zsigmond-iéle vendéglő 
höz tartozó, fából épült fészer gynladt ki. 
amely teljesen le is égett.. A tűzoltók rövid 
munka után a tüzet eloltották. — Az éjszaka a 
Bulesu-utca 21. szám alatt lévő au tóga rúzsban 
tűz támadt. A lángok perc alatt elharapodztak 
a fából készült garázsépületen, úgy, hogy mire 
a tűzoltóság kivonult, a lángok már a kör 
nyező épületeket veszélyeztették. Közvetlenül 
az automobilgarázs mellett van a Dunamelléki 
rt. fatelepe, ahol nagymennyiségű fakészlet 
volt fölhalmozva. A tűzhöz a 11., V„ VI. kerü
leti tüzőrségek vonultak ki. A tűzoltóság leg
elsősorban a veszélyeztetett fatelepet helyezte* 
biztonságba, ahol már ekkor színién lángol' 
csaptak föl. majd 4 órai megfeszített munka 
után sikerült az au tóga rúzsban keletkezett fii 
zet is eloltani.

— A Ycs porcéi Ián pouder homogén 
s z e m c só i, a melynél t ö k é 1 e t c s e b b 
szépi tőszer nincsen a világon.

JPn@u
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mi Kossuth Lajos-u. G. .7.
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E hét F efhawyoSJöSí vaScesmálk eíöre- 
törése

(A Heggel munkatársától.) Kv. e heti tőzsde 
legkisebb részleteiben is tökéletesen igazolta 
legutóbb e helyen megjelent cikkünket. A gaz
dasági okok azóta sem változtak. A magyar 
közönségnek a korona elől való menekülési 
processzusán túl

a mi tőzsdénk igazi tempóját a bécsi tőzsde 
diktálja.

jjócs ma Középeurópa leghatalmasabb pénz
ügyi centrumává nőtto ki magát. A Schotteu- 
ringen bonyolítja le tranzakcióit az egész régi 
Balkán, a Kelet és ezen fölül az osztrák korona 
stabilizációja számokban ki sem fejezhető ősz
szeget vonzott a bécsi piacra: Prágából, Rómá
ból, Párásból, Londonból, sőt Amerikából is. A 
bécsi tőzsde fűtötte a berlini érték- és valuta
piacot és a bácsi nagy vásárlások. a Béesen ke
resztül operáló külföldi spekulánsok éreztetik 
hatásukat a mi tőzsdénkben is. Ma már a kül
föld nemcsak arbitrál a budapesti tőzsdén, ha
nem hatalmas spekulációs, sőt majorizálási vá
sárlásokba is bocsátkozik.

♦
A korona zürichi hanyatlása, továbbá belső 

vásárló erejének csökkenése (G hét alatt négy
szeresére emelkedett. Budapesten a legegysze
rűbb megélhetés lehetősége.), az olcsó pénz, 
amely tegnapig 3%%-kal ostromolta a vevőket 
(mára J—4.5%-i.7 emelkedett), a szaporodó bank
jegyforgalom. a rekordtermés Ígérete, továbbá 
az az általánosan elterjedt tömeghangulat, 
hogy

a tőzsdejáték a keresetet kiegészítő legitim 
jövedelem

es a külföld előbb emlilett, a magyar közgazda
ság szempontjából már szinte aggodalmas vá
sárlásai mind olyan momentumok, amelyek 
biztosítani látszanak a tőzsde rendkívül szilárd, 
hatalmas lendülettel föltörő hausse-tendenciá- 
ját, Itt említjük meg. amit minden, e helyen 
megjelenő cikkünkben nem győzünk eléggé 
olvasóink figyelmébe ajánlani: minden látszat 
ellenerő a tőzsde mégsem játékház és a tőzsde
játék nem baccarat; a közönség, amikor vagyo
nát átmenteni akarja, amikor a keresetét ki
egészítő jövedelemre törekszik, ne non-valeu- 
rökbe, betérték nélküli léha papirosokba fek
tesse a pénzét, hanem keressen ki magának 
olyan papírokat, amelyeket nem a pillanatnyi 
konjunktúra, szindikátusi rablóbandák össze
állítása röpített a magasba, hogy azután darab
jait a kulmináció# ponton a közönség nyakába, 
szórja, hanem, olyan papírokat keressen, vásá-~ 
roljon, amelyek valeurök, amelyeknek belső 
értéke van, amelyek valóban nagy bank- vagy 
ipari értéket reprezentálnak, amelyeket, olyan, 
intézetek, nevek és vagyonok giréhiak. hogy 
minden körülmények között megérik a bennük 
fekvő papírpénzt. Az igazi nagy valeurök egy 
kis része mór elérte az aranyparitást, amely 
felé most a részvényeket gazdasági erük ellen- 
álihatatJan lendülete hajtja, azonban

a piacon még számos elhanyagolt érték van, 
amelyek rendkívül olcsók, mc-lycn az arany
paritás alntt állanak és a tartós szilárdság 
föltótien biztonsággal érvényre juttatja 

igazi értéküket.
*

Nam hallgathatjuk el — nem a tanáccsal 
szemben, de a közönség érdekében —, hogy a 
tőzsde intéző körei

tullibcrálisan kezelik a tőzsdei bevezeté
seket,

amelyek, mint valami Samum, öntik el a pia
cot Ugyanily súlyos abuzus mutatkozik a 
nemjegyzett értékek piacán. R héten, a tőzsde
tanács komolyan foglalkozott a nemjegyzett 
értékek piacának megrendszabáiyozásával és a 
tanácskozások eredménye csupán annyi volt, 
hogy kimondották: aki. a tőzsdeteremben han
gos szóval nem jegyzett értéket kínál vagy 

2^ a tőzsdetanács kitiltja. A tőzsde és 
a közönség érdeke ennél a rendelkezésnél több 
ca pedig olyan rendszabályok irgalmatlan ke
resztül vitele, hogy olyan papírokat amelyek 
célértéké távolról sem közelíti meg aránytala
nt magas árfolyamukat ne sózhassanak a 
tOMdeteremben a naiv publikum nyakába. 
Gondoljon a tőzsdetauács írra, hogy a mai 
u,0Bszban a non-valeurök minden salto-mortá- 
^aJ‘'Mséges. de ha a legkisebb lanyhulás be
tű, teljes lehetetlenség lesz e papírokból a leg- 
Kjsehb ouantumot is eladni és azokst az isme- 
/■'len, tlszavirágszerü cégeket, amelyek magas 

rl[on. ollózták pakettjeiket sehol sem fogjak 
■SfKLfiíUni. a nemjegyzett piac, mint külföl
dön bárhol, csupán olyan értékeket fogadhat 
•mi, amelyeknek minden kellékük megvan arra, 

hogy a tőzsdén hivatalosan is kottiroztassa- 
nak. Ez a piac a bevezetés első ctappeja kell, 
hogy legyen, nem pedig papíron létező, vagy 
nem is létező, vagy egészen jelentéktelen val- 
lalatocskúk harácsoló piaca...

♦
Már most, ha jóslásokba bocsátkozunk, úgy 

az összes külső és belső gazdasági tényezők 
mérlegelése lapján

e hétre is nagy és szilárd tőzsdéket várunk.
X hausse egyre általánosabbnak mutatkozik és 
átterjed, a piac minden kategóriájára. Az ar- 
bitrázs-pnpirók közül a Magyar Hitel, a Salgó, 
a Hofherr és az Államvasutak (illanok az ér
deklődés középpontjában. A lázas és mégis 
céltudatos kezek áital irányított vételkedv a

vaspiacon
látszik majd kirobbanni, ahol a Ganz-villa- 
mosra, a Lángra, a Schlickre, a Teudloffra, a 
Kiihűére, a Lámpára, Magra és Motorra, és ál
talában a kisebb, aláértékelt vaspapi rokra 
vár karrier. A bankpapírok piacán a Hazai 
Bank igen olcsó és c héten minden valószínű
ség szerint, zökkenés nélkül ugrik át a 100.000 
koronás árfolyamon. Szilárd lesz a Földhitel
bank, és a. Leszámítoló Bank is. Tőzsdei kö
rökben már a két magánforgalmi napon csu
pán pénzkínálat, mutalkoztt, az ilyenkor szo
kásos áruhiánnyal párosulva: Urikányira, Ha
siéira. Kartonra, Mezőhegyest Cukorra, Chi- 
noinrn. ÍA Hungária Műtrágya, Spódium és 
Chinoin között létrejövő vegyipari koncernnel 
kapcsolatban.)

X Weisz Fiilöp érdekes tárgyalásai Prágá
ban. Welsz Fiilöp, a Kereskedelmi Bank vezér
igazgatója Prágába utazott, ahol A Reggel 
értesülése szerint cseh vezető pénzügyi és ipari 
körökkel igen érdekes és nagyjelentőségű tár
gyalásokat folytat. Hir szerint e tárgyalások 
némely részletei vSalgóval év, Rimával vannak 
összeköttetésben, de a Hungária Műtrágyagyá
rat is közelről érintik. A bécsi piacon egyéb
ként e tárgyalások a Salgó iránt szokatlan ér
deklődést. váltottak ki, szombaton és vasárnap 
délelőtt is komoly kezek keresték a. Salgót, de 
áru csak elvétve jelentkezett.

X Fónagy Aladár tőzsde! horoszkópja. A tőzsdei hely
zetről a közeljövőbon várható tőzsdei irányzatról A Reggel 
kérdést intézőit Fónagy Aladár, u Mobil Bank, alelnök 
vezérigazgatójához. aki a következő szellemes és tanul
ságos nyilatkozatot tette munkatársunk előtt:

— A tőzsdére á la láng szilárd, vagyok bécsi 
és külföldi, tapasztalataim alapján. Bécsben a 
jó papirosok kurzusai már aranyparitáson 
vannak, Berlinben pedig az a helyzet, hogy a 
részvény emelkedése nagyobb, mint, a valutáé. 
Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy a pesti 
tőzsdén csak a jó papírokra: kifejezetten a va- 
leurokra vagyok szilárd, azokra a papírokra, 
amelyeknek hatértékűk van. Számos papír 
ugyanis már túl van értékelve. Úgy gondolom, 
hogy ha a vásárlási kedv kissé lelohad, akkor 
ezek a, túlértékelt papirosok sokkal nagyobb 
és súlyosabb árfolyamveszteséget szenvednek 
majd, mint azok a részvények, amelyek az 
aranyparitás alatt, avagy az aranyparitáson 
vannak. Ma már nagyon meg kell válogatni, 
hogy milyen papirha fekteti az ember a va
gyonát. Számos panirral ug.v vagyunk, mint a 
primadonnákkal. Kivénülnek. És uj csillagok 
tininek föl utánuk. Sok olyan favorit prima
donna-részvénye van a budapesti tőzsdének, 
amelyik vagy ma, vagy holnap, de ki fog öre
gedni. Szerintem tehát ma az operál ügyesen, 
aki meg tudja választani azt a részvényt, 
amely még el van maradva és a favoritok he
lyett ezeket vásárolja.

X KI lesz a Giro vezórlgazgntójat A Reggel mutatott rá 
elsőnek arra, hogy a mai gazdasági helyzetben oly mér- 
hetctleníil fontos értéktőzsde belső ügyei — kőxügyekké 
vűllnk. Ilyen elsősorban a Giro kérdése. Mi szólaltunk 
föl elsősorban a már befejazettnuk látszó elhatározás 
obién, hogy Bányán Aladár miniszteri tanácsos, ogy kü
lönben kiváló állami főtisztviselő, kerüljön a Giro élóro. 
A Reggel akciójának eredménye van: a tőzsdo vezető 
körei, ugylálszik, megszívlelték aggodalmainkat és arra 
az álláspontra Jutottak, amelyet mi képviseltünk, hogy 
a Giro élóro hivatott szakembart neveznek ki. így első
sorban sró van dr. Berger Gyuláról, a Pénzintézeti Köz
pont érdemes igazgatójáról, aki pályafutását, éppen a 
Glro-pénztdrndl kezdte, innen került a Hitelbankba, majd 
a Pénzintézeti Központ vezető állásába. Szó van még 
Mende Gyuláról, a Rösaler-cég beltagjáról, akit szintén 
elsőrangú munkaerőnek és teljesen otthonos szakembernek 
mondanak. A Giro reformjához tartozik, hogy a részvény
társaság munkával valóban tulhnlmozott tisztviselőinek 
olyan fizetést adjanak, amely a megélhetésüket teljes 
mértékben biztosíthatja, amely fölöslegessé teszi szá
mukra, hogy a tőzsdejúték adminisztrálásán és ellen
őrzésén kívül — a Játékba sodródjanak ...
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Icttaépúréogypmon eíMktuál a 
Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarék 
pénztára Jlt., Bákóci-ut 76, 1, em. Telefon: J. 60-40, <J. 165-3.
Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarék

iKunaBag

X Rendkívül szilárd a pesti és a bécsi ma- 
gán forgalom- A vasárnap rckkenő hőségében, 
araikor szegény pestiek vagy lakásukba zár
kóztak, besötétitett szobáikba, vagy elmenekül
tek a zöldbe, üzlet alig jött létre a tőzsdei ma
gánforgalomban. A hangulat azonban vZdtozat- 
lauul rendkívül szilárdnak látszik, amit az a 
körülmény is igazol, hogy a keresett favorit
papírokra csak pénzkínálat, volt és igy az 
alábbi kurzusok is kizárólag pénzajánlatok, 
amelyekre alig jelentkezett áru. Kerestek 
Borsodi szenet 270.000, Hazai Bankot 78.009, 
Georgiát 400.00, Ofát 208.000, Mezőhegyest cuk
rot 150.001), Lángot 115.000, Magot 40000. Chio- 
nint 39.000. Salgót 338.000, Hofherrt 105.000. Sza
lámit 30.000, Lámpát 115.000, Meftrt 145.000, 
Kühnét 40.000, Kartont 50.000, Borsod-Miskolci 
Malmot 80.000, Nagybátonyit 78.000. Urikányit 
500.000, Földhitelbankot 210.000, Teudloffot 45.000 
koronás kurzusokon. A legnagyobb ke
reslet ézS valóban tényleges üzlet Magyar Hi
telben mutatkozott, amelyet Becs emelkedő ár
folyamokon vásárolt, úgy hogy 240.000 koro
nával is kötöttek. A pénz 4%% volt, de szom
baton este 4%-kal már jelentékeny összeget kö
töttek le.

Becsből jelenti telefonon A Reggel tudósi
tója: A magánforgalom rendkívül szilárd. Az 
arbitrázs értékek között a spekuláció favorit- 
jai: elsősorban a Magyar Hited, aztán Salgó 
és Magyar Hofherr. Az osztrák bankértékek 
közül: 7?cm7ci;eretn, Verkehrsbank, Ünionbank. 
A vegyipari piac és a vaspiac minden részvé
nye emelkedő irányzatot mutat. Igen szilárd 
megnyitás várható.

X Harc a „non valeurök" ellen. Nap
nap után újabb és újabb olyan isme
retlen és senki által nem zsirált vál
lalatokról hallunk, amelyeknek részvénye 
a tőzsdei magánforgalomban, illetőleg a 
nem jegyzett értékek piacára került. A tőzsde 
közönségének komolyabb része és a magyar 
pénzügyi élet számolni tudó vezetői a legna
gyobb aggodalommal figyelik ezt a részvény
áradatot, amely ha. igy folytatódik, úgy látszik, 
el fogja borítani az egész tőzsdét. Kérdést in
téztünk ez alkalommal Földiák Frigyes, az 
Angol-Osztrák Bank ügyvezető igazgatójához, 
aki a következőkben fejtette ki véleményét:

— A legnagyobb mértékben elítélem és helytelennek 
tartom, hogy a tőzsdei magánforgalomba minden kiválo
gatás nélkül kerülhetnek a részvények. Mint bankigaz
gatónak kötelességem lebeszélni az embereket arról, hogy 
ezekbe a nagyrészt non valcurokba fektessék vagyonu
kat. Kötelességünk figyelmeztetni a közönséget, hogy 
vigyázzon, mert mint megfigyeltem, főleg a laikus kö
zönség s a nagyközönség lég hiszékenyebb rétege (/*, 
amely e részvényeket, vásárolja. A hatóságoknak, itt első
sorban a Zó’.'.sde/midcsoso/rra és a cő.abirósdpra gondolok, 
amelynek éppen az volt a föladata, hogy a laikus 
közöuségot kímélje meg az, esetleges veszélyektől. Saj
nos. a közönség nagy része, nem ismeri a vállalatokat, 
amelyeknek részvényeit megvásárolja, a hatóságok pedig 
egyáltalában néni foglalkoznak azzal, hogy kiválasszák, 
azaz megválasszák, azokat, a rész,vényeket, amelyek ma
gánforgalomba kerülhetnek. Szerintem ebből az áldatlan 
helyzetből ceak agy kiút van. hogy a tőzsdén nem jegy
zett papíroknak rendszeres forgalmát kell létrehozni. Azt 
hiszem, hogy csak olyan papírokat volna szabad a piacra 
beengedni, amelyek emberi számítás szerint bizonyos 
időn bellii, a hivatalosan jegyzett értékek, közé fognak 
kerülni. Valamiféle szerv kellene tehát, amely megálla
pítaná. hogy megvannak e azok a bizonyos föltételek, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a részvény záros határ
időn belül hivatalos forgalomba kerüljön. És csak a bi
zottság kedvező véleményezése után kerülhetne a rész
vény a magánforgalomba. Annál sürgősebb, hogy ezek a 
rendszabályok életbclépjenek, mert ma már ezek a non 
valeurök nemcsak a fővárosba kerülnek forgalomba, 
hanem megszervezett, ügynökhálózat által már megkezd
ték a vidéki közönség behálózdsát is. A magyar gazda
sági életnek érdeke tehát, hogy megkíméljék a közönsé
get az ilyen és ebhez hasonló részvények vételétől.

A Reggel e kérdésben ismételten leszögezte 
álláspontját. Tagadhatatlan, hogy Bécsben, 
Prágában, Berlinben, Páriában is piaca va.n 
a tőzsdeteremben az úgynevezett ,.cxofd/c“-nak. 
Ezzel szemben sehol a világon nem kerülhet
nek az utcáról a tőzsdeterembe részvények, 
csak nálunk. A nem jegyzett papírok közt van
nak igen tisztességes papírok, ezek ellen való 
rendszabályok természetesen fölöslegesek. De 
ha a tőzsdeterembe való belépés bizonyos kau- 
táléktól függ, akkor valóban bűn az oda beve
zetett részvények priorálását elmulasztani...

NAGY ÉS VÉRTES RT
amerikai
IRODABÚTOROM
BUDAPEST V. ARANY JÁNOS-UTCA
2t>. SZÁM------------- TELEFON 125—34

VizkuráK, napfürdő,
Zíinder-villanyozáfl, orvosi másságé, 
üdítő soványitás, inhalatorium,quaro

Dr. Mandler Ottó gyógyintézetében
IX. Kálvin-tór 10 (Bejárati Ráday-atca)
Gozd. Bizt. Szöv. palotájában. Talofon: Jöuof
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X Az Izzó újabb tőkeemelése. E hét tőzsde
ijének legnagyobb meglepetése az Izzó hirtelen 
kiugrása, majd 800.000-es kurzusa volt. Nem, 
mintha az Izzó átértékelése váratlanul érte 
volna a közönséget. Az utolsó két esztendőben 
minden hosszban vásárolni kezdték ezt a lég-, 
értékesebb, leginkább elhanyagolt papirost, 
(íe valahogy mindig ellunyhnlt az Izzó, soha
sem mutatott formát. A spekuláció pedig dü
hösen dobta a belértéket és kisebb valeurökön 
kereste meg, amit a. legnagyobb belértéken, 
kosztpénzben elvesztett. A Reggel értesülése 
szerint a még mindig nagyon olcsó Izzó meg
mozdulása azzal magyarázható, hogy a Ke
reskedelmi Bank érdekkörébe tartozó vállalat 
újra alaptőkét emel. Hir szerint egy régi rész
vényre egy újat ad — 10.000 K-nál alacsonyabb 
árfolyamon.

X Monopólium a jövő évi kivitelre? A Beg
yei értesülése szerint egy érdekeltség, amely
nek élén Kanitz Juques áll, igen érdekes tárgya
lásokat folytat a pénzügyi kormányzattal. Ez 
a társaság már kötött egy nagy üzletet a kor
mánnyal, az emlékezetes Müller-féle amster- 
dami lisztüzletet, amelynek lebonyolítása nem 
sok haszonnal járt — a kincstárra. , Most Ka- 
nitzéknak az a tervük, hogy a jövő évi egész ki
vitelünkre monopóliumot szereznek, lisztre, 
állatra, árpára, stb. és ezért előre bizonyos ősz- 
szeg svájci frankot bocsátanak a kormány ren
delkezésére. Amennyire helyesnek tartjuk, 
hogy a pénzügyminiszter egyes nélkülözhető 
cikkek kivitelével biztosítja előre a valutáját, 
annyira nem helyeselhető, hogy egy nagysza
bású fezőrtársaság előre leköthesse az ország 
egész termését...

X JLichtig és a Hitelbank? Lichlig Géza, a 
Lichtig-gyár vezérigazgatója, napok óta Hol
landiában, Amsterdamban tartózkodik, ahol új
ból igen nagy hollandi forintban fizetendő 
megrendeléseket kötött le üzeme számára. Ez
zel kapcsolatban tőzsdei körökben azt beszélik, 
hogy a Lichtig-részvények egy nagyobb pa
kettjét a Hitelbank vette át. Miután a Lichtig- 
gyárak a Magyar-Olasz Bank érdekkörébe tar
toznak, az érdekes hir inég megerősítésre szo
rul ...

X Közgazdasági hírek. A tőzsdei hétről véle
ményünket a bevezető cikkben találja az olvasó. 
Minden jel arra vall, hog?z a hossz uj elanpe-ja 
következik: az elhanyagolt, de jelentős belérték- 
kel biró papírok árugrásai. Néhány kijátszott 
papiros, amely megközelítette, sőt talán túl is 
haladta az aranyparitást, időleges stagnációra. 
kényszerül, megvárja, míg a többi, jó panirok 
megközelítik aránylagos árnivóját. — Hollós 
Ödön, a Kereskedelmi Bank igazgatója. Zü
richbe utazott, ahol azzid a svájci pénzcsoport- 
ial tárgyal, amely a legutóbbi 10 millió svájci 
frank kölcsönt a bankok jótállására, a magyar 
pénzügyi kormánynak kifizette. — Augusztus 
hónap, értesülésünk szerint, az ipari vállalatok 
tőkeemelésének jegyében fog lefolyni. Augusz
tus első napjaiban emel alaptőkét, a PaUas. a 
Kistarcsai, a Lámpa. Ugyancsak augusztus hó
napra várják a Cukoripar tőkeemelését. Beava
tottak szerint a Cukoripar újabb tőkeemelése 
ismét ajándékot jelent majd részvényeseinek. 
— A csütörtöki tőzsdenapon p kisebb vnspapi- 
rok közül a legnagyobb érdeklődés a Teüdloff 
iránt nyilvánult meg. Amint A Heggel értesült, 
az Anglobank igazgatósága hozzájárult a Teud- 
loff alaptőkeemeléséhez. — A Magyar Köznonti 
Leszámítoló Bank e napokban vette meg Buda
pest legrégibb házát, amely teljesen átalakítva 
az intézet székháza lesz, az Akadémia-utca 15. 
szám alatt. — Holnap, kedden vezetik be a tőzs
dén a Magyar mérleg- és gépgyár rt. részvé
nyeit. A tőzsdetanács a Belvárosi Takarékpénz
tár kérelmére rendelte, el a régi és jóhirü vas
ipari vállalat részvényeinek tőzsdei jegyzését. 
A Magyar mérleg- és gépgyár részvényei, ame
lyek Acél. Pál és Társa bankárcég közreműkö
désével kerülnek a piacra, már sokszorosan túl 
vannak jegyezve és a. magánforgalomban 20.0011 
koronáért is keresik a papírokat. — Ugyancsak 
a hét elején a Keszthelyi cég közreműködésével 
az Unió bánya-részvényeit vezeti be a Köb ner
cég. — A Forgalmi Bank, hosszabb tárgyalások 
után, kedvező megegyezést létesített hitelezőivel: 
a. külföldi hitelezők pénz helyett részvényeket 
kapnak. A bank most készíti elő tőkeemelését, 
amely szerint a régi részvényesek 1:1 arányban 
kedvező áron jutnak az uj részvén vek hoz. — A 
„Bauxit" svájcerizálását befejezték és igy a 
részvényeknek svájci árváltoztatása befejezett 
tény. Az igen előnyös hitelművelet az utolsó hé
ten megnyilatkozott már a nagy belértékii papi
ros tőzsdei árfolyamában is: 100%-kal emelke
dett. A Evá jcerizált papírok. (Naslel és ófa elő
retörése) valószínűvé teszi, hogy a „Bau::it‘‘-ra 
piég nagy karrier vár. — A Rosscmann és 
Kühnemann gyár (a Leszámítoló Brink érde
keltsége) duplájára emeli az alaptőkéiét s azuj 
részvényeket 1:1 arányban ajánlja föl a. részvé
nyeseknek. A vállalat csak a napokban szerezte 
meg a Debreceni mezőgazdasági népgyúr majo
ritását. — A nem jegyzett értékek piacán, 
amelyről lapunk más helyén írunk. tiszUsséjres 
eredményt értek el a Sulncr-koncern (lngéfa) 
panirjai. Többéves, komolyun termelő iparvál
lalatok ezek, amelyek kikapcsolódtak a hasonló 
bevezetések vásári lármájából Szén sXcere van 
úgy az Ingérának, mint a Hollandi Tzzó-nak és 
most, hogy tegnap a. piacra került Szigeti Ernő 
bankhi'zomúnyos utján a „Caloria" angol cső
gyár részvénye, olyan viharos a kereslet iránta, 
hogy az igényeket csupán néhány százalékig

Forgács Rózsi, Somló Emma, Hagy ibolya és bajtársaik
(A Reggel tudósítójától.) Ismeretes, hogy a 

Nemzeti Színház tizenöt, színésznek, színésznő
nek fölmondott. Az elbocsátott tagok teljes név
sora ez:

Forgács Rózsi, Somló Emma, Nagy Ibolya, 
Muzsnay Bella, Kálmán Mária, Kalmár 
Rózsi, Izsóné, O. Gyulai Edith, V. Molnár 
Rózsi. Veszpréminé, Barna József. Paulay 
Ede, Somody Pál, Oláh Zoltán, Széli József.
Az elbocsátások oka: „apasztani kell a tagok 

létszámát, takarékoskodni minden vonalon", a 
nélkülözhetők tehát próbáljanak máshol szeren
csét vagy ha arra jogosultak, menjenek nyug- 
dijba.

Bellát hogyan is történt a válogatás1?
Hevesi Sándor igazgató nincs Budapesten. 

Színházi beavatottak azonban tudni vélik, hogy 
Hevesi nagy körültekintéssel igyekezett meg
oldani a reá nézve talán legkínosabb ügyet. Az 
ismertebb művészeknél azt vette alapul, hogy 
az utolsó esztendőkben — tehát nemcsak az ő 
igazgatása alatt — ki játszott legkevesebbet.

— Különben — mondják — ez nem fölmon
dás, hanem avizó! A színház, arról értesítette 
tizenöt tagját, hogy szerződéseiket egy évre 
meghosszabbítja, de az egy osztendő letelte 
után, szolgálataikat nem óhajtja igénybe venni.

tudták kielégíteni. — Hosszabb idő óla beszél
nek már arról, hogy ez Anglobank. bevezeti, a 
tőzsdére két érdekeltségének, a Hungária Ka- 
laptomp gyárnak s a Thék Bútorgyárnak részvé
nyeit. A Reggel értesülése szerint a Hungária 
Kalaptomp-részvényeket nem az Anglobank a 
hanem annak megbízásából a RW',rmfQrn-cé.g 
fogja bevezetni. A. 11 ungária-részvények beveze- • 
lése után azonnal bevezeti az Anglobank,,a 
Thék-gyár részvényeit. — A Pesti Viktória. Gőz
malom az e hónán W-ára egybehívott , közgyű
lésnek 1000 K osztalék kifizetését fogja java
solni. HOO.OOO osztalék jogosult részvényre ez 
100,000.000 K-nak felel meg.) — A Lámpa na
gyobb tranzakció előtt áll. A részvényt most 
110.000 K körül jegyzik, ami meglepően olcsó, 
tekintve, hogy már áprilisban 45.000 K-án állott 
és ugyanekkor a Kőszén ára 190.000, az Ofáé 
30.000 K volt. —- A Kéve, amely részvényeinek 
egy kis töredéko. a nem jegyzett íiiac legkomo
lyabb papírjai közé tartozik, céltudatosan vált ja 
be gazdaságpolitikai programját. Ez intenzív 
mezőgazda sági termelési program első stációja: 
a hússertéstevy észt és berendezése. Magyaror
szágon az utóbbi években ugyanis kizárólag 
zsír-értéseket tenyésztettek, ami a nyugatra 
alig exportálható. A Kéve most a gazdákkal 
egyetértésben széles alapon liussertéstenyé" z-'* *s,t 
szervezett, meg a Sertésnagyvágó és gróf Ká
rolyi Imre bevonásával. Itt említjük meg, hogy 
a Kére h'folosztályánnk szervezése is befője?"^-.*  
nverf és hí’- szerint az élére egyik leaclőkelöbb 
altruista pénzintézetünk vezetőié kerül. A Kéve 
egyébként m.ir a napokban, A Reggel értesülése 
szerint, cgvik régi konzervatív jellegű bitclinté- 
zetünkk°l lén szoros kapcsolatba. A közönsé" a 
Kéve tőzsdére került részvényeit ina már telje
sen luljegyezte, ugv hogy az Igényeknek csa
pén 10%-a nyert eddig kielégítést. — Az Orcán 
konzervgyár, amely legutóbb megvásárolt.” a 
nyi rogy házai 1 oiv/ervgyární egyre cgu uj rész- 
vény' ad, igen előnyös föltételek mellett. — A 
Mezők egyesi Cukorgyár papírjai hónapokon ke
resztül el voltak hanyagolva. A februári hossz
ban 130.000 koronán íe.gvezték és a mostani, he
tek óta tarló áremélkedés után érte csak el ezt 
a kurzust. A mint értesülünk, a Hitelbank benva- 
lottjai javulást várnak a MezőliPgyesibeii. — A 
Dorogit i-aummi nlaptőkeemclése augusztus vé
gén esedékes. Egyre-egyet adnak. — A Rack- 
malom részvényei iránt változatban az érdeklő
dés. A 28.000 koronás, mintaszerűen szolid és no
bilis bevezetési árfolyamot két tőzsdonanon 
megduplázta ez. n papiros, sőt 60.000 koronával 
is jöttek létre kötések.
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X Nagy tranzakciók n sznl.-’mlgyárr•'•!. A Magyar Szn- 
límiárugyár rt. nmnv.Mtn n debreceni benlesánt gyárat Ah 
hizlaldát Ah olasz tőkével bárom ímirv gyűrűt létosit Olasz
országban és egyet Zürichben. A nyár nagy francln, belga 
és német rendelésekkel van ellátva. V ró-«zvAnytáraaság a 
közel jövőben lőkeornlést visz keresztül, amelynél előrolAt- 
liatónn 1 régi rószvónyro 2 újat fog adui.

X Nemzetköz! Kivitel! és B'»hozn,al! Rt. julius 1!-An tar
tott közgyűlése nz elmúlt üzletévrn 25%. azaz részvényen 
kint 50 T< osztalék kiílzetófét határozta el.

X Köröshánya! Erilfllpar Rt. a iuliua tl-ikí közgyűlés ha
tározata alapján 28.750 drb 200 K n, é. ni részvényt ajánl 
föl a réiri részvények birtokosainak. Minden két rég! rész 
vény drh-kéiit 2000 K JellzotAsn ellenében egy n! részvény 
átvételé-e jogosít; nz elővételi jog a vállalat pénztáránál 
Julius 17-ig gyakorolandó.

X Pnnántul! Ser*Anli ’zlalé. Mnrlp’irl és Mezőgazdasági 
Rt., Győr. amelynek részvényeit n Leszámítoló) Bank o hé- 
1 ’ii vezette be a l< z-dérc. a hmiapmC l.ánsi fővágány mel- 
lejf. 25.000 négyszögölön terül el és 12.000 drb sertés’hizla
láséra van fölszerelve. A vállalat nz egyetlen, amely n (é- 
tényi mellett Hcrtósexportvásúri jogosultsággal bír.

X Dovlznközpnnt uj tagja. A pénzügyminiszter a Rfraaecr 
As Tsa bankházat (V, Nádor-utca 11) a Devlznközpont tag
jává nevezte ki.

Saék ® ÉmiTÍ ’&i

Szóval egy esztendőt ajánl arra, hogy megfe- 
lelő elhelyezkedést találjanak.

Kétségtelenül föltűnő, hogy a színház For
gács Rózsitól is megválik, akinek pedig első 
föllépése alkalmából a „Reményiben ugyan, 
csak nagy ünneplésben volt része. Forgács Ró
zsin kiviil két ismert művésznő válik meg — 
az alkalomból — a színháztól. Somló Emma 
annak idején a Magyar Színházban aratott 
nagy sikereket. A „Mikádó"-biin, ,.Hanncle"-lmn 
és a „tíyurkovics lányok"-bnn tapsolták legtöb
bet. Ö különben még nem is tudhat a „levél
ről: Spanyolországban utazik. Nagy Ibolya ki
tűnő Moliére-szinésznő. Egyszer már nyugdíjban 
volt, bárom esztendővel ezelőtt — ha szabad 
használnom, e kifejezést — reaktiválták. Töb
beknek — e tizenöt közül — nyugdíjjogosult
ságuk van. Ilyenek: Izsóné, Veszpréminé, Nagy 
Ibolya, Paulay, Molnár Rózsi, Kalmár Rózsi és 
Somody Pál máris elhelyezkedtek: leszerződ
tek Kiirthy Györgyhöz, az uj pécsi színigaz
gatóhoz. Utóbbiak — ha az „anyagiakat" vész
szűk számításba — szinte főnyereményt csinál
tak. Persze, csak amolyan szegényes színész
főnyereményt. Ezek egy esztendeig még kap
ják a teljes fizetésüket a Nemzeti Színháztól és 
már nz ősszel játszanak és „keresnek" — Pé
csett is.

X Két nj biztosító részvény n tőzsdén. Ebben a hónapban 
a közönség fokozott figyelemmel kíséri a biUositó társa- 
sáf/olc, részvénneit. I(vdden, A Hévnél értesülése szerint, 
két uj bízf.wilá részvény kerül a tőzsdére, egyelőre a uem 
jegyzett értékek piacára, de miután a kellékük megvan 
rá, egyidejűén megtörténnek u szükséges lépések arra, 
hogy a k>'>t biztosító: n „Lloyíl elemi és szálUtmán.>ji biz
tosító rt." és a „G.’/rfripurí biztosító rt." résznén’jei óivn- 
talosan is koliroztassanak. Mind a két vállalat u rész
vényeinek csupán eov nagyon csekély töredékét engedi 
forgalomba hozni. A „Lloyd elemi és szállitinányi biz
tositó rt.**  évek óta mint a legelterjedtebb magyar szél- 
Htmánybiztoaitó működött (a múlt évben fölvette a tiiz- 
blztos’tó ágazatot is:). Eg.vlko a legerősebb kézben levő 
kartellen kívüli társaságoknak. A „Gyáripari biztosító'*  
a cimeordált biztositó társaságok tagja és partlcipál az 
egész magyar gyári üzletben. Nem érdektelen, hogy már 
évtizedek óta nem kerüllek biztosítói papírok a tőzsdére, 
mert azok nagyobb részét trustszerilen kezelték. Mind u 
két társulat elnöke gró' Zichy Géza Lipót; igazgatósági 
tagjai: Mihály Zoltán, a „Magyar Fram'.ia." vezérigazga- 
tója, U’allcr Károly, a „Deutseher Lloyd**  vezérigazga 
tója (Bérli:.), Grumbdt Ernő, nz, „Interuationalor Lloyd**  
vezérigazgatója (Berlin), Uorvátovich Perenc, Szemző 
István, Thorday István uy. ezredes és Iiellmann Imre 
vezérigazgató. Mind u két biztosító papirosait a „fíublnek 
és Társai" cég vezeti be a tőzsdére.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

— Isten neki, fakereszt, itt van, egyen plety
kát: egyik ligeti, sőt mezei (Féld-) színházunk 
aranyos kis kötéltáncosnőjének ajánlatot telt 
egy idősebb, de meg kell adni, elég kövér ur, 
aki igen nagy ur a tőzsdén. Fölajánlott neki 
ugyanis egy kis milliói; havonta, hogy is mond
ják ezt — gombostűre. Amire a kis közgazdász
génié így felelt: rendben van, de — csak va
lorizálva... Így született meg Pesten 1923 
nyarán a valorizált szerelem...

\nlt szól élthez a hőhullámhoz, mi?
— Mondja már!
— Nahát, ez óriási. Londonban az elmúlt csü

törtökön 00 ember halt meg a hőségtől és ma
gának ez — csekélység. Mondja, kérem, honnét 
'veszi az erkölcsi bátorságot ahhoz, hogy ilyen 
vakmerőén pózoljon?.

r- Ugyan, kérem...
— Mit ugyan kérem? Hiszen a városból már 

mindenki elmenekült, egy lélek sincs idehaza; 
aki pedig mégis idehaza van, az hajnaltól éj
félig Izzad, támolyog, lamentál, a kisgancot 
összetéveszti a Liptákkal és a strandon lakik. 
S tudja, mi a csodálatos? A Fővárosi Opcrctl- 
szinház még ebben az ekvátori hőségben is, 
már délben el tudja adni az egész házat előre.

— Óriási.
— Blumenthal itt volt a héten egypár napig, 

madarat lehetett volna vele fogatni, olyan bol
dog volt. Most már persze ő is kidőlt és Sió
fokon strandol. Miller Irén pedig egész csomó 
ajánlatot kapott amerikaiaktól, hogy tanuljon 
angolul és menjen ki Amerikába játszani.

— óriási...
— Na és édes öcséin, jó hogy eszembe jut, 

miért nem beszél egy szót sem arról a fölfor
dulásról és izgalomról, amely a Király-Sz inház 
irodáiban dühöngött a múlt hétfőn A Reggel 
megjelenése után?

— Miért, kérem?
— Nézze, tisztul ur, ne tegye magát. A Reg

gel a múlt héten kipattanlotta az Unió féltett 
titkát, hogy az „Elsler Fanny" egyelőre nem ke
rül színre. A helyzet most az, hogy azt sem 
tudják még, mivel fognak nyitni, mert a „Sárga 
kabát"-nak a szövi gkényvét — ó, ál kos em lék — 
ünnepélyesen elégették, hogy nyoma se marad
jon az utókor számára •

— óriási; autodafét rendeztek, 90 HP aulo- 
dafkét ...

— Úgy van, öcsém Bendegúz. Ezentúl Így 
fogom magái nevezni, Jő? Egyébként pedig a 
vezér Lonlóra, az alvczér pedig Bajorországba 
utazott pihenni, átadván a Király-Színházat a 
kőműveseknek, akik nagyban -tatarozzák az 
épületet, a facade-ot épp most, festik gyönyörű 
khakisárga színűre, valószínűleg azért, mert 
a színház még erősen hatása alatt áll a „Sárga 
kabát" sárga irigységének „A három grácia" 
kánikulai karrierje miatt...

— óriási...
— Szándékosan itt említem meg kÖzbevető- 

leg, hogy a Király-Színház egyik leendő pri
madonnája, Vaály Ilona, aki a „Szépasszony 
kocsisá"-nak sorozatos előadásai folyamán 
végre bennünket is meggyőzött arról, hogy a 
szubrettl marsall stif tét rctiküljében hordja, 
Bajorországban tanulja azt a szerepét, amelyet 
jövőre már nem a Blahában, hanem kizárólag' 
a. Királyban fog eljátszani. Visszatérve a ta
tarozásra: a Renaissancc tatarozását befejez
ték, a színház gyönyörűen át van alakítva: a 
nézői eret mélyítették, a székeket kicseréllek 
puha zsöllyékre, a színpadot megnagyobbítot
ták, most már csak egy igazán jó darab kéne 
belé és minden a legnagyobb rendben volna... 
Tatarozzák, sőt teljesen újjáépítik Csapó és 
Faludi urak a Boross-kabarét is. miután csuk 
a minap fejezték be az átalakítási műn! álato
kat Somogyi Nusl lUma-utcai palotájában. 
Ez a Faludi, az építész, olyan pici emberke, 
hogy n múltkor zsúfolt- villamoson egy kis
leány fölállHolta, mondván neki: Te kisfiú, 
már eleget ültél, most engedj engem leülni! 
Es ő az a fiúcska, akiről az összes „hajmminc- 
hójom" vicceket beszélik...

— óriási.,. Ott volt a Szomaházy-prcmieren?
— Ott. Nyáron ilyen leli közönség mén nem

igen gyűlt össze színházban, hogy gyönyörköd- 
iék a század lég javíthatatlanabb romantiku
sának nagy, persze, hogy tőzsdei op rel;J ’’bcn. 
amelyben a főtipp az ..Övén', ezúttal magái 
a valóságos tengert jelenti. 4 második föl
vonás után a földszint jobb második sorának 
negyedik székéről egy arany: tőke, akit lova 
fíias diszkréciónk Hit közt lebbi hel y határozó- 
V'd. megjelölni, gyönyörű rózsafa üli réi ál dobott 
föl a színpadra. A Mester szempillantás alatt 
fö!"mélte az illatos bokrétát s a publikum 
szcmcláttára, nagygálánsan. csinos yukkcdli 
kíséretében átnyújtotta a mUlctt” mosolygó 
Barna Sári szubrdí kisas onynulc, aki ezt 
hálában megkösöntc... azaz, hogy meg
köszönte volna, ha,,.

— Ha???
— ...ha tudnillik Szomaházy Pista ki nem 

kapta volna a kezéből. Ugyanis, abban a perc
ben, amikor a bokrétát a kis barnának át
nyújtotta, észrevette, hogy a másik oldalon 
álló kis szőke, Mdllc Kondor, aki viszont 
a primadonnaszerepet játszotta a darabban, 
gyors egymásutánban több kötés vasvillát 
hányt népszerű szerzőnk galambősz fejére. 
Pisla bú’ erre ész nélkül elragadta a virágokat 
Barna kisasszonytól és azon mélegiben átnyúj
totta miss Kondornak, aki — mielőtt még 
Pisla bá‘ tőle is visszavehette volna a virágo
kat — kiszaladt a színpadról...

— Óriási...
— Em — nagyon szégyellem magam odalent 

a nézőtéren, azt mondhatom. Egyébként az 
operettnek sikere volt, éjfélig tapsolták, ujráz- 
talták a szereplőket. Itt ugrott ki a siker 
reflektor lilzébcn először igazán Gallal Nándor, 
akinek természetesen a Fővárosi Operettszin
ház tett fényes ajánlatot. (Ha pedig nem tett, 
akkor tegyen!) Es ide kell Írni, hogy a premiert 
Tamás Benő mentette meg, aki két nappal a 
bemutató előtt ugrott be abba a komikus-sze
repbe, amelyet Sarkadi Aladár egy romániai 
turné kedvéért elhagyott. Ezennel átnyújtjuk 
neki A Reggel szín házi légion d’honneurjét, 
rég megérdemelte már e ritka kitüntetést...

— Óriási...
— Na, mit akar még tudni, Bendegúz öcsém? 

Bárdos mégsem meri megnyitni a Renais- 
sancc-ot ebben a hőségben, előbb valószínűen 
egy német társulat fog játszani az újjáalakított 
színházban. Rajta kívül egyedül a fiatal 
IVlassíts báró tartózkodik a város forró falai 
között, aki még ntindig, reggeltől estig admi
nisztrál, adminisztrál, adminisztrál... Budán 
„ 4 lőcsei fehér asszony"-! készítik elő egy uj 
drámai színésznővel, aki Sebestyén Géza leg
személyesebb fölfedezettje s akinek a budaiak 
még a nevét is titkolják. Ezután Lehár- 
premier lesz Budán, a „Tangó királynő"-t fog
ják eljátszani, a címszerepben Lábass Jucival, 
aki e budai szerepért föláldozza nyári szabad
ságát, az Atlanti s a Csendes Óceánt.

Lábass Juciról egyébként babonásan jó por
trét fest Márk Lajos és ha már a festőknél tar
tunk, Bardócz Árpád miitermében nyolc mű
vésznőnk képmása készül az örökkévalóság 
és a tisztelőjük számára. Látom azon a kerge 
birka-képén, hogy hírekre szomjazik még eb
ben a rckkenő, agylágyitó forróságban is. Hát 
ide füleljen: Paulay Erzsi első távirata meg
érkezett Pekingböl, oluszból magyarra for
dítva: „Gyönyörű, boldogság, gondtalan, nagy
szerű élet, mégis gyakran fáj a szivem, ha rá
tok gondolok. Minden jóemberemnek egész 
szivem, Erzsi." Hevesi Sándor Máriabesnyőn 
nyaral, történelmi drámát ir. Miskolc lett 
megcsonkított hazánkban — Nagyvárad, 
az írók és művészek Mekkája. Néhány 
hete a ml drága Krúdy Gyulánkat ünne
pelték, most Móricz Zsiga rándult le és Titkos 
Ilona vezérlete alatt a Belvárosi Színház tár
sulatát fürösztik hideg lejbe cs irósvajba. Both 
Klári, akinek legutóbb a Magyarban volt nagy 
sikere, ajánlatot kapott a Vígtól, de az Unió
nál marad, nem lett hűtlen Beöthyhez, aki föl
fedezte, Viszont Beregi Oszkár, akit sohasem 
fog tudni pótolni a Nemzeti, az Uniótól is, Ro
bogóktól is fényesebbnél fényesebb ajánlatokat 
kapott, hogy most rokonai látogatására három 
napot töltött. városunkban, de eddig minden 
ajánlatot refüsált...

— Óriási... Mondja, kérem, ki volt az a hölgy, 
akit a múlt héten a szigeti strandfürdőn egy 
rendőr figyelmeztetett, hogy a fürdőruhája 
kissé tulliberálisan van szabva?

— Nem mondom meg. l)e ha van egy kis 
süt ni való abban a bcrctvált, tar koponyájában, 
akkor kitalálhatja a következőkből: Mig pesti 
primadonnák ál ma-vágya, hogy Parisba vala
hogy és ha vauk egynéhány napra is elkerülje
nek, addig 3 évi párisi tartózkodás után már 
vissza is érit zetl Budapestre Kunossy Ella, a 
Városi Színház volt valóságos belső művész
nője, aki az első francia, megszállók, az úgy ne
vezett szegedi franciák szeretetrcmcltősága ré
vén a bolsevizmus után elsőként került ki — 

Ia.'i — Parisba. A xhi művésznő, ahol csak 
megjelenik, föltiinést kelt toiiettjeivet...

— Óriási... l'gy kis pletykát szabadna kö
nyörögnöm ...

• A diadalmas Jókai-clklus folytatása — a „Lőcsei fehér 
asszony" — a Budai Színkörben. A Budai Színkörben, 
amely úgy látszik, a nagy mesemondó, Jókai Mór leghiva- 
tottanb interprelAlóJának bizonyult, a „Fekete gyémántok" 
sorozatos előadásaival folytatni kívánja a világ legnagyobb 
fantáziájának színpadi kultuszát. Ezúttal az illusztris He
vesi Sándort, n sok színpadi sikerben gazdag és kiváló Fa
ragó .Tenő váltja föl, akinek a „Lőcsei fehér asszony" drn- 
nmtizálósát köszönheti a magyar színpad. A „Lőcsei fehér 
asszony" ugyanazzal a szerető gonddal fog a nagyközön
ség elé kerülni péntek, szombat és vasárnap este, mint a 
„Fekete gyémántok", amely a Budai Színkörnek kivételes 
sikert hozott a szónak nemcsak fogalmat, hanem rangot 
megjelölő értelmében.

* Táblás házuk előtt játszók
Lehár Ferenc reviioperettjét

„A három gráciát 
a Fővárosi Operettszínháziján.

• „A kék álarc" e heti előadásai. Szomaházy—Fodor— 
Somló nagysikerű operettje, u „Kék álarc", amelynek min 
den eddigi előadását az utolsó állóhelyig eladott nézőtér 
tapsolta végig, ma, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 
esto kerül színre a Budai Színkörben a premier kitűnő 
szereplőivel.

• Tanay Frigyes, Somogyi Nusl, Berky Lili, Szikiul Jó
zsef, Gózou Gyula, Sándor Stefi minden este föllépnek a 
Szlget-Szinpad szenzációs sikerű júliusi műsorában. Kez
dete 9 órakor. Telefon délután 5 órától 195—06.

IVIoziftözleménysít

TüzijátéKos velencei éjt rendez 
a Tó-terrasz a városligeti tavon

Ma, hétfőn este lainpionos csónakázás és zene 
reggelig.

A legelőkelőbb közönség keresi föl esténként 
a festői szépségű és fényárban úszó Tó-terraszt, 
a Tó-mozi éttermét, amely az Országos Casinó 
vendéglőseinek vezetése alatt áll. Ma este pom
pás meglepetés vár a Tó-terrasz közönségére. 
Csillogó tűzijáték' és lampionos földiszitett csó
nakok fogják Velencét a városligeti tóra va
rázsolni. A csónakok a Tó-terraszon állnak az 
úri közönség rendelkezésére, lfj. Berkes Béla, 
a legjobb magyar cigányprímás fog muzsikálni 
és bizonyára emelkedett hangulatot teremteni 
egészen a reggeli 5 órai záróráig.

Premier a Kert-moziban — ma hétfőn!
Grandiózus amerikai vigjátékesték!

A főváros legnagyobb mozgóképszínháza, a 
Kert-mozi e héten is uralni fogja a nyári esté
ket. Mi. akiknek módunkban volt a „Pünkösdi 
Lord“ (5 fölvonás) és „No járj a tilosba!4* (G föl
vonás) ciruü pazar amerikai vígjátékokat a fő
próbán végigélvezni, elragadtatásunknak azzal 
vélünk leginkább kifejezést adni, hogy közön
ségünket arra buzdítsuk: ne késsé le az előadá
sok kezdetét, mert kár minden elmulasztott 
jelenetért. A lekésés ellen, amint az igazgató
ság közli, kétféle módon készül föl. Bevezetésül 
ad egy pompás amerikai burleszket és — egy 
harmadik pénztárt hoz üzembe. Ily módon kí
vánja a nagyszerű műsor zavartalan élvezetét 
biztosítani. (8, 10.)

• A nyitott tetőzettl Kamarában szabad ég alatt foly
nak az előudások. Vászonra kerül a nagyszerű Star-fllni, 
„A csöppség" Clfiry Lottóval, aki megkapóan bájos köz- 
vétlenséggel alakítja egy vidéki földbirtokósleány szere
pét. Az ezenkívül bemutatásra kerülő „Mindennél erősebb" 
(Cseresznyevirág) amerikai ötfölvonásos. mestermü a „Pil- 
langókisasSzouy" megható történetéire emlékeztet, amely
nek címszerepét a tokiói udvari színház tagja, Tsuru Aoki, 
játsza nemes művészettel. Előadások fi, 8 és 10 órakor.

Crépe de Chine, Gcorgetle, 
marocain, köpeny velour- és 
koszt üm szőve t • szükség letét 
most vegye meg, mert leltár

miatt_az áraink le vannak erősen szállítva.

SZÖLLÖ5! ÉS KÁLMÁN
selyem- <’s snövehiruhtita, IV, Hajő-u. in (Siltö-u. .tarok}

-OCCASIO!
8.500 K

21.500 K
34.i)üöK 
29.30ÜK 
33.000 K

Elsőrendű női fehér vászon 
félcipő, bőrsa'rokkal.............
Elsőrendű rámán varrott női 
fekete félcipő........................
Elsőrendű női rámán varrott 
fekete box- és serró magas- 
szárú cipő ...............................
Elsőrendű rámuu varrott, 
barna bagaria férfi félcipő 
Elsőrendű férll rámán var
rott fekete, box, ftizőselpő .

A fönti cipők minden nngy.iág- M 
bán és monnyisógbon kaphatók 8 á^iLCila
I, Méssároa-utca a. alatt (Krlsx'lna-t*r sarok)
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S®mfes? Elemér (MMC> rnyerte
A Torna CSeab országos athSetSkai viadaBa

'A Budapesti Torna Club hagyományos atléti
kai viadalának kiemelkedő eseménye a Fóthy- 
vándordijért (200 m. síkfutás, távolugrás, disz- 
kcszvetés) folyó küzdelem volt, amelyben a 
védő Scmfuynak éppen klubtársaiban akadtak 
a legveszedelmesebb ellenfelei. Bár a helyből 
távolugrásban helye.zetlen volt, mégis sikerült 
a klasszikus dijat megvédenie 1 ponttal Petra- 
sovszky előtt.

Részletes eredményeit:
I. 100 méteres síkfutás, kezdőknek: 1. Veress 

Elemér (MAC) 11.5 mp. 2. Szabó (MAC). 3. Tol- 
csiner (KAOE).

II. Magasugrás (handicap): 1. Rauchmanl 
Emil (BTC) 180 cm. (12 cm. előny). 2. Steiner 
(MTE) 175 cm. (20 cm. el.) 3. Balogh (MAFC)' 
173 cm. (13 cm. el.)

III. Gerelyvetés (liandicap): 1. Gyurkó László 
(FTC) 51 ni. 45 cm. (előny nélkül). 2. Nizsa- 
lovszky (FTC) 51 m. 15 cm. (2 m. el.) 3. Dierolf 
(MAC) 47 m. 50 cm. (7 m. el.)

IV. 400 méteres síkfutás (handicap): 1. Filotás 
Tivadar (MAC) 49.4 mp. (22 m. el.) 2. Puljer 
(MAC) 49.8 mp. (26 m. el.) 3. Guttenberg (MTK) 
50 mp. (28 in. el.) Erős küzdelem a helyezettek 
között.

V. 200 méteres síkfutás (I. oszt.): 1. Gerő 
Mór (KAOE) 23.2 mp. 2. Juhász (MAC). 3. Fe
dők (MAC).

VI. Súly dobás (junior): 1. Veress Elemér 
(MAC) 10 m. G9 cm. 2. Miscsik (MAC) 10 m. 40 
cm. 3. Eördögh József (BEAC) 10 m. 34 cm.

VII. 110 méteres gátfutás (II. oszt.): 1. Ru- 

A Ferencvárosi Torna Club 
nemzetközi Kerékpár- és mót&rversenye

é-7 £>&csS
(A Reggel munkatársától.) A Ferencvárosi 

Torna Club nemzetközinek hirdetett versenyén 
mindössze a bécsi Mcrmann Kaletta indult, aki 
azonban a 20 kilométeres meghívásos-verseny
ben áldozatul esett Bartos, Bániczky és Tóth 
István hatalmas küzdelmének. A nap érdekes
ségeihez tartozik még Burghardt győzelme 
Grimm fölött. Kár, hogy a rendező egyesület 
nem gondoskodott megfelelő propagandáról és 
emiatt az érdeklődés nagyon gyönge volt a ver
seny iránt. így a klubot jelentős anyagi vesz
teség érte, éppen úgy, mint múlt vasárnap a 
Jóbarát KK-t.

Részletes eredmények:
I. Pontverseny, 3000 m. (Kezdők részére): 1. 

Schronk Pál (FTC), 12 pont. 2. WiHori (FTC), 
10 p. 3. Benyó (Vasas), 8 p. 4. Löwinger (Vil. 
KK), 6 p.

II. Megnyitóverseny, 1000 m.: 1. Pfeiffer Sán
dor (EKE). 2. Bouska (JKK). 3. Horváth 
(MTK). 4. Rörich (TTC). Utolsó 200 in.: Isi 
mn. (!)

1)1. Tételőny  verseny, 1000 m.: 1. Grimm Já
nos (EKE) előny nélkül. 2. Mazák (MTK), 10 
ni. el. 3. Schrank (FTC). 4. Becs (JKK). Idő: 
1 p. 15 mp. (!) Az utolsó 200 ni.: 15.0 mp.

IV. Scniorverseny, 1000 m.: 1. Tandary Ist
ván (TKK). 2. Porász (MTK). 3. Kadó (VKK).
4. Schwarcz (VKK). Utolsó 200 m.: 16.1 mp. 
Könnyen nyerve.

V. Vadász verseny. 1000 m. (Haladók részére):
1. Sági József (Vil. KK). 2. Schwarcz. 3. Veríe 
(IKK). 4. Lasics (FKE). Idő: 1 p. 19 mp.

VI. FTC nagydija, 1000 m.: 1. Burghardt Ist
ván (VII. SC). 2. Grimm (EKE). 3. Welwart 
(MTK). 4. Szilágyi (Vil. KK). Utolsó 200 in.: 
13.9 mp.

VII. Tandemverseny, 2000 m.: 1. Havasi—
Mazák-pár (MTK). 2. Welwart—Zameesnik 
(MTK). 3. Eigner—Pirity (FTC). 4. Tőkési— 
Schwarcz (Vasas—Vil. KK).

VIII. Nemzetközi meghívást mótorvezetéses 
verseny (15 km.): 1. Bániczky József (KKK) 2. 
Tóth István (Vil. KK). 3. Partos (VI1. SC). 4. H. 
Kaletta (Bécs). Idő: 16 p. 32.6 mp.

IX. Mótorvezetéses verseny (15 km.). 1. Bulla 
László (EKE). 2. Pirity (FTC). 3. Tóth Gyula 
(EKE). 4. Gröger. Idő: 16 p. 49.3 mp.

X. Nemzetközi meghivási mótorvezetéses 
verseny (20 km.). 1. Bartos Gyula (VII. SC).
2. Bánitzky (KKK). 3. Tóth István (Vil. KK). 
4. H. Kaletta (Bécs). Idő: 29 p. 59 mp.

Végeredményben: 1. Bánitzky József (KKK) 
8 pont. 2. Bartos Gyula (VJl. SC) 8 pont.
3. Tóth István (Vil. KK) 6 pont. 4. H. Kaletta
(Bécs) 3 pont. ~___

Az országúti világbajnokságokra ma tartot
ták meg a próbave.senyí a Budapest- Balassa
gyarmat—Budapest közötti 160 km.-es utvona- 

zicska Kornél (MAC) 19.3 mp. 2. Braun (MTK).
3. Szekeres (MAC).

VIII. Helyből távolugrás (I. oszt.): 1. Petra- 
sovszky Leó (MAC) 2 in. 95 cin. 2. Balogh 
(MAFC) 2 m. 95 cm. 3. Nagy (MAC) 2 m. 85 cm. 
A holtverseny után Petrasovszky 302 cm.-t ug
rott, Balogh vissza tény ereit.

IX. 1500 méteres síkfutás (junior): 1. Rózsa 
Annin (MTE) 4 p. 24.4 mp. 2. Sárosdy (FTC) 
4 p. 26.2 mp. 3. Vitéz (MAC) 4 p. 30 mp. 4. Hebők 
(RÁC).

X. Távolugrás (junior): 1. Gaál László (MAC) 
593 cm. 2. Nemes (Move ÖTÉ) 582 cm. 3. Komor 
IMTK) 564 cm.

XI. Diszkoszvetés (1. oszt.): 1. Dr. Kobulszky 
Károly (MAC) 38 m. 41 cm. 2. Khun (MAC) 38 
in. 30 cm. 3. Somfay Elemér (MAC) 36 m. 90 cm.

XII. 800 méteres síkfutás (handicap): 1. Gut
tenberg Henrik (MTK) 1 p. 59 mp. (40 m. el.)
2. Berács (MAC) 18 m. el. 3. Bozsik (MAC) 14
m. cl. .

XI1T. 3000 méteres síkfutás (handicap): 1. Ka- 
posy Zoltán (MAC) 10 p. 29 mp. (55 in. el.) 
2. Medved (MAC) 75 m. el. 3. Koszta (BEAC) 
75 m. el.

XIV. 4X100 méteres stafétafutás (junior) A) 
csoport: 1. MAC 47 mp. 2. MTK 48 mp. B) cso
port: 1. ESC 48.2 mp. 2. R ÁC.

XV. 200 méteres síkfutás: 1. Somfay Elemér 
(MAC) 23.4 mp. 2. Pctrasovszky (MAC). 3. Nagy 
(MAC), '

A Fóthy-vándorclijat (200 m.. helyből távol
ugrás, dis,zkoszvetés) a védő Somfay Elemér 
(MAC) nyerte meg 5 ponttal. 2. Pctrasovszky 
(MAC) 6 p. 3. Nagy (MAC) 7 p.

Az MTK ifjúsági athletiKai versenye
Síét uf ifjúsági r*e^or»á

Rekkenő hőségben zajlott le az MTK ifjú- 
sági versenye a líungária-uti pályán, csekély
számú néző előtt. A nagy meleg ellenére elég 
szép eredményekkel zárult a ineeting. így az 
MTK csapata megjavította az ifjúsági rekor
dot, csaknem 400 méterrel verte az FTC csa
patát a 4X1500 méteres stafétában 18 p. 28.1 mp. 
idő alatt. Ugyancsak az MTK csapata uj ifjú
sági rekordot állított föl a svédstafétában 2 p. 
10.3 mp.-es idővel. (Régi rekord 2 p. 10.7 mp.) 
Egyáltalán az egész verseny az MTK fölényé
nek a jegyében folyt le, ami elsősorban a klub 
kitűnő trénerét: Bodor mestert dicséri.

H tisztet ex eredmények;
I. ion ni. sikfntds (11. oszt.): 1. Szabó (BKAC) 115 mn

2. Rátz (OTE) 11.6 mp. 3. Lukács (BKAC) 11.8 mp. 4 
Lukács.

II. xno ni. siklutiis: 1. Gissingo.r (MTK). 24.4 mp. 2. Ráth 
Végit Károly (MAC). 3. Stcinmetz I. (MTK), 24.4 mp. (Négv 
induló köz.iil az első három csaknem holtversenyben gvőz.,1

JII. txi'iOO in. staféta: 1. MTK csapata (Wolf. Sonjógvi 
Spitzer, Leichtag), 18 p. 2S.1 tnp. (ifjúsági rekord!). 2. FTC 
esana-ta 19 p. 36 mp.

IV. Suljidobds (hcp.): 1. Cséffa.v (MTE) 12 m. 32 ont.
2. V.’iirth (BKC) 12 in. 17 cm. 3. Kaufmann (MTK) 11 ni 
4!) mn.

V. Diszkoxzvettis: 1. Kaufmann (MTK) 34 m. 44 cm 
2. Gclléri (MTK) 31 nt. 08 cm. 3. Salamon (MTK) 31 m 
04 ént.

VI. flelubtil frivolnurás (hcp.): 1. Bosnyák (MAC) 2 m 
7!) cm. 2. Rátz (OTE) 2 ni. 77 cm. 3. Lattcr (MTK) 2 ni’ 
76 cin.

VIT. Maoasur/rds, ötös csapat verseny: 1. MAC csapata 
159 cm.-os átlag. 2. MTK csapata, 158 cm.-es átlag.

Vili. .>00 m. síkfutás: l.ltáth Vég (MAC) 1 p. 14.2 mp. 
2. Hajpál (MAC) 1 p. 15.8 mp. 3. Fehér (FTC) 1 p. 16 mp.

IX. lluditfirás (hcp.): 1. Fancsy (FTC) 2 in. 90 cm. 2.
Andor (MAC) 2 m. 90 ént.

X. :oo nt. fiátfutás: J. Gissinger (MTK) 28 mp. 2. 
Dicxeffy 28.5 mp. 3. Krieger (FTC) 28.7 tnp.

XI. Távolityrrís: 1. Bosnyák (MAC) 6 m 18 cm. 2. Ráth 
(OTE) 6 in. 0) cm. 3. Kovács (M AC) 6 m. 03 cm.

XII. 300 ni. sihfiilii:i (hcp.): 1. Síeinmetz. (MTK) 37.5 mp.
2. Brombcrger (MTK) 38 mp. 3. Lukács (BKC) 38.3 mp.

XIII. 3000 ni. sil;futás (hcp.): 1. Somogyi (MTK) 9 p. 
37 tnp. 2. Nemes (MTK) 9 p. 37 mp. 3. Weisz (MTK) 9 p. 
38.5 mp. (A nap legszebb versenye.)

XIV. Svtidstaftita (lOO+BOO-l-öOO-i-iOO): 1. MTK csapata
(Büchlcr, Gissinger, Stcinmetz, Leiehtag) 2 p. 10.3 mp. 
(Ifjúsági rikord!) 2. MTE csapata 2 p. 15 mp. (Az FTC 
csapata szabálytalan váltás miatt kiszkvaldfikálva.)

XV. ffármas ugrás; 1. Steiner (BKC) 12 ni. 29 cm. 2. 
Rátz (OTE) 12 ni. 14 mn. 3. Kovács (MAC) 12 ni. 14 cm.

X . w----------

L&spert
Alagi lóversenyek. Vasárnap délután végződött Alá- 

gon a Lovarogyht júliusi mcetbigje. A nap szenzációja 
a kétroás Széki l.yvtir veresége volt, u-noly a kétévesek 
(Fő klas.-zikimnak mondható versenyében, a Liget-dijban 
Szila ét> Szándék után helyezet lenül végzett A foga
dókra nézve gyászosan végződött az utolsó nap mert az 
e':.ő és második futam kivételével n fogadott lovak mind 
xcrc-?gct szenvodtek. Részletes eredmény:

1. fütum: 1. Vica (1’á) Biciste. 2. \Vhite Boy (2:4) 
Fscb. 3. Ncbich (4) Martinok. F. in.: Borgó (8). Ara (3). 
•’;..li. 211. Tót.: ."410:800, 700, 850. II. i'ntaui: 1. C i h n (l’-^r) 
Nagy C. 2. Filigrán (4) Vondra. 3. Lajos (8) Schcjbal. 
F. m.: Beán Fox (8), Maclionia (20), Eskiiszegő (20). Alo- 
rindn (33), Azaka (20), Blanka (50), Annotifá (6), Lavine (S), 
Vinkó (25). Kétes (16). 1',-jh, "-Iliit. Tót.: 560:750. 5C0, 550,
650. III. í'utam: 1. Szír a (2’zi) Schejbal. 2. Szándék (5) 
Szabó Gv. 3. Ba/nababa (214) Nagv G. F. m.: Frivol (»). 
Székclyvér (6:10r). 'Ah, lh. Tol.: 500:1850, 500. 500. IV. fu
tam: 1. Gránát lm (2V4) Szokdai. 2. Üuodlibet (3) 
Sel.i.jiial. 3, I’arisicnne (4) Szabó L. II. F. m.: Honfitárs 
(3), Mali::: .■i’sc'.ia (2). Vőfély (8), A tempó (20). aíb, 9íh. 
Tót.: 5i,'0:2‘„0«. 750, 600. 700. V. futnm: 1. Ferrarin (5) 
Szckolal. 1. Ponr 1‘amotir (33) Gutái. ”. Mi’iádó (l’/jr) Bi- 
ci.-;1e. F. in.: Protty Mary (10), Ara JI. (12), Surrey (20). 
Kalypso (12), Csiccri (6). Rcinthrtin (16). FAnAm (I). Néze 
félre (16). Tuvirózsa (25). lloltv. l*4«h. 'Pof.: 500:1550 (Fer
rarin). 7800 (l’our Famour), 8M, 130(1, 600. VI. futam: 1. 
L orr ni no (6) Altnuinu. 2 Deriire-boru (Ili) Schejbal.
3. Mikéit. (6) S-zokolai. F. ni.: Szemfüles (10), Áfonya (13), 
•íc'üim (12», Timid (10). Sláger (6), Integritás (6), Túrán 
(10). Mátyásíöld (6). ti»rfd«í II. (5). lh. l’/sii.

A Iir.dupc -.ti ("getővi rscnyegylct vasárnap délelőtt ren
dezd juliu-.-i mectingjének uegycditk napját. Eredmény: 
I. futam: 1. Hajadon. 2. .Irnlás. 3. Beauty Margarct. 
8 ló. — II. futam: 1. Árva le gúny. 2. Pilins. 5 ló. —
III. futam: 1. A s pasié. 2. Adoma. 5 ló. — IV. futam: 
1. Figlia d‘I n <1 i a n a. 2. Lenke. 6. 16. V. futain: 1. 
Susi. 2. Róbert. 4 ló. — VI. futam: 1. Csobánc. 2. 
Falke. 3. Discorsi. 13 lé.

Kra d 'öl» l?,' kj? uUti Til. 32-20. :
antiDl., HÉMrT éc GTARTMÍíCJTOK •

3 KO, findríssy-Bt 3S, Párisi Baj, írül)ázzál czambto. ■
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„PYRAM8S"
MAGYni FOLnsanroKosoK és foldoérl^k 
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! Ideál paplan
Legolcsóbb, legjobb paplanbevásárbisl forrás!

532 Kiselejtezett paplanok féláronl

IDEÁL PAFLAMOZEM
Főüzlct: VI, Kaincrmnycr-ntcn 1. Központi városháza 

Gyár: IX, Üilől-iit 31. (Kinizsi-utca sftrok)
BVK

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

,.Világosság"-könvvnvoinda rt. Bitdaoes'. Vili, Contl-n. 4. 
Miiszuki igazgató: Iloutsch 8,

ve waségeit satenveeZclí
Ion. Győzött Magyar László (TTC) 5 óra 58 perc 
alatt. 2. Rusovszky. Magyar az ifjú gárda 
egyik legjelesebb tagja, aki csak az idén kez
dett versenyezni, de máris nagy sikerei van
nak. Megnyerte a Budapest—Siófoki versenyt 
és a Budapest—Szolnoki versenyben második 
lett. Magyar versenyközben láncszakadást 
szenvedett és emiatt vagy 4 km.-t gyalogolt, 
mig egy vaskerekes gépre talált és azon foly
tatva útját, mégis elsőnek futóit be a célba. A 
mai verseny alapján a zürichi világbajnok
ságon Magyar és Rusovszky biztos indulók,

A Kispest Szentlőrinci KK jubileumi verse
nyén, amely a inon őri országúton folyt le, a 
40 km.-es lóversenyben Havrenszky (TTC) 
győzött a favorit Kovács (MTK) előtt. A 10 
km.-es old boy-versenyben — amely 45 éven 
fölüliek részére volt kiírva —, Greiner (KAC), 
a régi bajnok lett első. Második helyre Sachs 
(Kondor) került, harmadik Szenté (Efal- 
vai SC).

A MOVE OTE uszóversesiye
Az óbudui Torna-Egylet vasárnap délután rendezte meg 

iiszóv< rsenvél. a <'sászár fürdő férfi uszodái;!Irta, szep:.zámu 
közönség érdeklődése mellett. A versenyen nem kevesebb, 
mint három mihigrószámot bonyolítottak le, amelyben fő
ként az OTE fiatal erői arattak szép sikereket. A kitü
nően rendezett verseny részletes eredménye a következő:

í. Giiermekrerseny, 3.5 ni. fiyorsuszds: 1. Biichler (III. 
kér. TVE) 21 mp. 2. Cscftkó (OTE). 3. Griinbergcr (VÁC). 4. Hajós (BKAC). 11 induló. k i vj.

II. Pőncrscny. hrititszds, ion 1. Hóiba (OTE) 1.23'/s 
mp. 2. Virányi (MAFCj. :i. Mártonffy (NSC). 8 induló.

III. Milftfirri/i. kexdSk résxöro; 1. Szegő Lipót (MTE).
2. Mátray (NSC). 3. Buda (OTE). 4 induló.

IV. rci;se,'?,<•. ,iun;or niellustds, 7n ni.: 1. Ee.sz/t 
Franciska (NSC) 1.12.1 mp. 2. Martinovics Ha (NSC) 3. 
Brichta (OTE). 0 induló.

V. G iievnx'k verse un, nielluxnis. 35 m.: 1. I’etzold (OTE) 
28.2 mp. 2. Nagy Endre (OTE). 3. Orosz György MUE). 
4. Zádor (NSC). 10 induló.

VI. Ih'ilnye.k vervonj/e, uyorsnsr.ás. 70 m.: 1. Kuntz
Jolán (O'l’F) 5.3.4 mn. 2. Wagner ,lóz ;i (FTC). 3. Stoincr 
Lili (BAKI. 4 induló.

VII. IhílimxdK. Icezdöh- részére, 70 m.: 1. Ilollia Tivadar 
(OTEi 58.4 mp. 2. Laki., II. (II’L’E). 3. ílajdii (MTK).

Vili. JuiiiwiiieUi'vidf;, ?io ni.; 1. Tóth Zoltán (MUE)
3.32.4 mp. 2. Körének (OTE). 3. Hegedűs (BEAC). II 
induló.

IX. Citcrmelirerse.nii. Iiríturzds. 70 ni.: 1. Wontzel (FTC)
1.4 mp. 2. Holcczck (OTE). 3. Fehér <\'ÁC). 4. Roedigcr 
(OTE). <’> induló.

X. ['’/iversen.y, nielltisxis. ioo ni.: 1. Pinka János (OTE) 
1.33.(i mp. 2. Bartók (OTE). 2 induló.

XI. .'iiniorrerseii;/. unorsusziis, 70 ni.: 1. Hajdú (MTK). 
47.8 mp. 2. Hutáin (NSC). 3. Oembitz (BKAC). 4 induló.

XII. Gi/erniekversenji, mihtfjrds: 1. Jeratek (OTE). 
2. lioedlgor (OTE). 3. Steril (VÁC). 4 induló.

XJ1I. Pi.verseny, yiiorsusxds. 100 ni.: 1. Litvnv (MAFC) 
1.12 mp. 2. Bartók (OÍ'E). 2 induló.

XIV. FOrerscn,y. niiiiif/rds: 1. Uenhardt (OTE). 2. Schil
ler (OTE). 2 induló.

XV. Gi/crniekversenjj, oldaluszds: 1. Petzold (OTE) 1.C4 
mp. 2„ Wentzel (FTC). 3. Fehér (VÁC). 4. Iloleczok (OTE). 
7 induló.

A versenyt kombinált csapatok vizipólómérkőzése 
zárta be.




