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tett ébredőé toporiok a tömegben ügyesen < 1- 
helyezkedve, szünet nélkül a jelöltjüket élje
nezték. A kormány tagjai a képviselőkkel 
együtt a városház;) első emeletén levő közgyű
lési terembe vonultak, mii sem törődve a za- 
jongó tájsitsággaI. A városháza kapujában 

amelyet a 
vezényellek ki. 

szakasz lovas- 
A kormánj tag 

még a zajon

tájsasággaI. A városháza 
erős rendőri és csendőr' készidiség. 
rendzavarok i )egfékezé< ci n. 
Az egyik melh'knfrábaii egy 
csendőr áll pa,aiv's. i készen, 
ja inak az intenciója az volt, hogy 
gókKal szemben is elino.T'ink a tür<'>lf»mnek Ipg 
végső hal;;rái;: és r ak akkor ve-zik menybe a 
rendői'-ég beavatkozású'', ha erre elkorülhefot 
h-ii szükség mntalkozimk. A közgyűlési 
bon elegáns. bőig?.'koszom fogadta a miniszte
reket és csokrokat nyújtó'tál; át mind?g*'ik- 
nek. .

Közben elmúlt ti óra. n népgyülésnek meg 
kellett volna kezdődnie. A szónokoknak a köz
gyűlési terem prk'dyér'd kellel! 
niök. onnan, ahonnan az ébredők 
rendőri beavatkozás ellenére is 
mondanivalójukat. Odakiinn a 
említetí < 
lármázást és 
llé.jjast és

M iután 
gyűlés 
Dobos Lás 
kozott

volna beszél 
a >pw<7 hétrn 
elmondották 

~Főjt íren az 
ébredőcfioyortok nem lutg? táj abba a 

ordiioznst, szünet nélkül éltették 
az izgalmat betetőzte magának az 

ébredő fiatalság* jelöltjének a megjelenése, akit 
néhány gyerkőc a vállára kapott és magasra 
emelve vitt a tömeg közb A közgyűlési terem
ben mindezt Iái ható l’ölháborodésr-al és izga
lommal szemlélték a miniszterek, a képviselők 
és n város józan polgárságának egyrészt.

a hangulatból úgy látszol*, hogy a 
megtartása nemigen lesz lehetséges, 

dzló, a ceglédi ébredők elnöke vállal- 
arra. hogy igyekezni fog az erkélyről a 

tömeget, csendre bírni, hogy a miniszterek el- 
moiidhas- ’k beszédeikéi. A figyelmeztetésre is
mét Eféjjas dörgő éltetése volt a válasz* A köz
gyűlési terembe visszalépő Dobos éhrodővezért 
ekkor súlyos szemrehányásokkal illette Elekes 
Dezső, a cégié i’ egységeapárt titkára é

h.-.galma* szóvitáben megvádolta azzal. 
i: ->gy Dobos má> na nők óta izgatta a töme

get az érkező miniszterek ellsn.
Amikor VJ2 felé a zajongók orditozúsa még 

mindig nem akart megszűnni. Nagy Emil igaz- 
ságügyminiszter személyesen ment le a tömeg 
közé é. megkérdezte a még mindig a gyerkő- 
sök vállán magasba emelt Lendvai (Leimért) 
Istvántól, hogy tulajdonképen mit is akar? 
Jjngedik-e beszélni vagy sem? Lendvai így vá
laszolt:

— Bocsánatot kérek, hogy nekem kell önt 
figyelmeztetnem arra, hogy saját: törvényeit és 
rendeletéit megtartsa. Nekünk visszavonták a 
már megadott gyüléscngedelmet és igy nincs 
módomban a tömeget* arra hangolni, hogy az 
önök kedvéért törvényszegést kövessen el.

Erre az igazságügy miniszter egyszerűen fa
képnél hagyta, mire Lendvai (Lehneyt-) Igy szó- 
foít a néphez:

— Ebbett a pillanatban voltatn kénytelen 
megmondani a magyar igazságilgymlniszter- 
)K íc. hogy a nép megtanítja a minisztert saját 
törvényeink tiszteletben tartására. Tudom, 
hogy szívesen hallanának, de tilalom lévén, én 
nem beszélhetek.

Nagy Emil ezalatt kiadta a rendelkezést a

30. szám

Quo usque tandem II
Három hete múlt, hogy e helyen kérdeztük 

a miniszterelnököt és az igazságügyininisz- 
tert: meddig tűritek a Catilinák garázdálko
dását? Választ nem kaptunk. Ma azután a 
ceglédi piac megfelelt a mi kérdésünkre 
Nagy Emilnek és Vass Józsefnek. Az ébre
dők szélsőséges szárnya, amely hetek óta 
Cegléden táborozik, újból megmutatta, hogy 
fütyül a törvényre, fittyet hány a rendeletek
nek, törvényen kívül és felül állónak tekinti 
magát. Gyűlést tartanak engedély nélkül, 
társadalom és vallás ellen lazítanak, minden 
szavuk bíróért kiált és eddig nem akadt ha
lalom, amely elnémította volna ezt a köz- és 
önveszélyes izgatást. Nagy Emil és Vass Jó
zsef láthatták ezt a társaságot, együttesen 
és egyenként, az ő véleményüket írjuk le: 
félbolondok, kótyagos agyvelők, kocsmák 
tapsától nagyzási mániába esett betegek, 
akik romlásba dönthetik az országot, ha to
vább tűrik a garázdálkodásukat. Akit muta
tóba kapjunk közülök az ország házába: 
f iain, a konfuzus fiskális, hiszékeny, bosszú
vágytól az. explozióig túlfűtött ember, akinek 
személyes ügyeitől rothad a magyar parla
mentarizmus, Kiss Menyhért, szánalmas 
fűzfapoéta, aki, inig Ulain leleplezéseinek 
kont.rázik, a zsebében ugyanolyan utón kapott 
részvényeket szorongat, amelyek elfogadá
sáért vértől habzó szájjal üvölt a köztisz* 
tesség szent nevében. Egy a mi Népünkből ő, 
aki most megütötte a bokáját, viszont azzal 
védekezhetik, hogy haza fiságból cselekedet. 
Cegléden is merő haza fiságból forgatják föl 
a város békéjét, a Britanniában is hazafi- 
ságból követtek el élet és vagyon 
ellen irányuló bűncselekményeket, a Ko 
vács testvérek is önfeláldozó hazafiságból 
gyűjtöttek ekrazitot, védtelen zsidókat is a 
haza nevében verték meg a népleien sötét 
pesti utcán. Akadjon végre felelős állásban 
levő államférfin, aki ennek a legendának 
egyszer és mindenkorra véget vet: nem haza- 
fiságból, de mohó érvényesülésből bujtogat- 
ják a fiatalságot és a valóban nélkülöző tö
megeket, a Catilinák a hatalomra törnek, a 
Catilinák a husosfazék körül akarnak csám
csogni és emészteni. Ezért a puccstervek, a 
rajtaütés! bárgyú ábrándok, a miniszteri 
tárcák egymásközti osztogatása, ezért őszin
tén hiheti néhány száz akasztófavirág, hogy, 
ő e nemzet dísze, virága... A mi kérdése
inkre megfelelt a ceglédi piac. Várjuk, mit 
felel Bethlen István kormánya a ceglédi 
piacnak. Ha tovább tűri, irigyeljük a türel
mét. Ezzel a türelemmel, ily irigylésreméltó 
idegekkel nézhetné, hogy a kandallóból a pa
rázs a szőnyegre esik, lassan oson a tűz a 
kárpitok és a függönyök mögé, már a búto
rokat. perzseli, de a ház ura nyugodtan pöfé
kel a karosszékben. Egy eldobott bagó már 
virágzó telepeket perzselt föl. mert elmulaaz- 
tot.ták el taposni. Meddig tűritek még a Cati- 
linákat és a Cassius Severusokat?

Cegléd, julius 22.
Cí ]L ‘'d' ! kiküldött tudósítójának telefon- 

jcicnlese.) Kossuth lerenc kerületében az el- 
Icjwkiségeről az egész országban híres Ceg
léd v;tro‘;;.bi’.n ma délelőtt. olyan esemény ját
szódéit le. amely ugyszól-áii példátlan a vá
lasztások eddigi történetében. Tudvalévőén 
jelöli verekedik az ősi magyar város inandj- 
inir \ választási harc már hetek óta a

•?' á'iobb hcrrr.séfigel folyik. Az ellenzéki 
közül ki lii'iös1. n a jobboldali szé'sősé- 

tt»> politika n«hán\ éve föltűnt alakja-.
Lem1 hí (LetmcrH Futván fej? ki óriási ayitá- 
CT. Kívüle !’édhy C Uniós •'üg/eth-nségi 4‘S-a.s 
Ko ./<’? oárti. Nagy Jjt'.-.ló liberális ellenzéki 
é* Diniek Fidor pártonkivüli ellenzéki jelöl
lek vetettek maiinkat a választási küzdelembe. 
A • ellenzéki jelölttel szemben ez egysege-; kor- 
mányzópárt Pálfíy Dánielt, Szeged volt képi 
\ ii -1-i..ét jel iífc hivatalosan. Pálfl’y ma dél
előtt II órára hirdette azt a. iicp^yiilcs!. ami
ben programheszédéí akarta elmondani. A 
uep • lilósnek a városban, szertes'e jjel kirn- 
ga'ztott plakátok szerint, a városháza előtti 
térségen kellett volna lefoly"ia.

amit azonban a’ lejátszódniI események 
lehetetlenné tetíek.

Déidott ’/* 11 órakor érkezeti Ceglédre a hu- 
dene 'i >z< mélyvonat, ncirh .</, ‘’gység's párt 
,ip|öl< i< • p támogatására lejöí' Xa(/u Emil 

'pigyrninisztorl és számos er. -.•.ég'spórli 
i'.épvisojóf hozta. A fermeskoc iból hi r/álló 
poli( i kasokat a pál.'ami varon iöbbsz-'zlonyi 
töiju r;- ólén legelőször F’r/x . .József és I; alk-í) 
Luj' miniszterek üdvözöli ék. akik már </ö 
író ;? tí-.itoHHdjilon érkeztek a ''árosba. A pálya- 
iidva>on Sárkán>/ László, Cegléd polgármes- 
,o. » ceglédi egvséges párt elnöke köszön-
"ih-í- néhány szóval a minisztereket és képvi

selőket. rkiknek nevében Nagy Emil momlott 
rövid választ. Ezután a. miniszterek kisére- 
’1.°! együtt a városházéra hajtattak. Az ár
nya- Akkui szegélyezett nyílegyenes főulean 
n p*övárok százai a'Jofíak sorfalat és élénk kí
váncsisággal szemlélték a bevonuló kormány- 
iéi*Í!akat. Amikor a menet a városháza közö
kbe ért. már

érezhetővé vált az az izgalom, amelyet már 
’b lek óta mesterségesen szitának ebben az 
< ?? éhként nyugodt, józan magyar városban.

ébredők pártja már napok óta szervezke- 
ftctl. hogy a kormánypárt jelöltjének prograrn- 
b(’szé(lél megakadályozza. Tervük minél töké- 
If’írsobb végrehajtása érdekében

Kihozták mára Kecskemétről Héjjr- min* 
i-'mre kész, hűséges fiatalságát, körülbelül 
'IDD fiatalembert, akikhez természetesen h 
iTglédi ébredők, az otthon tartózkodó fő- 
jskolai hallgatók, az úgynevezett hely? 
hollók és néhány tucatnyi félrevezetett, 

felizgatott gazdaember is csatlakozott.
A bevonuló miniszterek fele egymásután röp- 
rPp.’.0^ « kiáltások: ..Éljen Prónay!'' „Éljen 
dejjos Iván!" Amire h kormány tagjai a nie- 
[’pITI n városházához értek, a Főterén mar 
Körülbelül 2000—3000 ember gyűli össze. Olt 
Vf)d a tömegben liláin Fercne is. aki a ma 
1 f'ftf/eli gyorssal érkezett, a városba. Az enili-
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rendőrség parancsnokának, Kulin rendűi taná
csosnak, hogy közölje a tömeggel, hogy a pro
grambeszédet a Népkor elkerített udvarán 
fogják megtartani, ahol a rend föntartasa ér
dekében a legszigorúbb eszközök alkalmazásá
tól sem riadnak vissza. A tömegnek Dobos eb- 
redövezér szavai után Hulin rendortanacsos 
bejelentette az igazságügyminászter elhatáro
zását. ezekkel a szavakkal: . . ,

— Fölhívom azokat, akik az itt megjelent 
urakat meg akarják hallgatni, nem pedig meg
zavarni, jöjjenek a Népkörbe, mert ott lesz 
megtartva a programbeszéd. Azokat azonban, 
akik azzal az intencióval jönnek, hogy meg

a&iik romosba ctösntSk az ©rsaégot.
— A mai ceglédi események bizonyítják, hogy 

H polgárságnak összetartásra van szüksége, 
hogy

ezeket a szélső elemeket megtudja fékezni, 
mert ezek romlásba döntik az országot.

Most, amikor körül vagyunk véve ellenségek
kel és idebent a nyomorúság és drágaság ál
landóan növekszik, könnyű a túlzók helyzete, 

könnyű lelkismeretlenül felizgatni a töme
geket, de annál nehezebb mérsékelt politi

kát hirdetni.
Csak összetartással lehet talán megmenteni az 
országot. Szakadék szélén állunk és csak egy 
kis moccanás és ki tudja, hogy Szent István ko
ronájának országa számára lesz-e még föl tá
madás. Ha nem lesz elég erős kormány és mö
götte egy erős párt, akkor ennek az országnak 
vége vám Sohasem volt annyira igaz, mint ma, 
hogy az, aki után a tömeg halad, nem mindig 
•jelent igazi közvéleményt. A valódi igazság az. 
hogy mindenkinek össze kell tartani, akinek 
^vesztenivalója vau, mert

a kalandoroknak nincsen veszteni valójuk.
Amint. az országút tönkretette a. kommunizmus, 
éppúgy tönkretenné a túlzás szelleme, ha mi azt 
uralomra jutni engednők.

A szerencsétlen zsidókérdést hallom mind
untalan emlegetni.

Megmondom a véleményemet a zsidókérdésről. 
Zsidókérdés kétségkívül van. Van azért, mert 
a. szabadságharc után olyan abszolutisztikus 
korszak következett, amelynek egyáltalán nem 
volt szándékában a magyarság megerősítése. 
Megindult az élet hitel nélkül, szervezetlenül, 
a modern állami élet országutján. Azután jött 
egy ’álszabadelvü korszak, amely nem védte 
még a magyar népet a csalók, a huncutok el
lenében, sőt ezeket elősegítette. Csoda-e, ha a 
zsidók, akik kétségkívül ott szerelnek élni leg
inkább, ahol könnyű munkával el tudják ma
gukat tartani és mindenki, aki szerte a világ
ban igy akart élni, ide jött. A magyarok ci
gány mellett mulattak, a pénzt a zsidó adta 
es senki sem törődött vele, hogy önnek mi 
lesz a következménye. így történt meg, hogy 
előkészület nélkül beleestünk egy nagy világ
versenybe, amelyre sem erkölcsileg, sem gaz
daságilag nem voltunk fölvértezve.

— Engem most akar Lemlvai ur kitanitani, 
hogy mi a keresztény politika. 15n már ke
resztény politikát csináltam, katolikus nagy
gyűlésen fölszólaltam akkor, amikor ő inég a 
bölcsőben sem volt. Az én véleményem szerint 
a kereszténységnek nem lehet 50—60 vagy tán 
1000 év mulasztásait máról-holnapra helyre
hozni. fin nem abban látom a keresztény po
litikát, hogy szidjuk a zsidót, mert ebből 
sokkal kevesebb hasznot csinálunk az ország
nak, mint amilyen kárt okozunk magunknak 
szerte az egész világon.

Hogy minket oly kevesen támogatnak, ab
ban nagy része van annak a hangos anti

szemitizmusnak.
fin nem abban látom a keresztény politikát, 
hogy a zsidót elkergessük és helyébe üljünk.

Ez kommunista recept!
Én a keresztény politika alatt, a keresztények 

összefogását értem, produktív alapon. Mi étidig 
csak lármáztunk, kiabáltunk. Odakünu a leg
rosszabb hírek terjednek rólunk a zsidósággal 
kapcsolatosan. Hát hogyan gondolják akkor, 
hogy a hatalmas zsidóság, amely a. világ pén
zét a kezében tartja, szeressen bennünket. Pe
dig én nem is kívánom, hogy szeressenek, csak 
ne gyűlöljenek minket. Azt kívánom, hogy ke
vesebb hangosság, kevesebb kiabálás, kevesebb 
frázis legyen és több munka, összetartás, egy
más megbecsülése. Egy gyár alapításával töb
bet teszünk az ország érdekében, mint, ezer cik
kel, szónoklattal.

A zajos ovációval fogadott beszéd után Vass 
'József népjóléti miniszter emelkedett szólásra. 

zavarják a gyűlés lefolyását, figyelmeztetem, 
hogy hatósági jogomnál fogva az államhata
lom rendjének érvényt fogok szerezni.

A tömegben elhelyezkedett ébredő csoportok 
Lendvái (Leimért) éltetésével válaszoltuk a 
rendőrtanácsos szavaira és tovább ordítottak. 
Erre a miniszterek, kíséretükkel együtt, fölhá- 
borodásuknak minduntalan kifejezést adva, a 
városháza egyik mellékkapuján át a Népkörbe 
vonultak, ahol az ébredő magyarok egyesületé
nek a cimtáblája fogadta a belépőket. A Nép
kör kertjében többszáz főnyi hallgatóság jelen
létében. zugó éljenzés közepette kezdett beszélni 
Nagy Emil igazságügyminiszter.

— Sohasem voltam arra kapható — úgymond 
—. hogy én ítéletet mondjak egyének fölött 
vagy pláne, hogy pálcát törjek politikai irány
zatok vezetőinek tettei fölölt, kivéve,, ha egé
szen bizonyos, hogy az a politikai irány, ame
lyet az illető képvisel, haza-, keresztény- és 
nemzetellenes. A szélsőségeknek nincs meg a 
jogosultságuk. Mindenféle gondolat, ha tul- 
hajtatik és mindenféle ezköz, ha. nem helyesen 
használlatik, ahelyett, hogy célt érne és hasz
nálna, tv.lajdonkcpen kárt, csinál, dcstruál. Ál
lítom, hogy minden eszköz, minden gondolat 
tud destruálni, ha nem megfelelő kezekben 
van. így vagyunk minden politikai gondolat
tal. Sőt tovább megyek, jóllehet Isten segedel
méből ezt a ruhát viselem:

még e kereszténység gondolatával is lehet 
rombolni.

Mert mi a kereszténység? A kereszténység az 
Ur Jézus Krisztus, az evangélium nálunk Ma
gyarországon ezeréves valóság. Ha azonban a 
kereszténység gondolatát arra használja föl 
valaki, hogy ne ezek a,célok érvényesüljenek, 
hanem gyűlöletre fordítja ozl, ami. szeretet, ha 
haragot táplál az emberekben és ha nem a 
haza megmentése lebeg a szeme előli, hanem 
az emberek gyiilöletteljes szétválasztása,

akkor a keresztény gondolat annak az em
bernek a kezében destruktív.

— Az én apám nagyon szegény kisiparos volt, 
4 fiút és 1 leányt adott ennek az államnak. Kö
zölök való vagyok én is. Amikor a 80-as évek 
végén a rettenetes gazdasági helyzet bekövet
kezett, az ipar pangott és nem volt nyersanyag, 
akkor az apám, hogy kenyeret, tudjon adni ne
künk, vállára vette a kaszál, kapál és elment 
kétkéznapszániba. Az én családom régi család, 
nem tudom az őseim elmondani, az én gyűrűm 
nem hord nemesi címert,

de nemes vagyok, mert a nép gyermeke va
gyok

és nemes a nép, amelyből származtam, amely 
1000 éven keresztül nemesi levelet irt magának 
vérével és verejtékével ezen a földön.

Azoknak a főuraknak és püspököknek a ne
veit, akik például a mohácsi vész után azon ve
szekedtek, hogy kinek legyen joga leülni a ki
rály szobájában, feljegyzi a történelem, de a 
tiéteket és az én apámét, aki a kenyérnek és a 
munkának hőse volt és sok millió másét, akik 
csöndben dolgoznak ezen a szomorú magyar 
földön, nem irta föl senki, csak az Úristen, aki 
lelkeinket magához gyűjti. Nekem Istentől 
rendelt hivatásom elvette tőlem azt a gyö
nyört, amit ti, apák és anyák éreztek, nem tud
tam megérteni, hogy mily csodás érzés az, 
amikor legkevesebb volt a kenyér a háznál, ak
kor az atyám keresztül fütyülte a vacsorát, 
csakhogy nekünk nagyobb darab kenyér jus
son és ne vegyük észre, hogy ő nem eszik. Meg- 
rázóan szép szavakkal kérte ezután isten áldá
sát. a. magyar apákra és anyákra, a könnye
zőkre és verej tóközök re.

Ezután Pálfy Dániel elmondotta program
beszédét, majd bankett volt a Népkor helyisé
gében, amelynek sorún többen mondottak 
pobú rköszöntől. amelyekre viszont Nagy Emil 
és Hass József miniszterek válaszoltak.

„Félbolond!**
Nagy Emil pohárköszöntőjében a következő

ket mondotta:
- Sokáig haboztam, hogy a jobboldali túl

zókkal szemben milyen politikai fölfogást al
kossak magamnak. Kla kimentem a zajongók 
közé. megkérdeztem tőlük mit akarnak.

ránéztem arra az emberre és láttam, hogy 
Iaz maga az exultáltság, amit úgy fejeznek 

ki magyarul, hogy félbolond, az egy 
olyan túlfűtött agyvelő, amelyre Magyar

országot rábízni nem tehet.

Haboztam eddig az irány megítélésében, mától 
kezdve nem habozok:

az országot jószándéku félbolondokra rá
bízni nem lehet!

Bízom abban, hogy valami erő föl fogja, eme lni 
a józan polgárok millióit, s mi nem nézzük azt, 
hogy mit hoz a pillanatnyi népszerűség: mi 
megyünk Bethlen István után.

Ezután Vass József beszélt.
A magyar nemzetet egy olyan hárfához ha

sonlította, amelynek, milliónyi húrja van, mely 
húrok mellett ott. leselkednek, a húrtépök, akik, 
lehetetlenné teszik, hogy a hárfán egyésges, har
monikus melódia csendüljön ki. A héirtépők el
len beszélt, akiket sürgősen el kell távolítani a 
hárfa mellől, hogy a magyar nemzet ezeréves 
nótája egységes, istennek tetsző nóta legyen.

Bessenyei Zeno pohárköszön tőjében keniéuy 
szavakkal éli téllé Cegléd népét a mai nap bot 
lányos eseményei miatt és kijelentette, hogy ha 
nem tetszik Ceglédnek Pálffy, hát válasszanak 
mást, de ne egy ilyen jött-ment svábot, mini 
Lend vai - Lehner.

A bankét után a miniszterek és képviselők 
visszautaztak a fővárosba.

„Erőszakoskodásra nem akartam 
erőszaköss ággáI felelni.“

A ceglédi eseményekkel kapcsolatosan Nagy 
Emil igazságügyminiszter a következő kijelen
téseket tet.te A Reggel munkatársa előtt:

— A gyűlést azért nem tartottuk meg a Piac
téren, mert nem akartam semmi körülmények 
között a rendőrség és csendőrség erejét és köz
belépését igénybe, venni. A Népkörbe csakis 
azért vonultunk át, mert erőszakoskodásra nem 
akartam erőszakossággal felelni.

Az ügy érdemi részére pedig mór megmon
dottam a véleményemet.
FéthyVSImos g>r©giram5>es£é€Se

A függetlenségi és 48-as Kossuth-párt vasár
nap délután 5 órakor tartotta nagygyűlését 
többezer főnyi tömeg elölt. A gyűlést Bánts 
Aladár, a ceglédi függetlenségi párt 78 éves 
vezérférfia nyitotta meg, utána Fóthy Vilmos 
mondotta el progranibeszédét, amelyben a 
48-as eszmék mai jelentőségét méltatta a vá
laszt óközönség nagy tetszése mellett. Utána 
P. Abrahám Dezső, a szegedi kormány volt ini 
niszterelnöke, a központi választmány nevében 
ajánlotta a választók figyelmébe, Fóthyt, majd 
dr. Óhegyi Lajos, a függetlenségi párt főtit
kára beszélt. Tihanyi Kálmán az ország kis
iparosai nevében ajánlotta Fóthyt. végül Nagy 
Ernő nemzetgyűlési képviselő szólitottii föl a 
ceglédieket, hogy ragadják ismét kezükbe 
Kossuth elesett zászlaját. A gyűlés befejezté
vel az impozáns tömeg a Kossuth-nóta hang
jai mellett, csöndben, minden incidens nélkül 
szőj jeloszlott. A gyűlésen nem suba rmok és vi
déki ébredő diákkülönitínények, amelyekkel 
most tele van Cegléd, de választópolgárok vet
tek részt.

"■w < mr—I

Virányi Sándor meghalt
(A Reggel tudósítójától.) Virányi Sándor, a 

Renaissanco népszerű művésze, tegnap este, a 
zsidókórházban egy gyomoroperáció következ
tében meghalt. Az operációt Alapi tanár vé
gezte. Színházi körökben nagy megdöbbenést 
és részvétet keltett a tehetséges színész korai 
halála.

Zongorát, planinőt*
no vegyen, míg MHWítxV zou-
gora-tolepét inog nem látcjntía, Budnpobt 
VI. Király-utca 5'.. kzúiu Régi zongorát 
vesz, cserél, javít, hangol. — TELEFON

Mercedes >
Bímsiii s
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áruházunkat tetemosen megnagyobbítsuk.
Az átépítés következtében beállott helyszűke miatt kény
szerítve vagyunk árukészletünket apasztani, miért is a köz

ismerten elsőrangú
férfi- és ram szövQto’nk árait 

jéva-í a roapiárak siSiá száBSS&ottuk la. 

Használja ki mindenki a mai viszonyok klizötf ezen páratlanul óltó atkáin*®* 
szükségletinek beszerzésére. Különlegességek suté-, utezé- és koesltokarúkben.

•» aranyat, ezüstöt, platinát,
S‘ rse a .iti . éj] p ékszert i.tipi Azon ve: •<-R.

I’KETSCH VILMOS szóm
Vil, Kottenblllci-utca i kszel özlet

■'£ Lövöldot-ér Burkán. Orajnvitás egyévi jótáll .1.
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Grőf
Csáák^ EKárolly gr^f honvédelmi miniszter és 

BSnffy Niklés gré® sst|ám provokálhatta 
Préna^ Félt

Mire adta becsületszavát a minisztereEabk Prdnagf
(A Reggel tudósítójától.) Prónay Pál szolgá

laton kívüli viszonyban levő csendőralezredes, 
a ceglédi választási küzdelem során egyik be
szédében a többi között a következőket mon
dotta Bethlen István gróf miniszterelnökről:

— csak annyit mondok, hogy az a gróf 
Bethlen István nekem egyszer valamire becsü
letszavát adta, de azt nem tartotta meg.

Prónay Pálnak erre a példátlan kijelentésére 
Bethlen István a sajtó ujt-án csak a következő 
mondatta 1 vá 1 a szó 11:

— Prónay Pál kijelentésére vonatkozóan 
meglettem azokat a lépéseket, amelyeket az 
ilyen nyilatkozatok szükségessé tesznek.

Vasárnap délelőtt, Prónay Pál több újságíró 
előtt, akik erre vonatkozóan hozzá kérdést in
téztek, kijelentette, hogy nem nyilatkozhatok 
arról, mire telte Bethlen Istvánra súlyosan 
sértő megjegyzését.

Gróf Bethlen István miniszterelnök még 
szombaton este megbízottai, gróf Csáky 
Károly honvédelmi miniszter és gróf 
Bánffy Miklós utján provokáltatta Prónay 
Pált. Prónay vasárnap délig még nem ne

vezte meg a segédeit.

Természetesen a közvéleményt ebben a kér
désben első sorban az érdekelheti, hogy mire 
értette Prónay Pál, hogy Bethlen becsületsza
vát adta neki és azt nem tartotta meg. Beava
tott helyről szerzett értesülésünk szerint Pró

fi

ltözscmjrf V&taos gl ellenzék lemondásából
és a válság megoldásából

.4 Rtfinel munkatársa kérdést intézett dr. t’dison.yi 
VUmoshot a fővárosi ellenzék kivonu'a-nval támadt uj 
helyzetről és arról a kósza hírről, hogy a kormány 
Lltktíes Odün pénzügyminisztériumi tanácsost. Nagy
várad volt polgármesterét, akarja főpolgármesternek meg
tenni Budapesten. A demokrata párt vezére ezeket 
mondotta:

— Most akarják betölteni a főpolgármesteri 
állást, amikor az ellenzék kivonult? Akkor kel
lett volna, amikor még bent volt. Az ellenzék 
hibát követett el. hogy egyáltalán bement a 
törvényhatósági bizottságba. S ha már bement, 
akkor kellett volna kivonulnia, amikor kihagy
ták a bizottságokból és egymásután a legdur
vább sértéseket követték el ellene. Most, hogy 
végre otthagyta az ellenzék a közgyűlési ter
met, most vonja vissza a szavát, mint ahogy 
a dadogóval akarták visszavonulni, amikor 
nagykeservesen kimondott egy sértő szót és a 
sértett azt követelte, hogy vonja vissza. Őrw- 
lök, hogy kimondtam! — feleli a dadogó. A 
fővárosi kiegyezés terén kár bárkinek is Deák 
Ferenc babérjaira áhítozni; azzal, hogy a libe
rális-demokrata ellenzéket Wolffékkal kibékíti, 
senki sem fog békeplakettet szerezni. A meg

(A Béggel tudósitójától.) Szombaton dél
után Budapest legelőkelőbb szállóiban es 
klubjaiban az a hir terjedt el, hogy 
Zita királyné fíudapestre érkezett. A gaz* 
dátlan hirt kételkedéssel fogadták mindenütt, 
noha a hirt bizonyos konkrétumnak* a való
színűség jellegével ruházták föl. Így egyebek 
között trníni vélték, hogy

a királyné 4 órakor egyfogatu kocsin érke
zett a Ritz-szálló Mária Valéria-utcai be
járója elé, besietett a szálló előcsarnokába, 
ott mintegy 30 percig időzött és magatartá
sával azt a látszatot keltette, hogy valakit 

keres, akivel megbeszélnivalója van.
A kósza hir arról is tudott, hogy a királyné, 

érintkezett is valakivel az előcsarnokban, 
ahonnan félórái időzés után ugyanazzal a kon
flissal távozott, amelyen odaérkezett.

A királyné ’.-5-kor hagyta volna ('1 a szállót, 
ahonnan Budára vitette magát, Ili nyoma ve
szett az előkelő vendégnek, akiről a pletyka 
azt is ludta, hogy egyszerű fekete ruhái viselt 
és sűrűn le volt fátyolozva. Ennyit adott száj- 
ról-szájra az izgalmas pletyka, amely teljes 24 
óráig tartotta magát, amig végre a rendőrség 
minden kétséget kizáróan megállapitotta, hogy 
a Ritz-szálló látogafóját csak a túlfűtött fanlá- 

■■íia nézhette Magyarország volt királynéjának.
,/ Heggel munkatársa a titokzatos látogató

ul ís u körülötte kerekedett pletykáról a kö

nay kijelentésének gyökerei visszahúzódnak 
1921 júliusáig. Ekkor történt ugyanis, hogy 
Prónay Pált, a parlamentben élesen megtá
madta Rakovszky István. Prónay egy Korn- 
liauser nevii kereskedőt különítményével lefo
gatott volna és az alezredes kutya korbáccsal tá
madt rá és igy hajtotta be rajta egyik rokoná
nak követelését. A katonai törvényszék ezért 
70 napi foglátr fogságra ítélte, amit föllebbezés 
folytán a katonai főtörvényszék a minap ha
gyott .jóvá jogérvényesen. Ugyanekkor felsőbb 
helyen Prónay Pált egyelőre ideiglenesen föl
mentették csendőrtartalék zászlóaljának pa
rancsnokságától is. Ez a fölmentés 4 hónapra 
szólt, amelynek lejártával Prónay Pálnak az 
első diszpozíciók szerint vissza kellett volna 
nyernie állását. Közben kitört a nyugatma
gyarországi fölkelés, amelynek tudvalévőén 
Prónay Pál egyik vezére volt. Ezt nyomon kö
vette Károly király hazatérése, Prónay Pált 
azonban, noha a 4 hónapi határidő mái- lejárt, 
mégsem helyezték vissza zászlóaljához. Ebből 
az időből kelt volna állítólag Bethlen István 
grófnak egy levele, amelyben Prónay Pálnak 
bizonyos ígéreteket tett volna.

Beavatott informátorunk fölfogása szerint e 
levélben foglalt ígéretére, illetve azok meg nem 
tartására, vonatkozik Prónay Pál ceglédi kije
lentése. A lovagias allér elébe politikai körök
ben igen nagy érdeklődéssel tekintenek, ameny- 
nyiben nincs kizárva, hogy Frónay és Bethlen 
között párbaj fog lefolyni.

oldás világos és egyszerű: Tessék választani!.
— Tessék kiírni a választást a létező választó

jog alapján, becsületes kerületi beosztással. 
Ili. zen az ellenzéknek már azért sem lett volna 
szabad tovább bentmaradni, mert a közgyűlés 
csalárd kerületi beosztás alapján jött létre. 
Háromszázezer embernek ugyanannyi joga 
volt, mint harmincezernek. A népes Teréz-, 
Erzsébet- és Józsefváros ugyanannyi képvise
lői küldőtí a törvényhalósági bizottságba, mint 
a jóval kisebb Belváros, Óbuda vagy a II. ke
rület. Pz abszurdum! Uj kerületi beosztásra 
van szükség.

— Az ellenzék lehetetlenné tette kivonulásá
val a törvényhatósági, mandátum meghosszab
bítását, amelynek ug.v sincs semmi alapja, 
mert nem fenyeget török-tatár, csak egyetlen 
háború van, amit Wolffék folytatnak nagy si
kerrel a józan ész ellen. Egy csonka testület 
mandátumát nem lehet meghosszabbítani. #A 
demokrata párt nemcsak föntartja lemondását, 
hanem azokat, akik nem tartózkodtak Buda
pesten és a póttagokat is kötelezni fogja a le
mondásra, habár erre nincs szükség, mert ön- 
ként is megteszik.

vetkezőket tudta meg a főkapitányságon:
Szombat délután ’/«5 órakor kapta meg a 

rendőrség a hirt, hogy Zita királyné Buda
pestre érkezett és délután 4 órakor látogatást 
tett ei Ritz-szállóban.

Andrejka helyettes főkapitány nyomban ki
lencven detektívet mozgósított, akiknek az volt 
a föladatuk, hogy kinyomozzák a kósza hir 
eredetét és állapítsák meg annak a nőnek sze
mélyét, aki a Ritz-szálló előcsarnokában meg
fordult. A huszonnégy óráig tartó nyomozás a 
legnagyob erőfeszítés mellett sem tudott va
lami pozitvumot elérni. Csak vasárnap este 
9 órakor sikerült megállapítani., hogy Zita ki
rályné nincs Pesten és nem is járt a Ritz-szál
lóban. Kinyomozták a kocsist, aki a feketeru
hát nőt a szállóhoz vilié s már ennek az előadá
sából is megállapitotta a rendőrség, hogy az 
utat nem Zita királyné volt. l)e még inkább 
halomra döntötte a Zita, királyné személyéhez 
fűzött kombinációkat a haiárrendörségtől ka
pott jelentést, amely megállapitotta, hogy a ma
gyar határt az utolsó napokban nem lépte át 
bii/an utas, akinek szernélyleírása ráillenék a 
királynéra. De kinyomozta a rendőrség a Ritz- 
szálló látogatóját is, aki arcra és alakra, hason
lít valamelyest Zita királynéra. Ez a hasonla
tossá'* szülte a pletykát, mely a városnak annyi 
izgalmat okozott és a rendőrségnek annvi mun
kát adott.

Hagy szllárdulás a tmkkOzi 
magánforgalomban

A korona árzuhanása miatt a szonbati ma- 
gánforgalnil kurzusoknál is magasabb árfo
lyamok jelentkeztek a vasárnapi magánforga
lomban. Az irányzat rendkívül szilárd, főleg 
az arbitrázs- és bankpapírokban. A szilárdulás 
azonban átterjedt az ipari értékek piacára is. 
A vasárnapi magánforgalom árfolyamai újabb 
nagy hossz mérföldköveiként jelentkeznek. A 
kővetkező árfolyamok fordultak elő: Cukor 
1,500.000, Kőszén 1,309.00 (pénz), Magyar Hitel 
345.000, Osztrák hitel 160.000, Salgó 380.000, Ál- 
lamvasut 380.000, Borsodi szén 288.600, Nasici 
280.000, Hazai fa 88.5100, Olasz bank 34.900, Égisz 
30.000, Viktória bútor 13.000.

A kispesté rablógyilkos 
megtört a fogházban 

(A Reggel tudósilójától.) Mindenki előtt em
lékezetes még az a rémregénybe illő rablógyil
kost ág, amelyet Molnár-Tóth József facér fü- 
szerkereskedő segéd és zugbörzés bűntársai se
gítségével elkövetett. Másfél esztendeje kiir
totta a Lachmann-családot, ellették láb alól az 
öreg Lachmann Andrást, akit Molnár-Tóth Jó
zsef Lachmannék lányával, Kövess Lipótnévál 
együtt küldött a másvilágra, majd Molnár- 
Tóth József végzett Kövessnével is, aztán meg
gyilkolták a Kövessné 16 éves fiát és eltették 
láb alól az öreg Lachmannét is. Annak idején a 
rémes gyilkosságok borzalmairól a lapok hasá
bos tudósításokat közöltek, megírták, hogy a 
rendőrségi nyomozás alatt Molnár-Tóth vériá- 
ziló cinizmussal, kihívó hetykeséggel ismert be 
mindent s azzal kérkedett, hogy

a bitófa alá is vasalt nadrágban fog menni, 
mert ő urnák született.

A rendőrségről Molnár-Tóth József és bűn
társai a pestvidéki ügyészség fogházába, kerül
tek. A törvény előírása szerint a bűntársak 
egymással nem érintkezhetve, hónapok óta nem 
is látták egymást. Külön cellában őrzik Molnár- 
Tóth Józsefei, aki magánzárkájában heteken 
keresztül folytatta kihívó magaviseletét,

de a magány és a börtön szigora az utóbbi 
időben mégis csak megtörte.

Ma már nem az a fő gondja, hogy * vasalt le
gyen a ruhája, finom, szagos legyen a szapparia, 
föladta a piperkőcséget és folyvást azon tépolő- 
dik, miképen enyhíthetne yésztjósló sorsán., Az 
ügyészség hamarosan elkészítette Molnár-Tóth 
Józsefék ügyében a vizsgálati indítványt és dr. 
Csikmák Lajos vizsgálóbíró ehhez képest már 
meg is kezdte a többszörös rablógyilkosság 
ügyében a vizsgálatot. E napokban dr. 
Szacsvay József ügyvéd, a Lachmann család 
örököse Lachmann József jászberényi földmi- 
vesiskolai igazgató képviseletében terjedelmes 
kérvényt nyújtott be a vizsgálóbíróhoz,

amelyben a letartóztatott terheltek minden 
ingó vagyonára bűnügyi, biztosítási végre- 

hajtás elrendelését kérte.
Hivatalos becslés szerint ez az ingatlan 

ma egész szép vagyont ér és tudvalevő, hogy ezt 
a telket Molnár-Tóth József 10,250.000 koronáért 
eladta. A pénz túlnyomó nagy részét magának 
tartotta meg, de juttatott belőle bűntársainak 
is. Lachmann József igazgató

29 millió koronára becsüli az elrabolt érté* 
keket

és ilyen összeg erejéig kéri a bűnügyi biztosí
tási végrehajtás elrendelését mindazok ellen, 
akik a Lachmann-féle elrabolt vagyonból bár
mit is megszereztek.

svrrn- És kem3ERW»&r rt.
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GYÁR: ERZSÉBETFALVA
Ajánl a közeledő aratási idényre? gabona-, lisztes-, 

hagynia- és minden egyéb anyag töltésére szol
gáin 2.7ttfcot, továbbá asdkzsineget, cKoma<ioló- 

vihyxat, kézi-kóvekotelet és minden más 
jutaárut eredeti gyári árakon,azonnali 

szállításra. Állandóan nagy raktár
készletek



— ii’ÍÉS <S’cÍF2Zfii>?» —
(A Grunwuld szanatói bimba.ii nagybetegOD fekszik a leg- 

tteniálisabb magyar író, llródy Sándor, aki atyanieí^ere 
mindnyájunknak, akik ebben az országban tollat szjihn- 
gatunl: a kezünkben. Az alábbi cikk töredéke liródy S'w- 
dór egyik utolsó Írásának, amelyet éppen J Heggel szer
kesztőiének adott át másfél esztendő előtt közlésre. Azól-v 
Bródy Sándor egészségi állapota egyre rosszabbodott, 
Rembrandt halála eimii uj regényét rendezte még sajtó 
alá. egyébként alig ügyeltünk föl orgoiiabugússzcrii stílu
sára, a nagy magyar írónak bosszú hónapok óta nincs 
kedve, egészsége a munkához. Az itt következő strófák, 
mint minden Bródy-irás, az egész írót, az egész embert, 
egy hasonlithatatlnn magyar művész teljes egyéniségét 
reprezentálják.)

Az anyám egy üt láb hosszú virágos domb 
alatt lakik, tehát nincs az a palota, amely en
nél szuverénebb lehessen; az igazi tulajdon. 
Szatmárnak hívták a helyei, ahol nyugszik — 
nekem él —, most nem tudom, mi a neve, de 
azt tudom, hogy nincs földi, tilalomfa, amely 
elébem állhatna és meggátolna abban, hogy 
oda vándoroljak, ahol anyám lakik és megvár
jam ott az időt, amíg a közelébe, mellé fektet
nek. ügy érzem és úgy is tudom, hogy az idő 
szépen lassacskán, mohóságomhoz képest na
gyon is lassan, tempósan, mégis csak elkövet
kezik. Az anyám lakóhelye olyan szép és kí
vánatos nekem: a testvérem egy kis ciprust 
ültetett a. sírjára. Hát a fa nőtt, nőtt, olyan 
nagyra nőtt, mint amilyeneket csak a szent 
földön láttam. A szép bús bokor nagyon sze
rette az anyámat és neki is kedvelt fája volt. 
Micsoda titkok ezek! Nem szabad firtatni, in
kább csak mélyen meghajolni az előtt, ami 
isteni tünemény. Ezt cselekszem én megalázóit 
kételkedő és megyek haza.

*
Nemrégen még azt hittem, hogy oda megyek 

pihenni, ahol születtem és ahol az élei gyö
nyörű, mert legigazibb mámorát, a gyerekkoro
mat eltol lőttem. De néhány hónap alatt — hét 
örökkévalóságnak tetszik — kiittam az illú
ziók legutolsó csöppjét. Elmúltak az ifjúkori 
emlékek, már alig emlékszem, hogy barátaim 
voltak, már nem is tudom, hegy szerettem őket, 
sőt azt se, hogy haragudtam rájuk. Bajt csi
nálni az egrieknek meg éppen nem. akarok. 
Nem kívánok figurázni velük se az életben, se 
elmúlásuk után. Legyen igazuk, vagy ne lelt 
légijen igazuk. Mit bánom én. Elfogyott az 
iras. Inkább csak néhány mondatot akarok 
papírra vetni, sebtében, inkább csak kipró
bálni, hogy engedelmeskedik-e a szemem, a ke
zem. Azt tudom, a végén a kettő is elfárad és 
kiesik a napszámos kezéből a kapa, különösen, 
ha túlsókat kapált az ur szöllőjében. Ne még, 
csak egy kicsit ne még! Csak addig nem, amíg 
meg nem ástam a. magam vermét. Nem is 
olyan borzasztó ügy, inkább úri dolog. Mindig 
is hajlamom volt az ilyen úri extravagan
ciákra. A kép se rossz és ez a legfontosabb: 
A kapa a vállamon, úgy megyek haza, az 
anyámhoz, lefeküdni, a magam lakásába.

*
Ninsenek fájdalmaim és nincsenek sebeim, 

ha lennének is. nem mutogatnám. Röhögve csak 
annyit, hogy tisztelettel alólirótt belülről van 
megnyuzva. Helyesebben csaknem egy eszten
deje történik ez a művelet velem, de szünetle
nül. Még mindig jó üzletet csináltam, valósá
gosan is megtörténhetett volna, mint ahogy 
az ilyesmi elég sokszor megtörtént az egész vi
lágon, nem csak most és nem csak nálunk, ha
nem mindenütt, mióta a világ világ. Nekem 
egyszer hírül hozták., még tavaly, hogy megtör
tént velem az, látták, az illető hallotta is. Nem 
tett rám mélyebb benyomást a dolog, majdnem 
biztosan tudtam, hogy nem lehet igaz. De most 
sokszor eszembe jut az és egy Helmont nevű 
tizenhetedik századbeli nagyhírű orvos, aki azt 
tanította, hogy minden kórság onnan támad, 
hogy az archeust megsértik. Az archeus pedig 
valami középső lényeg, a test meg a lélek között 
fekszik éppen. Nem tudom, nlncsen-e valami 
igaza a nevezetes medikusnak, akinek csaknem 
száz esztendeig hittek a tudósok is, meg a be
tegek is. Hajlamom is volna arra, hogy elhigy- 
jem: tudtomon kívül megsértették az archeuso- 
mat. De nekem csak tudnom /ceti, hogy egy 
rossz szóval se illettek, Helmont professzor pe
dig hiába volt olyan nagy, elmúlt, mint ahogy 
alkalmasint elmúlik ez á mai kémiai alapokon 
álló és nyugvó orvosi művészet. Én most a ré
szemről a kuruzslóknál tartok és abban bizako
dom. hogy a dadám Szatmárit, mint öreg pa- 
rasztasszouy, tud valami füvet, mitől a kedvem 
meggyön és elfeledjem azt a sok jól és forró 
gyönyöriiségekt, amelyek velem történtek, El
feledni az elmúlt és visszatérhetetlen szépei! 
Régebben azt hitték, hogy van egy enyugium 
nevű növénynek a gyökere. Sőt létezik egy kö
zönséges bokor és azon ama ős-bogyó, ami móa- 
hámoztalik és aztán a nedve helyes módszerrel 
fölforr. A bor! Ezt meg is próbáltam az utóbbi 
hónapokban: egynéhányszor használt, de csak 
a fekete bor, a magyar. Abbahagytam, nincs is, 
drága is. Maradtam a. rossz kedvemnél, amely, 
hogy mindent beváltják, nem is becsület' s. ko
moly meluncholia. Ismerem én ezt is; az nem 

kívánja az élet kedves mámorát; még a halált 
magát se, még aziránt is közömbös. Én bizony, 
íme, kívánom mind a kettőt, különösen a ha
lált.

Kérem, meg ne undorodjanak ezért tőlem és 
hogy a kedvüket rontom és kora ifjúságom óta 
annyit kacérkodtam a halállal ás; az is velem, 
nagyon komolyan vettük egymást. Én egy 
kissé profanáltam is. de most már tudom, hogy 
komoly, nagy és szép ügy.

A halál az isten csókja. így áll az ó-testa- 
mentomban. Középkori kitűnő tudósok is igy 
vallották. Hiszem, érzem, vallom és ezért szíve
sen megyek elébe.

Nem úgy önként, erővel, mint akkor, negy- 
vencsztendös koromban, Nem sikerült, az 
anyám még élt. Az isten még nem tartott mél
tónak a csókjára. Egy esztendeig vergődtem 
utána és egyszerre talpra állottam, haza
mentem, mint uj ember, mint tékozló fin, aki 
megtért. Az Ur agy kívánta, hogy még sok 
örömet és szenvedést álljak ki. Meg is tettem 
bőven mind a kettőt. Nem vagyok lázadó és 
talán szégyenem ez, forradalmi természet sem 
vagyok, de azt hiszem, akkor, amikor cl akar
tam menni és végrehajtót lám életem egyetlen 
programját: — igazam volt.

Furcsa létemnek harmónikus vége lett volna. 
Mennyi mindent nem tudtam volna meg, amit 
most tudok és nincsen öt percem, hogy eszembe 
ne jusson, Nem is önboncolás, hanem valósá
gos önmarcangolás ez és alkalmasint már nem 
is szép, úgy hogy az olvasó elveszti tőlem a 
kedvét és azt kérdezi:

— Mit akar ez velem, mit akar magával? 
Nyomorult ez az egész földi fajta, győző és le
győzött, keresztény és pogány.

Semmit. Száraz a szemem, nem is vérzek. 
És haragosan űzöm el magamtól a gondolatát 
is annak, hogy <> sorsom iránt valaki csak ér
deklődjék is. Sohase voltam, a mások tréfás 
kedvének az okozója, egyetlen élcet se tudtam 
soka. A szomorú kis fiú, aki voltam, szomorú 
öreg ember lett, ennyi az egész.

*
A komoly az, hogy eljött az alkony. Legyen 

vigaszod Öcsém — én —, hogy másra is eljön 
szépen, szabályosan, törvényesen. Az én bűnöm, 
hogy annyi és olyan erős gyökér köt össze a 
földdel, a boldogsággal, az ifjúsággal, amelyet 
távolabbra toltam ki a rendesnél. Az én bűnöm, 
•togy kevesebb volt az égiekben vetett hitem, 
mint amennyi a földiékben. Az alkony jött, biz
tosan van abban is szép, majd megpróbálom 
megtalálni. „Sehotonu" mondják adamusul. 
(Nem héberül.) Addig kínlódjunk tovább amed
dig a mindenhalónak, tetszik. Azonközben haza 
megyek az anyámhoz és a közelében, a szép 
szatmári fekete földben olyan jól alszom, hogy 
na!

— Nz igazságügyminiszter és a nem jegyzett 
értékek piaca. Nagy Emil igazságügyminiszter, 
A Reggel értesülése szerint, éppen ennek az új
ságnak közleményeiből és egyeb információk
ból arra a meggyőződésre jutott, hogy a nem 
jegyzett értékek piaca nem maradhat a mai 
felelőtlen, közveszélyes helyzetben és gyökeres 
reformra szorul, Ez ügyben az igazságügy- 
miniszter meg fog hallgatni több elfogulatlan 
és hozzáférhetetlen ül becsületes véleményt és a 
tőzsdetanács utján kívánja majd rendezni ti 
kérdést. Nagyon helyes ez az elhatározás, az 
exoták piacát nem lehet tőzsdei orvvadászok 
vadászterületének hagyni...

— A Pala-utcai lövöldözés: éjszakai csöndhábnritás. 
Amint ismeretes, péntekről szombatra virradó éjszaka a 
Pala-utca 9. számú házba Cseh Ferenc és dr. Fisékor 
Ferenc, bankhivatalnokok ittas állapotban becsöngettek és 
amikor kiderült, hogy tévedésből rossz helyen járnak, 
közöttük és l-’rüh'kel Ignác háztulajdonos között év
váltás támadt és közbon Cselt Ferenc revolverével kétszer 
a levegőbe lőtt. A két fiatalembert előállították a fő- 
kapitányságra, ahol egyöntetűen azt adták elő, hogy ő/.- 
ittas állapotban coliak és a Pala-utca 9. szám nlatt egy 
régi mulatóhelyet kerestek. Amikor bentvoltak n ház 
udvarán, rájöttek, hogy rossz helyen járnak és bocsánat
kérés közölt iávuzni akarlak, Eriinkéi azonban utánuk 
ment és heves szóváltás támadt közöltük, amire Cseh 
Ferenc előkapta revolverét és kél lövést telt. Miután a 
szem) amik vallomása n fiatalemberek által előadott véde
kezést igazolta. Cselt Ferencet, aki étidéig őrizetben volt, 
vasárnap délelőtt a fökapitán i/ságról elbocsátották, 
Flsehor Ferencet még szombaton elengedték, éjszakai 
csöndli.iboritds miatt indul meg az eljárás ellenük.

— Bopörö’ték a villamos vasutakat a tarifaföJemelés 
miatt. A központi járá.sbíróság előtt érdekes döntés készül 
abban a polgári pöx'ben, amelyet Kroustein István jog
hallgató indított a villamos vasutak igazgatósága ellen. 
Ki un. lein ez év június elsején havi bérletet váltott a 
villamosra. Kiílzeíeit a bérletjegyért egy hónapra 19.500 
koronát és ennek ellenében megkapta annak rendje és 
módja szerint n bérletjegyet. Három héttel később — 
amint ismerete.-. —, június 20-án u villamosjegyek árút 
a társaság jel iitékenyen fölemelte és Frontiéin. Istvánt 
fÖlvzólitntiák, hogy a bérletjegyére 12.500 koronát pótló
lag fizessen meg, mert kiilö.tbcn érvénytelenné nyilvá
nítják a meg váltott bérletjegyét. Kron.-.tciu lefizette ezt 
az összeget de pört indított a villamos társaság ellen 
és keresetében arra kéri a bíróságot, hogy Ítéljék vissza 
neki a 12.500 koronát, mert azt jogtalanul fizettette vele 
a villamos társaság. Jiinius 1-én, amikor megváltotta a 
bérletét, akkor egy hónapra szerződőit a villamos lórin 
sággal és ezen időn belül c I.érleli szerződés folyománya- 
képen a társaságnak nincs joga tőle ut<in/iz< lést köve

tni. A pörbon szeptember elején tartják meg a tár- 
gyűlést.

1923 ,julius 23.

— Ugyan kérlek, mit tudtuk mulatni azon, 
hogy Menyust is ti kapitalisták sorában látjá
tok. Afölött sose kacagtatok, hogy Menyust a 
Parnasszuson láttátok. Pedig a kapitalisták 
közé mégis könnyebben jut. be az ember, mint a 
Parnasszus ligetebe. És ha Menyus átgázolta a 
Parnasszus akadályait, gyerekjáték volt eltaka
rítani a torlaszokat, amelyek az aranybányák 
bejáróinál tornyosultak előtte. Mert senki, de 
senki sem tud oly szívók kitartással udvarolni 
a sorsinléző tündéreknek, mint Menyus. Eu lát
tam őt, amint a liberális lapok szerkesztőinek 
bókolt, láttam, amint az irodalmi rovatvezetők 
előtt hajlongott, Á bokáit oly snajdigul ütötte 
össze, ha jött és ha elköszönt, mintha tizenkét 
évet, szolgált, volna katonánknál. Nagyon ked
ves és nagyon alázatos volt. És mert a szer
kesztő rostéit alamizsna félét adni ennek az alá- 
zatoskodónak, könyöradományul leközölte 
a verseli; Koldulva jutott löl a.Parnasszusra,de 
most, fönt van és mert a. marsrutájába nincs 
beleírva, hogy koldusbottal vagy a Pegazussal 
tette meg ezt az utat, Menyus úgy feszit az is
tenek sorában, mintha szárnyas ló röpítette 
volna a magosba. Es az istenek nem kacagnak! 
De a kapitalisták kényesebbek és nevetnek. 
Persze, hogy nevetnek, mert Menyus szidta, 
becsmérelte őket. Es most ott ül közöltük. A 
költő a kapitalisták, a részvényesek közt! És 
olyan kibocsátási, kedvezményes áru részvényt 
szorongat a markában, amelynek tulajdono
sait tűzzel, vassal, ckrazittal kívánta elhallgat
tatni. Óh, én tudtam, hogy Menyus karriért fog 
csinálni. Hisz stráfszijat hord a bokáin, bogi 
hangosat Roppanjanak, ha a szerkesztők előtt 
összeveri azokat.

_  Bogya János sajtópöre. A nemzetgyűlésen dr. fia peri 
Rezső képviselő beszéde nyomán sokat foglalkoztak 
Bogya János képviselőnek becsületbeli adósságával, ame
lyet Jenvay Géza nyugalmazott százados adott Bugyi; 
Jánosnak, aki ezt a tartozását visszafizetni elmulasztotta. 
Ebből az ügyből kifolyóan „zí Nép" eimii napilap múlt 
hó elején éles hangú intervjut közöli Bogya Jánostól, 
aki úgy a Házban, mint ebben a lapban is uzsora-Atöl- 
csönnek mondta .Jenvay Gézával szemben fönnálló tar 
toznsát. A százados sajtó utján elkövetett rúgalmu 
-ás vétsége elmén sajtópert, indított Bogya elleu es 
a büntet ót őr vény szék vizsgálóbírója most intézkedett 
Hogy a János mentelmi jogának fölfüggeszfésc iránt, hogy 
a sajfópört ellene lefolytathassák.
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_ Bethlen litogalása a tokaji kerületben. A 
Reggel értesülése szerint u miniszterelnök 
augusztus elf ő felében kirándul a Tokaj-Hegy- 
aljára. Bethlen Istvánt e látogatására a zemp
léni eg.vségcspárti képviselők kérték fél. akik
nek helyzete tarthatatlannak Iáiszik kerüle
teikben. A múlt vasárnap Sátoraljaújhelyen 
Görcy István programbeszéde alkalmából íát- 
Jut iák, hogy e városban a.: egysége spártnak 
semmi talaja és Görgőének 100 szavazója sem 
lesz többé I j hely ben. Ugyanez a helyzet a to
kaji kerületben, ahol báró Mailott Nándor sze
replése egy emberöltőre nevetségessé tette a 
kormánypártot. A medgyaszói kerületben For- 
gées Miklós még jelölésre sem számíthat és Sá- 
j-( soriakon Bessenyei 7,''rónak egyáltalában 
nir.es pártja. Bethlen látogatása, ha másra 
nem is, a ra alkalmas lesz, hogy szemtől- 
szenibe lássa: milyen visszahatása van a köz
igazgatás terrorjának, hogy erőszakkal, csa
lással. vesztegetéssel szerzett mandátumok 
még ebben az országban sem tarthatók meg. A 
Béggel egyébként ugv értesül, hogy augusztus 
végén a kormányzó is meglátogatja a Hegyal
jai borvidéket.

— „JnHiin 14.“ Páriából tr.ia A RccgU levelezője: Nem
zeti ünnepe van ma a francia köztársaságnak. E napon 
zászlódiszbe öltözik a város és kacér pántlikákkal övezi 
magát. Trikolőr’obogók takarják n házak falait. Hőség 
fojtogatja a hatalmas várost, mégis az emberek száz
ezrei csatangolnak ünnepi hangulatban és ünnepi ruhában 
az utcákon. A trópikus idő miatt a hág yománpoi long- 
champni katonai revü is elmaradt. Minden be van zárva, 
csak a vendéglők a’tni vannak tágasra tárva, enyhítést 
kínálva a szomjas torkoknak. Az utcasarkokon nagy 
táblák jolz.k, hol lösz a bál. Este a tereken zenekar a 
legmodernebb tdneokat húzta és vígon ropják a párok 
az utca kövén reggelig a shimmyt, two step és bostoni. 
[)o minden vendéglőnek és bárnak megvan a maga zene
kara. (Az ember bámulja, honnan veszik erre a napra 
a sok zenészt és zeneszerszámot.) Minden házban 
muzsikaszó, alvásról szó .c-m lehet az éjjel. A zenekarok 
különfélék. Az i: ri 1: lyck'en <’ou'v;ófi vln •!:, b'gtöbúnyire 
négyen, do lég;; yal rab Imii esnie e:-y harmonika nyújtott 
haugjai szolgáltatják a zenét. 5W mig gramofónok és 
dr dnélkilli teleion hangfogói előtt is vígan megy a 
tánc, ltt-ott egy tagból álló jazzband, ami iiditő lát
vány: egy férti Aliig fÖ'fegyverkezve zeiicr,zcrszámmal, 
kezében harmonika. egyik lábára csuigő, másikra dob 
van eri'-itve, i- .iában .pedig trombita. N; ;y lármát tud 
csapni, ez pedig a le-.fontosabb. A rényárbau ti-. .<> ut
cákon nagy tömeg hö.npölyöe. sétál, táncol vagy If.n.il, 
Sok vidéki és kiíl Ildi jön 1’ .ri.sba erre a napra. Tiz óra 
után n. város több helyén öi őmülzek gyulnak ki és 
tüaíj szórakoztat  jtift <u embereket. Hallatlan )..•• y
a lárma, mólkor a: utcák oly világosak, mirt nappal. 
Pária ma nr.úat... (i’ailós István.)

— Döntés r.’ű 
A nemzetgyő': 
több : ; lomn
képviselők 
pőrét, amelyet, 
különös 
indítottak 
Ebben a 
1919 őszén 
és a \ ízs.'

l'.ri'l : .‘■kiált Lajos bűnügye, 
n az inde.mnitási vita során 
.! szóbtitozíúk az ellenzéki 
iidl Lajosnak ismerem? bün- 

sok-snk kiviteli engedélynek 
uíon-módon való megszerzése miatt 

ellene és vagy 20 bűntársa ellen, 
panumaüvyben az ügyészség még 
vizsgálati indítványt terjesztett ebi 

álóbiró már ri/yc’s-ré.^cn befejezte a 
bünpör x i/grélatát, Közben a terheltek mind 
szabadlábra kerültek es az iratokat újra az 
ügyészséghez tették át érdemleges indítvány 
szerkesztése céljából. Hosszú idő. tűn egy esz
tendő is eltellett, anélkül, hogy ebben az ügy
ben érdemleges I ítézke törtéi t vo na. Érne- 
kes változás csak az volt ez idő alatt, hogy 

t.üdi Lajos eddigi védőitől a megbízást meg
vonta és uj védőjt ül dr. I Iáin Ferenc nen t- 
1 ' képvi el ne ' zte meg. /);•.
Ulain be is csatolta a biinpör aktáihoz Esküdt 
Lajostól nyert meghat'-lmazását, de s-mki sem 
szorgalmazta az ügy befejezését. Mégis akadt 
aj’yanníútollak között, aki ügyvédje utján 
sürgető kérvényt ad. <1 he a bírósághoz és túr- 
; s alá j kitűzéséi kívánta és ez a terhelt: Tömöri 
Angéla, aki Esküdt Lajossal való kapcsolnia 
révén került o biinpör középpontjába. Nem

ben Esküdt újra föltűnt a magyar politiká
ban: egy délelőtt megjelent a képviselőház 

óján és nagyatádi Szabó minisztert ko
rpáié. Amikor Nagyatádi különös vendégéről 
h; iiott, személyesen sietett be a háznagy! iro- 
m ba, amire egykori Lajosát kivezették a Ház
ból. Amint A Heggel tudósítója megbízható 
helyről értesül, dr. Nagy Emil igazságügy
miniszter intézkedett a budapesti ügyészségnél, 
I’opv űz Eskiidt-félc bünvörben most mér hala
déktalanul és soronkivül készítsék el az érdem
leges határozatot. Azt beszélik, hogy ennek az 
ügynek e szokatlan lassú tempója még TMu
csányi Vilmos Pál igazságügyminisztersége 
idejéből keletkezett, de most már a bírósági 
nyári szünet elteltével döntés alá kerül az 
Esküdt-féle szállítási panamaügy.

I

.«ZAB. MÜKöBURKOL A TU

üíí SÜRKIMÉRÖKÉSZÜLÉKEK 
NEMNEFSLD jéoSZEKRÉNYOVAR, 
BUDAPEST, VI.. GRÓF ZICHY JENö-ÜTCA 5 
ÁRJEGYZÉK INGYEN ES Bl.llMENTVE

’un

íwm, wj és w&sznált,
vétó! és eladíu:. föHiny«‘S ifl logclűuyösobben 

jJ, Budt'.POít, Donwmmy-utca 34 
38 (líernád-n. enrok). Telefon: József 44-40. .szám

Readíüvül izgalmasnak Ígérkezik a nemzetgyűlés kedd! ülése
(A Heggel tudósítójától.) > politikáiban 14- 

jes erővel tombol a nyári vihar, amelyet két
ségtelenül (fiain Ferencnek ceglédi beszéde 
idézett föl. A nemzetgyűlés kedden tárgyalja 
az igazságügyi bizottság jelentését, amely ja
vasolja, hogy Ulain Ferenc ellen a nemzet- 
gyűlés becsületénei:, súlyos megsértése miatt 
bűnvádi eljárást indítsanak. A pénteki ülésen 
egyedül Friedrich István mondott olyan be
szédei. amelynek olyan színezete volt, mintha 
védeni akarta volna Ulain Ferencet.

Kedden azonban n szélső jobboldal egész 
arzenáljával Ulain támogatáfára fog 

sietni.
Legelőször is. mint, föltétlenül beavatott 

helyről értesülünk. Ulain hivei föl fogják szó
lítani, dr. Karafiáth Ja.öt, ;> nemzetgyűlés ház
nagyát, hogy tegye le a Ház asztalára azokat 
a leveleket, amelyek a részvényföl?.já,nlásokkal 
kapcsolatban birtokába jutottak.

Ezek a levelek, szerintük, niagasrangu ál- 
lanti, tisztviselőknek szólnak, nem pedig 
képviselőknek és tartalmuk állítólag az, 
hogy az illett) bank a részvényeket címzet
teknek mon vásárolta, illetve átengedte, 
azokat el is a (Ha és a differenciái folyó

számlájuk javára irta.

A keddi ülésen azon- 
föl fogja túrni a birtoká- 

anyagát. Ugyancsak fölszó-
4. j jj is, akihez ál- 

magasrangu állami tiszt-
iVolif Károly tói i 
jöt

a bankoktól kapott értesitőlevelekkel. 
nyert érie-íilé.-<ink szerint 
a birtokában vannak még 

:'} Tamás kénviselők is, 
szintéu föl fognak szó

éi mindazt, amit a rész

,Karafiáth ebben az ügyben már interpellá
ciót is jegyzett be, amelyet eddig ismeretlen 
okokból nem mondott el 
ba 11 elő re 1 á,111a(óm; 
bán levő levelek 
kilóst várunk 
Utólag színtér, jöttek 
viselők 
Elten?.'ki oldalról 
hasonló leveli knek 
l.lus-.'ir Eb mér és Káli 
akiket Ulam té nogatvi 
litani. hegy mondják 
v é n y ü g y h. n tudnak.

A s.zélső jobboldalról követelni fogják újból 
bankok ellen kAdando szigorú rendeletet,a

— Mondd csr k, kérlek, tel ;ik neked az a kon- 
sir’ktiv munka, amelyet Cegléden folytainak 
a iűíjvédeicm bajnokai? A cégié li gazda tör- 
véuytisztí Jete még most is etyértékii a leg- 
; írd >b alkotinánybiztositékkal és arra ta
lán még sof-em volt nélda, hogy a ceglédi pa- 
raszt szembi zállt mi a Imióság re-idt '.k zé
seivel. Ez a parasztiá.rsadaJom hírét se hal
lotta annak, hogy mi az a konstruktív munka, 
de öntudatlanul is konstruktív volt. Most aztán 
megérkeztek a városba a hudauesti hivatalos 
ko’v-árul'tiv apostolok, akik fügU mutatnak 
hatóságnak, jognak, rendelt tnek és a nagy- 
szőrű munkát bvte'.czik azzal, hogy lepocskon
diázzák ( z ország miniszterelnökét és igazsdg- 
ügyminiszterét. Pedig a tekintélyek lisztelete 
benne volna a konm-rukció kis kátéjában s ha 
meglé- Je l őket, miért, nem alkalmazkodnak a 
’ ír' uL alkotta szabályokhoz, azt feülik. hogy 
a tekinlélvck tisztoldo nagyon szép dolog, de, 
„« parasztnak az ember csak úgy tud impo
nálni. ha lepiszkálja a tekintélyeket". Két te- 
kintéíy nem fér mer (így csárdában és Prónay 
Pál ’ ................................ ............
dick 
nem 
halminak valaha ezek a konstruktivok, 
hirdetnék, hogy Bethlen István a hu. 
lel remél, óbb politikusa az országnak? Ha azt 
hirdetnél^ 
ember? 
Minden 
den is.

nem lehetne félelmetes tekintély a ceglé- 
előtt. hu vem mutálná mea, hogy neki 
a miniszter.’lnök se imponál. Persze, ez 
konstruktív politika,, de hál nyeregbe jut- 

k, ha azt 
iszte-

hogy rajtuk kívül ír van becsületes 
mondta, a belügyminiszter? 

bal felöl jön. Valóban. Ceglé-
Hogy 1s 
kilengés

— Az országos főkap’lány a hazárdjáték el
írni. Nádossy orszáiros főkapitány a Pesten és 
vidéken tapasztalható hazárdjáték ellen föl
lépni készül. A főkapitánynak tudomására ju
tott, hogy a pesti klubokban, kaszinókban nap
nap ulán mértéktelen hazárdjáték folyik és 
hogy újabban már nemcsak magyar koroná
ban. de külföldi nemes valutákban, főleg pedig 
dollárban folyik a játék. A hét elejére várják 
az országos főkapitány rendeletéi, amely lehe
tetlenné fogja tenni a hazárdjátékot.

— Fölfedezték a vörheny hacillusát. Rómából 
táviratozzék: A lapok jelentései szerint két 
olasz orvostar.ár fölfedezte a vörheny bacillu- 
sát. Sok kísérletet tettek oly szérum előállítá
sára, amellyel meg lehetne akadályozni a vör
heny kitörését,

— Gsla-sarok, a régóta kitűnőnek ismert, ol
csóbb mint, a többi.

— A Yes por cellán pouder homogén 
szemcséi, amelynél tökéletesebb 
szépitőszer nincsen a világon.

— A Minerva beljn autoinnhllsryAr vcíévképvisöletAt 
Simó Rántlor nr. :i cztiknia o kiváló képviselője vette át.

koc.'-ik láthatók AndVássy-ut Cl akiit, Stinó ur ujoniuwi 
berendezett üzletében 

kapcsolatban közéleti férfiak megx’Ct .i«/gefé- 
sóvei. A liberális bilen.zéken természetese:! senki 
sincsen ilyen rendelet ellen, de szükségesnek 
tartják, ha már Ulain az Litcrrexlrn ügyet föl
vetette, egyéb bevezetésekről, igy a K.slarcsai- 
ról beszélni, amelyből, hir szerint, hasonló kö
rülmények között jutott papír a szélső jobbnak, 
mint Kiss Menyhértnek — L'.jságüzein.

ülainék az egész részvényügyről úgy akar
ják a ügyeimet elterelni, hogy egy sokkol na- 
gyobbszabásu

állítólagos leleplezésre készülnek.
Ennek keretében főképen Huszár Károlyt akar
ják támadni és mint mondják, tisztázni akar
ják a Tjsza-bünpörnek összes eddig ismeretien 
részleteit, elsősorban pedig Huszár Károly sze
repét ebbenabiinpörben. .A szélsőjobb koncen
trált gyűlölete irányul Huszár ellen, akinek 
kemény csatéi lesznek a parlamentben.

A Gömbös-csoport részéről nyert értesülé
sünk szerint Gömbös Gyula éö legközelebbi hi
vei szintén óhajtják a bűnvádi eljárás megin
dítását Ulain Ferenc el len, azonban csak azért, 
hogy ennek a pörnek a keretében a bankok 
szerepét tisztázzál:. Gömbös Gyula véleménye 
szerint ugyanis, Ulain, ba elhamarkodottan is, 
de jóhiszeműen tette meg Cegléden ismert ki
jelentéseit. Gömbös fölfogása az, hogy a kor
mánynak igen nehéz helyzete lesz e bűnvádi 
eljárás lefolytatása körül, amennyiben Ulain 
vádjainak beigazolódása esetén az egész politi
kai élet válságos helyzetbe kerülne.

Ellenzéki olda'ou feszüli, ügyelőmmel várják 
a keresztény politikusok' J-tözött folyó mérkőzés 
eredményét és semmiesetre sem remélnek e 
küzdelemtől üdvös hatásé az országra nézve. 
Kedden óhajt fölszólalni az indemnifás vitájá
ban Friedrich István, aki beszédében főleg a 
kormány külpolitikai tevékenységét fogja éle
sen bírálni. A szociáldemokraták közül most 
már csak egyedül Peyer Károly beszédét előzi 
meg nagyok érdeklődés és még két-bároin ér
dektelenebb felszólalás níán az indemnitás vi
tája előreláthatólag e hét közepe táján véget ér.

— ötmillióval inegsy.ököít egy írodaszolga. 
Szombaton délután izgatot: fiatalember jelent 
meg a főkapitányság központi ügyeletén.

— Bálint Nándor vagyok, a gróf Zichy Béla 
urkuti bányamüvei részvénytársaság főköny
velője — mondotta. Ma délután kellett volna 
kifizetni több munkásunk bérét, ötmillió koro
nát adtom á,t reggel 25.000-res bankjegyekben 
Sásdi József házi szolgánknak, hogy váltsa he 
a pénzt a jeg.vialézetnél kiseimletü bankje
gyekre. Vártam rá egész délelőtt, de a házi- 
szolgu nem jött. Sásdi József ezelőtt a U.er- 
Zmr-banknál volt bankszolga. Onnan vettük át 
mi őr. Két hónapja van a részvénytársaságnál, 
mindig a legilledelmesel ben viselkedett. Túl
zottan meghízható szolgának mutatkozott. A 
sürgős följelentést azonnal átadták a detekti- 
veknek. Nyomozás közben nagyon gyanússá 
lett, a jóviselctünek mondott háziszolga sze- 
mélyleirása. Sásdi József balarcán ugyanis 
májfolt van. Ugyanilyen személyioirása van 
re.)/ régi, híres, többször büntetett betörőnek is. 
Előkeresték ennek rendőri fotográfiáját. Ez a 
betörő valódi nevén Fekete László, nemrég sza
badult a fegyházból és a deiaktivek már azóta 
megint keresték. Bálint Nándornak megmu
tatták Fekete László fénykópét. Rögtön fölis
merte benne a háziszolgár. aki a részvénytár
saságnál Sásdi József álnéven tevékenykedett, 
A rovottmultu sikkasztót, aki, úgy látszik, a 
könnyebb műfajú mesterség vizeire evezett át, 
széles körben keresik.

— Ha használt vászonclpőjét vadonatújjá 
akarja tenni, használjon W o r Id
ei pő tisztítót, amely egy pere alatt 
vadonatújjá varázsolja. Mindenütt 
kaphat ó.

— Brllllinst, ékszert, aranyat, exilatUt, hamlafogat lég. 
niarnsabb Áron, rópl arany- é* erflatpi'nxekct vc« Flschcr 
és Elmer ékezeríraek, Budapest, RAkócai-ut S7. sxAtn.

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

If.n.il


— Harniinckétniilliós tőzsdeosolás, A rend
őrség néhány hónappal ezelőtt letartóztatta 
Mága Józsefnét, aki ravasz fondorlattal tudta 
elhitetni vadidegen emberekkel, hogy nála 
tőzsdejáték utján milliókat nyerhetnek. A 
rendőri nyomozás kiderítette, hogy Magáné 
rendszerint a Magyar Országos Központi Ta
karékpénztár Fehérvári-uti fiókjának helyisé
geiben szedte áldozatait. Beszélgetésbe elegye
dett a pénzükért várakozó nőkkel és férfiakkal 
és fölmutatva előttük egy hamisított könyv
kivonatot, elhitette velük, hogy sokmilliós 
folyószámlája van a bankban, a pénzét úgy 
szerezte, hogy ismeretségben áll a nagybankok 
vezérigazgatóival, akiktől mindig megtudja, 
mely 'papírok fognak emelkedni. Az első áldo
zata dr. Déri Jstván volt, akinek elpanaszolta, 
hogy egy nagy tőzsdekötéséhez szüksége volna 
fedezeti papírokra és némi készpénzre, mert 
igy milliókat nyerhetne anélkül, hogy koszt
pénzt kellene fizetnie. Nyereségrészesedés fejé
ben Déri átadott Mágűnénak 66 darab Egye
sült Fővárosi Takarékpénztári részvényt és 
43.500 korona készpénzt. Özvegy Endrőczi 
Lászlónétól 56.400 koronát, Turiák Erzsébettől 
120.000 koronát, Peteny Károlynétól G75.000 ko
ronát és sok más ismeretlen károsulttól is mil
liókat vett föl, amelyekkel azonban nem tu
dott elszámolni. Amikor a hiszékeny emberek 
követelni kezdték tőle pénzüket, azzal állott 
elő, hogy a Tröszt-részvényeken minden va
gyonát elveszítette. Magánét természetesen 
nagyon sokan jelentették föl, de sok károsult 
nem tett följelentést. Az ügy tárgyalását szom
batra tűzte ki dr. Horváth Géza Ítélőtáblái 
biró, aki előtt Magáné azzal védekezett, hogy 
ő senkit sem akart megkárosítani, egy szeren
csétlen véletlen volt az oka, hogy a tőzsdén 
minden vagyonát cl veszítette. Védője be,csa- 
tolta több károsult kérvényét, amelyben 'ezek 
kijelentették, hogy nem kívánják Mágáné meg
büntetését. Az egyes biró elrendelte a vizsgá
lat kiegészítését a vádlottnő vizsgálati fogsá
gának föntartása mellett.

— Nyilatkozat. „A Nap'* 1031 december 10. számában 
„Don Juan a rendőraégen" címmel közlemény jelent meg, 
amelyért A. Ignácné született R. Ilona sajtópört indí
tott a közben megszűnt lap ellen. Minthogy a szerző 
személyét nem lehetett megállapítani, a sajtótörvény ér
telmében nekem, mint „A Nap“ akkori felelős szerkesz
tőjének, kellett vállalnom a felelősséget. Meggyőződtem 
azonban, hogy az inkriminált cikkben foglalt adatok nőm 
felelnek meg a valóságnak, ennélfogva kötelességemnek 
tartom, hogy a közlemény megjelenésén sajnálkozásomat 
fejezzem ki. Budapest, 1023 julius 22. Dr. JfoZndr Jenő,

— Ma kezdődik az Erhadt-pör tárgyalása. 
Lipcséből jelenti A Reggel tudósítója: Példát
lan érdeklődéssel várják a. birodalmi törvény
szék hétfő reggeli tárgyalását, amelyen termé
szetesen csak Erhardt kapitány fogságban levő 
bűntársai. Hohenlohe hercegnő és Liedig volt 
tengerésztiszt fognak a bíróság elé.állani. Mind
kettőjüket Erhardt rejtegetésével vádolja az ál
lamügyész és Hohenlohe hercegnő ellen még 
hamis eskü miatt is vádat emelt. A hercegnő 
ugyanis eskü alatt vallotta a vizsgálóbíró 
előtt, hogy a nála lakó von Eschwege nevű ur 
nem azonos Erhardt kapitánnyal, akit szemé
lyesen ismer és ezt a vallomását csak napok 
múltán vonta vissza, amikor már számos tanú 
fölismerte a nála lakó vendégben a Kapp-puccs- 
ból kifolyólag körözött kapitányt. A 29 éves 
Hohenlohe hercegnővel nagyon szigorúan bán
tak a vizsgálati fogságban, amely Erhardt szö
kése után kezdődött. Rabruhában kellett jár
nia, rabkosztot evett, sőt még a szemét is bekö- 
töték, amikor a vizsgálóbíróhoz ment, azonban 
pár nap előtt, ezeket a, súlyos rendszabályokat 
a vádtanács megszüntette. A hétfői főtárgya
lás érdeklődésének középpontjában ez a fana
tikus fiatal leány áll, miután a főszereplő 
nyomtalanul eltűnt. Erhardt szökése miatt a 
lipcsei törvényszék elnökét, dr. S.chmidtet, rö
videsen nyugdíjazni fogják. A megszökött ka
pitány nagybátyját, Erhardt Károly hamburgi 
kereskedőt, akit a szökéssel kapcsolatban 
ugyancsak őrizetbe vettek, ismét szabadonbo- 
csátották. Érdekes, hogy Erhardt nagybátyja 
letartóztatása alatt állandóan Cuno kancellár 
és Heinze igazságügyminiszter barátságával 
dicsekedett.

— A vasárnap rendőri hírei. A Fő-utca 68. fiaim alatt 
lévő Csonton József ós Tdrsa villamosvállalat rt. műhelyé
ben Hevesi Károly 17 éves taDoncot dróttekercselés közben 
a magasfeszültségű Aram agyonsujtofta. A vizsgálat meg
indult. — A Dunának újabb halottal vannak: Tegnap 
délelőtt az összekötő vasúti hídnál 40 év körüli munkás- 
killsejii fór/i holttestét fogtól: ki a Dunából. Személy, 
azonosságát megállapítani nem sikerült. — Tegnap dél
előtt a Csont-utca irányában 20—25 éves férfi holttestét 
fogták ki a Dunából, aki négy-öt nappal ezelőtt, fihdós 
közben fulladhatott n vízbe. — Vasárnap délután az 
Erzsébct-hídnál 14—15 éves ílu holttestét fogták ki a 
vízből, aki szintén fürdés közben lelhette halálát. — Tilt 
volt vasárnap délután a főváros tulajdonát képező Hárs
hegyi erdőben. 1500 négyszögölnyi erdő leégcH. A tüzet a 
11. kerületi tűzoltását/ oltotta el. — Késelés, Hundus Ist
ván Kispesten kocsmázás után összeveszett Tuldnyi Imre 
nevű társával, aki kést rántott és mellbe szúrta llundust. 
Bundusf élet vessél.y ez sérülésével az István-kórházba 
szállították. Tnlánylt a rendőrség őrizetbe helyezte.

-- Dr. Rásknl Dezső egyetemi magántanár, az újság 
írók betcgsogélyző és szanatóriumi egyesületének szak
orvosa. nyári szabadságáról visszatért és rendelését 
■megkezdte.

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

aReggel

Három rovottmultu részvénytársasági 
igazgató nagyszabású részvénymanövere 

Közveszélyes a nemjegyzett értékek piaca
(A Reggel tudósítójától.) Szomorú, de nap

jainkban talán nem is meglepő esetet mutat 
be alább A Reggel, amelynek tendenciájára fö
lösleges olvasóink előtt rámutatni Egy ,,grun- 
dolás“ hiteles történetét mondjuk el, amely kü
lönösen személyi vonatkozásaiban nemcsak ta
nulságossá, de bűnügyi lég is erdekfeszitové 
teszi ezt a nyomozási adatokkal alátámasztott 
olvasmányt. Egy „bőrgyárról" akarunk szólni, 
amely részvény! alapon igyekezett az igazgató
sága javára lehúzni a hiszékeny és mindenáron 
sok pénzt keresni akaró közönség — borét. Aem 
is régóta, uton-utfélon lehetett ügyes reklam- 
hirekkel találkozni úgy a napisajtóban, mint 
közgazdasági lapjainkban, közleményekkel, 
amelyek arról szóltak, hogy a

„Finombőrgyár részvényeit a magánforga
lomban 21.000-től 23.000 koronáig keresték.

Ki tudja, hány sajnálni való áldozata van ma 
már ennek az ártatlannak látszó, de alapjában 
veszedelmes hirdetésnek.

Mi az a Finombőr?
A húboru után Újpesten, n Tisza Kálmán utca 11. szám 

alatt Breitncr J. Gyula timdrmühelyt nyitott a az üzlethez 
társul vette Schmrtin Lázár és Stalner Miken bőrkeroskedo- 
két részvénytársasági alapon. Az uj rt.-nak. „wrinfncr 
Gyula finombörföldolgozó rt.” lett a cím®. Hatszúz db. 
egyenként 1000 K-ás részvény alkotta nz alaptőkét.és a rész
vényeket a három társ egyformán osztotta föl egymás 
között. A kip. timármiihely eleinte 16—IS munkást foglal
koztatott és Breitncr Gyula, aki az üzemet vezette, meg
lehetősen szép teljesítményt mutathatott föl. A részvény
társaság raktárában Hegedűs Lóránt pénzügyminisztersége 
idején még sok gyártott bőr volt, amelyeket Schmaln Lá
zár, az egyik igazgató spekulációs céllal tartogatott. Élt
kor következett be a nagy krach, nnilnek folytán minden
nek lement nz ára. A miniatűr bőrgyár pénzzavarba ju
tott, a hitelezők nem adtok u.| tőkét és iflW a Breltner-fele 
bőrgyár kényszerült árukészletéi nagy veszteséggel eladni, 
aminek folytán a vállalat vesztesége közel ötödfélmilltó 
koronára rugóit. Ami tőke megmaradt, azt az adósság 
törlesztésére fordították, de még igy ia másfélmillióval 
tartozott a részvényt árpása g főhltolezőjének, a Galambos 
László és társa cég főnőkének, Sehmain Lázárnak, aki hi
telezője is, igazgatója is volt n részvénytársaságnak. 
Sehmain követelvén a pénzét, elhatározták, hogy a rész
vény táreaságot. amely eddig a három üzlettárs kezében 
volt, eladjál. Az egyik igazgató, Stein Miksa, a ráeső rész
vényeket eladta ügynök utján összesen 110.000 koronáért 
Steinmann Pálnak. Ellenben Sehmain Lázár az ő rész
vény pakol tjét, mint értéktelent, díjmentesen átadta Brelt- 
ner Gyula veiének, Feleki József vegyészmérnöknek.

A Nemzeti Hitelintézet szerepe.
Az uj részvénytulajdonosok. Steinmann Pál és Feleki Jó

zsef megállapodást kötöttek egymással, amely ezerint a 
részvónymajoritást. együttesen tartják a kezükben és a 
részvényeket csakis együttes megállapodással adják el. 
Az 1821-ben megtartott közgyűlés a „gyár** nevét „Magyar 
Finombőrgyár rt.“-ra változtatta meg és az alapszabályok 
módosításával uj igazgatóságot is választottak, zta 
igazgatóságban helyet foglalt ok fi Nemzeti Hil elintézet 
igazgatói. A „gyár" munkások nélkül állott és a nyers
anyag is elfogyott. Ekkor a kedvező helyzetre alapítva a 
ti tervei, akció indult mog. hogy a Tisza Kálmán-utcai 
telket és rajta a földszintes kis műhelyépületet megsze
rezzék.

Föltűnik Krets „Igazgató" is.
Steinmann Pál rábeszélte Feleki Józsefet, hogy közösen 

adják el a részvényeket egy uj érdekeltségnek, amely meg
felelő tőkével üzembe fogja helyezni a gyárnt. Felel:! el 
is adta részvényeit Steinmann vevőjének. Krets Lajosnak, 
egy bőrkereskedőnek 480.000 koronáért. Kréta az átvett 
részvényekért három részletben fizetett Breitncr Gyulának 
és Felekinek. Steinmann l’ál — amint később kiderült - 
a részvényeit, nem is ndtn el. g? állfi-n hozott vevő-
vei az egész gyárat körülbelül félmillió koronáért maguk
nak szerezte meg. Mihamar febérbetüs, nagy fekete tábla 
körűit a „gyár” falaira: „Magyar Finombörtiyár” és ez
után ismét dolgozott néhány munkás a gyárban körül
belül a mull év októberéig. Az üzem a lehető legkisebb 
arányú volt és hogy egyúíalúban dolgozott nz a néhány 
munkás, ennek — úgy látszik —, csak az a célja volt, 
hogy az uj vállalkozók megnyugtithassák azokat az addig 
még ismeretlen pénzforrásokat. amelyektől nagyöss-cgil 
pénzeket sikerült kapniuk, ha azok esetleges skrupuhtsa'.k- 
lcal a gyár létezése felől a helyszínen akarnának érdek
lődni. Á fölhajtott összeg többmillió koronára rúgott. A 
pénzt arra használták föl, hogy a „gyárat” szemrevalóvd 
é.s imponálóvá tegyék. A Tisza Kálmán-utca 11. számú 
ház szűk udvarán álló földszintes műhelyre ráépítettek egy 
emeletet, majd később egy oldalépületat emeltek melléje. 
Itt néhány mii hely.szoba áll nz épités óta teljesen üresen. 
Az építkezés szakszerűen történt, olt latjuk a cserzőgőd- 
röket, de

tavaly óta a bőrgyárban egyetlen durnb bőrt sem 
dolgoztak föl. bőrmunkást nem foglalkoztatlak.

Amikor Krets és Steiumnnn kezébe került a részvénytár
saság. rendkívül! közgyűlést tartottak, amelyen a régi 
igazgatók lemondtak. Uj igazgatók lettek: Krcts Lajos éa 
7,eley Kálmán.

Három portré.
Kiváncsi voltam arra. hogy ki az a bárom 

igazgató, akik egy munkásnélküli bőrgyár rész
vényeit hozzák a magánforgalomban piacra, 
olyan „bőrgyár” részvényeit, amely üresen áll, 
amelynek, mint majd kitűnik, semmi, vagyona 
sincs, talán már a „gyár" épülete sem nz övék, 
hanem a — hitelezőkké. Nem titok Budapesten 
a bőrszakmában, hogy Krets Lajos 41 éves je
lenlegi igazgató viharos múlttal rendelkezik. 
Sokszor akadt dolga az igazságszolgáltatással. 
Krets Lajosról a törvényszék előtt fekvő iigyek 

egyik aktacsoinagjában a következő hivatalos 
életrajzi adatok szerepelnek:

Krets Lajos született Kevesen 1879."
1891. Wien átirat: 1 év lopásért.
18S3. Wien átirat: M nap,
1894. Budapest, klr. törvényszék: ! év lopásért,
,895. Wien átirat: 4 hónap lopásért, 
5897. Wien átirat: 6 hónap lopásért,
1908. W'ien átirat: kitiltás 5 évre.
1895. Budapest, főkapitányság: csavargásért 5! nap,
1909. Budapest, főkapitányság: csavargásért 14 nap. 
1902. Budapest, főkapitányság: 14 nap lopás gyanúja

miatt, ... ,1905. Budapest, klr. ügyészség: vasúti lopás miatt 3 
Í9O5,IÜ Budapest, főkapitányság: kitiltás a fővárosból 

5 évre, . , . a1908. Arad, lopásért és csavargásért 2 nap.
Steinmann Pál igazgató fiatal ember és tá

volról sincs oly zajos múltja, mint társának, 
A háború előtt a Hitelbank tisztviselője volt, 
de rövid utón távozott állásából. Erről igy 
emlékezik meg a 93.969/1913. fk. 11. száma rend
őri akta: Steinmann Pál, született Budapesten 
1892-ben, ízt., nős, a budapesti királyi büntelő- 
tÖTvényszék csalás miatt körözi. 1913 október 
11-én kísérték át. az ügyészségre.

Zcley Kálmán, is fiatal ember. Szomorú vé
letlen talán, hogy nem találtam üresnek az 
előéletét. A Nemzeti Hitelintézet zuglói fiók
jának volt a vezetője. Itt ismerkedett meg 
Steinmann Pállal, aki elhozta u finombőr- 
gyárbu igazgatónak Zeley Kálmánt, aki 1886- 
bán Mezőkövesden szüléiéi;: a szombathelyi 
honvéd, törvényszék 1922 Ifi. 10-én csalás mialt 
hatheti börtönre ítélte. Tiszti rendfokozatát, 
valamint a kitüntetéseit is elvették tőle itéle- 
tileg. Egy született non valeur.

Időközben uj rendkívüli közgyűlésen április 
14-én már Krets, Steinmann é.-t Zeley fölemel
ték az alaptőkét 25 millióra 25.000 darab ezer
koronás névértékű részvény kibocsátásával. 
Ezeket kínálják most 22.000 koronáért. A bőr
gyárnak vau ugyan egy épülete. Ez 2.47 négy
szögöles udvaron áll. Az udvar mögött meg 
1.300 négyszögölnyi üres telek is a részvény
társaságé. Szakértők szerint ez az épület, meg 
a mellette levő telek megér vagy 80,000.000 ko
ronát — tehermentesen. De egyelőre még a 
következő adatokat irtuk ki az újpesti telek
könyvi hivatalban a Magyar Flnombőrgyár 
R t. teh erl a p jár ó I :

20 millió korona hiloitökc bekebelezve az M. L. Bieder- 
mann & Co. cég javára.

20 millió korona hiteltőke h Nemzet] Hitelintézet ja
vára.

15.W9 csob korona és járulékai Flschgrund Fin!! & Co. 
Wien javára bekebelezve.

S00.C88 epek korona előjegyezve az Egyesült Biiflanestl 
Fővárosi Takarék pénz'ár javára hiteles könyvkivo
natok alapján. V. lj-óú a per l« előjegyezve.

E nagyobb tételek melleit egy sereg apró 
megterhelés. Többek közölt ötször 2(iO.(KiO ko
rona a Nemzeti. Hitelintézet javára, végrehaj
tási joggal. Nyolcszor 100.009 korona, stb.

Az Általános Hitel- 
Kereskedelmi Rt.-rói.

A Nádor-utca 17. számú ház első emeletén 
bérel egy udvari : zobút a I'inoiubőrgyár. Ez a 
városi iroda. Az uj telefonpótíüzetbon már a 
gyártelepnek és a városi irodának hirdetik a 
telefonszúmait. Az iroda ajtaja elölt, nagy 
fekete üvegtábla, aranyból ükkel mutatja a 
Magyar Finombőrgyár cégét. A magyar koro
nás címert is belevették u táblába. Ugyanitt 
vau az Általános Hitel- és Kcreske.de.lmi ÍH. 
nevű bankcég. Ez a vállalat hozza forgalomba 
a finombőrrészvényckel. Utánajárván a cég
hivatalnál e kis bank adatainak, megállapítot
tuk, hogy ilyen címen vállalatot letesitellek 
1911-ben dr. Kroh László, Stcin Zsigmond, 
Krob Jenő és Spitzcr Lajos igazgatók. E kis 
részvénytársaság valahol a Vil. kerület egy 
kis mellékutcájában működött. A eépiiivulai 
adatni szerint az alapit/; igazgatók lemondtak. 
De az uj igazgatók nincsenek még bovezetve 
a lajstromba. Találtunk a bejelentések aktái 
között, egv levelet, amelyben Krets Lajos jog
tanácsos bejelenti az uj igazgatókat, de a mel
lékletek hiányoznak. A cégbíróság ez ügyben 
vizsgálatot rendelt el. zí részvénytársaságot 
Krets Lajos és Steinmann Pál vették meg. 
Átvették a 6tH> drb 5n koronás részvényt vala
minél a névértéken fölül. ,\x <■<’•; ik l<özjegyző- 
nél Krets Lajos, Steinmann Pál és Zeley Kál
mán irtak alá igazgatói meghatalmazásról 
szóló iveket...

lizek után kiváncsiak vagyunk a nagyérdemű 
tőzsdetanács állásfoglalására. Kiváncsiak va
gyunk arra, hogy ezután is találkozunk v saj
tóban a „Finomhőr" 22.00(1 K-ás l.urzusával? 
Kiváncsiak vagyunk arra, ki fogja, vissza
venni a Flnonibőr-részvénveket azoktól a hal- 
szcrencsefiaktól. akik A Reggel annyi intelme 
ellenére, ilyen haszontalan svindli papirha fek
tetlek a tőkéjüket... Pancsovay P. József. 
^nansmi, " 2k“,l: 
gyöngyüket teljes értékben venz t s eled Schr iclrsr Ueufi

IV, Károly klrály-ut 2«, Központi Városház, főkapu m.
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Az árbltrázsértékek 
hete következik

pécT-z a fölsőére menekül
,, — julius 23.

(A Reggel munkatársától.) A magyar korona 
lemorzsolódása adja meg ezúttal a tőzsde alap
irányzatát. Minden egyéb gazdasági, technikai, 
kül- és belpolitikai ok vagy szempont hát
térbe szorul:

a koronu értékcsökkenése, a korona előli 
mcnkülés

a tőzsde lényege. Amennyire érthető ez a tö
megmozgalom, amely magával sodorta az 
egész országot társadalom, osztály, foglalko
zás, világnézet és valláskülönbség nélkül, any- 
uyira veszedelmes a laikus közönség uagy ré
tegeire, mert, lázasan, kritikátlanul, a számok
tól, konjunktúrától, a játék szenvedélyétől 
szinte mámorosán ■vásárolnak. E ^pillanatban 
nem látunk ugyan olyan lehetőseget, amely 
az átértékelési mozgalmat megállítaná vagy 
ellanyhitanú, ellenkezően:

minden jel arra vall, hogy az igazi érté
kek hosszja most robban ki, 

amikor a korona belföldi és külföldi értékelé
séhez képest a tőzsdei árfolyamlap 75% nevet
ségesen olcsó papírokról számol be. Minden 
niás áruhoz képest az értékpapír, a nyolchetes 
hossz dacara. még a legolcsóbb befektetés, a 
legaláértékeltebb érték és a legprimitívebb va
gyonmer lés. Minden alkalommal azonban, akár 
az unalomig megismételni kötelességünk: a 
korona süllyedése, a legszilárdabb tendencia 
mellett is, a közönség egész könnyedén elveszít
heti a pénzét, ha belérték nélküli, léhán rekla- 
mirozott, értéktelen papírok után kapkod. 
Csakis komoly értékek 50, 80, 100%-os átérté
kelődésében van bizalmunk. A non valeuröket 
megvenni könnyű, de eladni nehéz, olykor le
hetetlen ...

*
A piac egyetlen komoly aggodalma: a pénz

szűke árnya, amely eddig mindenkor megaka
dályozta a pesti tőzsdének a magyar gazdasági 
viszonyokkal parallel árfejlődését. Szerintünk 
ez az aggodalom (bár minden hosszt követ a 
bessz), még egyelőre tulkorai. A kasszanap 
elég simán múlt el; a piac csütörtökön fegyel
mezetten realizált; ma a pénzt 5 és 6% között 
bőven kínálták. Az ált alá,nos drágulás folytán 
pedig a .Tegyintézet kénytelcna bankok, ipar
vállalatok, állami igénylések milliárdos követe
léseinek fokozott tempóban eleget tenni.

A rekordtermés elsőrendű hosszmomentuin.
Ennek a bizonysága, a bankokhoz és a banká
rokhoz érkező hihetetlen tömegű vidéki megbí
zások. A hossz arányai az igazi értékekben ál 
sem, tekinthetők.

♦
Értesüléseinket összevetve,

hétfőre rendkívüli szilárdság, 
eddig elképzelhetetlenül nagyarányú üzlet, bon
takozhat ki. A külföldi spekuláció előterében 

az arbitrázsért ékek
állnak és ezeket a. külföldi tőzsdéken is jegy* 

papírjainkat vásárolja elsősorban a ma
gyar piac is. Itónapok óta figyelmeztettük a kö
zönséget, hogy a.' arbjtrázspapirokat kizárólag 
valuta-szerzés cólj.<hól vásárolják és, elérkezik 
az a pillanat, amikor ezekben az értékekben 
váratlanul darabhiány fog mutatkozni. Ami 
viszont majd rekord kurzusokat robbant, ki!

Ma az a helyzet, hogy a Kőszén, Magyar Hi
tel, Salgó, Osztrák Hitel, Állam vasút és az ősz; 
szes úgynevezett árhitrázsértékek e hét igazi 
favorit jói. Utánuk következnek azok a papírok, 
amelyek nemes valutában fizetnek, osztalékot: 
Vasiéi, Ofa, iiauxit, aztán Brassói, (luttmann, 
Dél magyar Cukor stb. A helyi piacon a bank
értékek' közül a Hazai Bank, (amelynek elug
rását jeleztük) a Leszámítoló, Angol-Magyar 
es Olasz-Magyar további emelkedésre számít
hatnak. Nagyon szilárd lesz és tomboló forga
lom uralkodik majd a szén, malom es eddig el
hanyagolt sör piacon is. A spekuláció tippjei: 
Cukor, Georgia, Gummi, Gyupjumosó, Kender 
ősien, Aegis, Viktória fa. Schlick, Haltenyésztő, 
Nagybdtonyi.

X A Hitelbank vasipari trösztjeinek majori- 
•adós törekvése). Tőzsdei körökben a legtöbb 
szóbeszédre a Hitelbank gépipari trösztjének 
további kiépítéséről szóló hír ad alkalmat. 
Hosszas tárgyalások után ugyanis. Kiéin 
Gyula, a gépipari tröszt eddigi kiépitője, elha
tározta, hogy újabb vállalatokat fog beolvasz
tani ebbe. a leghatalmasabb Hitelbanki trösztbe. 
A tőzsde közönségének még élénk emlékezeté
ben van, hogy a Hitelbank minden áldozatra 
képes, mint azt a Jloffer majoritásának meg
szerzésekor megmutattta, ha gépipari tröszt
jének fejlesztéséről van szó. Most A Heggel ér

tesülése szerint a Schlick- és Roessemann és 
Kühnemann megszerzését határozták el. A. 
Schliok megszerzése azért fontos, mert az az 
egyetlen gyár Magyarországon, amely hűtő
házi berendezéseket gyárt, a. Roessemann pedig 
keskenyvágányu vasutak építésében speciális 
tizem. A Schlick majoritásának megszerzésénél 
segítségére van a Hitelbanknak az a körül
mény, hogy az Iparbanki fúzió folytán a Hitel
bank nagyobb pakett, Schlick-részvény birto
kába került. A Roessemann és Kühnemannnál 
már sokkal nehezebb a majoritás megszerzése. 
A Le számit olóbank ugyanis, amelynek érdek
köréhez tartozik, szilárdan kézbentartja a ma
joritást és annak, kiadására nem is gondol. A 
Hitelbanknál azt tervezik, hogy a Leszámítoló
bankkal bc/rdtsátfos utón próbálnak majd, meg
állapodást létesíteni. Hivatkoznak arra, hogy a 

"Schönichen és Hartmann cég, amely a, mai 
Ganz-Danubius gyár elődje volt, szintén a Le- 
számitolóhank tulajdonából került a Hitelbank 
érdekkörébe és remélik, hogy, mint, akkor, úgy 
mosi is lehetséges lesz a megállapodás. Ha 
majd ezek a tárgyalások eredménnyel végződ
nek és ha a Hitelbank megszerzi a Schlick és a 
Roessemann majoritását, akkor kerül a sor a 
legnagyobb crőmegfeszitésre egy kohóvállalat 
beolvasztására, illetőleg megszerzésére. Ismere
tes, hogy Magyarországon az állami vasmüve
ken és a. Weiss Manfréd gyáron kívül a Rima
murányi az egyetlen nagyobb kohóvállalat. A 
Rimamurányi, vagy a Weiss Manfréd gyár 
megszerzésére a Hitelbank nem gondolhat, és 
igy az állami vasmüvekkel kezdett, tárgyalást 
a Hitelbank érdekközösség létesítése ügyében. 
Mint A Reggel értesül, ezek a tárgyalások igen, 
előrehaladottak, csak személyi nehézségek elin
tézése vau még bátra.

X Ml njság az Egyesült Fővárosi Takarékpénztárnál! 
Ez a nyár és a:; elkövetkezendő ősz «7 m<tjor>xdlási vásár, 
fások szozónja. A bankok és iparvállalatok már nem 
dobátódznak a pakol tckkcl, mert a korona leromlása 
folytán ráfizettek az ilyen tranzakciókra. A tőzsdén 
jobban lehet eladni, mint egy kéznek és különben is, 
sohasem lehet tudni, hogy az., aki egy nagyobb tömeg 
részvényt átvesz, kinek n strohinnnnja. Az Eyycsűlt 
Fővárosi Takaréknál. méf/is sikerült il ,>/<'». a kulisszák, 
möflötl lefolyó majorilólds. amelyet elsőnek A Reor/el 
már hetek előtt jelzett. Néhány hónapja ugyanis egy 
csoport kezdett érdeklődni a pesti piacon az iránt, me
lyik komoly ;>■ >izintcz> l az, ahol befolyást lehetne sze
rezni. Ekkor kínálták az, Efincsii.lt, Fővárosi Takarék, epy 
pakettját mcprétcirr. A csoport megvette n pnkottet és 
nagyon kis részben a tőzsdén hozzálátott részvényállo
mánya kibővitésélicz. Maid barátságos tárgyalásokat is 
kezdett nz. intézettel. Az Egyesült, Fővárosi a tárgyalá
sokkal egyidejűleg egy német csoporttal is megbeszélő- 
sokét folytatott, amire az történt, hogy a majorizáiásra 
törekvő magyar és német csoport összebarátkoztak, kö
zös érdekeik, védelmére efiycsilitek: szindikalizálidlt a 
részvényeiket és igy megteremtették cgyilU működésűk 
bázisál. Az uj többség tisztelőiben óhajtja ugyan tartani, 
A Uegyel értesülése szerint, az Egyesült Fővárosi szép 
tradícióit, de. az intézet fölléfíenill modcrni'.dlni ki- 
rdiij. , mintán a takarékot túlságosan réyl elvek alap
ján vezetik. A Takarék érdekkörébe tartozó Fővárosi 
Fiánk kisebb mobilbankra lesz kiépítve, amely főleg áru
üzlettel. fog foglalkozni. Az intézet a Barmer Bankverein 
révén közeli vonatkozásba juthat egyébként a fillnnes- 
csoporthoz is. A szükséges tőkeemelést, ősszel hajtják 
végre, amikor megtörténik, a teljes reorganizálás ’s. A 
Tuknrék vezetés‘ben, mint az igazgatóság és végrehajtó 
bizottság tagja, tevékeny szerepe lesz TFzdrfer Pólónak, 
aki o napokban tarozik véglegesen » Földhitelbanktól.

X A Földhitelbank tőkeemelése. 2:1, 20.000 
K-erf. Szombaton délben (.'irtotta igazgatósági 
ülését, a Földhitelbank, amelyen végleges dön
tés történt az újjászervezett intéz,er alaptőke
emelése ügyében. Az Igazgat óság határozata 
értelmében a Földhitelbank julius 31-iki köz
gyűlése úgy fog határozni, hogy 2 régi rész
vényre 1 uj részvényt adnak 20.000 korona 
körüli árfolyamon. A Reggel értesülése sze
rint a Földhitelbank előbb 5 regi részvényre 
2 újat akart adui és csak hosszas tárgyalások 
után állapodtuk meg a 2:1 arányban! tőke
emelésben. A tervezett tranzakció ügyében 
Paupcra Ferenc, a Földhitelbank, aleluök-

■ vezérigazgatója szombat délután Párisba uta
zott.

X Klóin Gyula és báró Kornfeld Páriában 
letárgyalták a Hitelbank tőkeemelését. Alig

• néhány hete emelt tőkét a Hitelbank az ipar
bankkal való fúzió alkalmából. A Hitelbank 

’ tőkeigényei azonban az utóbbi időben olyany- 
nyira megnövekedtek, hogy újabb, nagyobb- 
arányu alaptőkecmelés vált szükségessé. E

- tranzakció előjelei igen erőteljesen mutatkoz- 
' lak a Magyar Hitel e heti tőzsdei árfolyamá- 
< lián: Becsben is, Budapesten is komoly kezek 

állandóan vásárolták a részvényt, amely át- 
•i ugrotta a 300.000 K-s kurzusát is, sőt a mai 

magánforgalomban 330.000 K-val is kötöttek 
Magyar Hitelt. A Reggel értesülése szerint 

?. az aíaptökecmelésben a Hitelbank külföldi ér- 
d ekeit sége is részt fog venni. A tárgyalásokat 

a n franciákkal Kornfeld Pál ügyvezető-igaz
gató vezette be, aki két hétig Parisban tartóz
kodott. A tárgyalások eredményesen végződ- 

•- tek, a francia csoport hajlandó elég kedvező

föltételek mellett az újabb tőkeszaporitásban 
is résztvenni. Néhány nappal ezelőtt Párisba 
utazott Kiéin Gyula is, hogy véglegesítse 
Kornfeld megbeszéléseit. Kiéin még mindig 
Parisban tárgyal, báró Kornfeld azonban már 
szombaton visszaérkezett Budapestre. A Reg
gel értesülése szerint a tőkeemelést elhatározó 
rendkívüli közgyűlést vagy augusztus utolsó, 
vagy szeptember első hetében tartják meg.

X A Lipták ingyenrészvényeket a<l. A Lip- 
iák piaca e héten igen mazgalmas volt, 19.000, 
sőt 20.000 koronás kötés is jött létre az Angol- 
Magyar Bank vaspapirjában. A Reggel érte
sülése szerint a Lipták érdekes tranzakciót fe
jezett be az elmúlt hét szombatján: elhatá
rozta, hogy a részvénytőkét 18(1 millióról 200 
millióra emeli, kizárólag a tartalékjaiból. Az 
igy kibocsátásra kerülő 100.(100 részvényt pedig 
régi részvényesei között osztja ki oly módon, 
hogy minden 9 darab régi részvényre 1 uj 
ingyenrészvény jut. Elhatározták továbbá, 
hogy minden öt 200 K. névértékű részvényt 
egy darab 1000 koronás névértékű részvényre 
cserélnek át.
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Főlépcsőházi bejáratú iroda telefonnal 
a tSzsde 

közvetlen közelében.
Minden kényelemmel berendezett, teljesen 

elkülönített átutazó szoba 
vagy éf§©38 használatra 

méltányos árért, 
fcetszésszes’Ma

idősem
Különbejáratu kifogástalanul berendezett 
albérleti'szobák,kívánatra Síát'CüosEoiia és 
kcs’iiy&aa használattal a főváros bármely ré
szén a megbízhatóságáról előnyösen ismert 
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Kereskedelmi rt. révén azonnal kaphatók 

VI, NasjpfmcsB-wilica 5.
(Audrássy-utnál)
Telefon: 101—78
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Iroda vagy iiz’ethaSyiséget keresek 
a Tőzsde környékén vagy a IV. kerületben. Ajánlatok 
„N. L.“ jelige alatt A Reggel kiadóhivatalába (VI, 
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Kosztpáiizt
idejében föladott megbízásokat

Magyar Köztisztviselők és illauú Alkalmazottak Takarók-
pénztára Rt., Kákócbut 76, 1. em. Telefon: J. 60-10, J. 135-32
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X Az amerikaiak és a Kereskedelmi Bank. 
Elsőnek jelentette A Reggel, hogy a Kereske
delmi Bank egy amerikai tőkecsoporttal tár
gyalásokat folytat 15.000 darab Commerce- 
részvény eladása ügyében. A budapesti tár
gyalások ebben az ügyben már befejeződtek. 
Az amerikai csoport megbízottja visszautazott 
Newyorkba és csak onnan fog végleges vá
laszt adni. Amint A Reggel étesiil, a válasz 
augusztus első heteire várható.

X „Nap-nap után több bankjegyet nyomatnak." A Reg
gel a tőzsdei helyzetről kérdést intézett .Vdnd.v Istvánhoz, 
» Lloyd Bank ügyvezető igazgatójához, aki a következő
ket mondotta:

— A tőzsdére általában szilárd vagyok. Nap-nap után 
több bankjegy kerül forgalomba. A magángazdaságok 
vagyona is egyre gyarapszik és ennek a pénznek nagy 
része a tőzsde felé irányul, örömmel látom azt is, hogy 
a budapesti tőzsde vásárló közönsége lassanként tapasz
talatokra tesz szert és megválogatja azokat a papírokat, 
amelyekbe pénzét fekteti. Ez az oka annak, hogy a buda
pesti tőzsdén hosszabb idő óta csak részleges hansse van, 
egyes értékek, egyes belértékkel rendelkező vállalatok 
részvényei emelkednek, az értéktelen papirosok viszont 
elmaradnak. Romélern, hogy a tőzsde közönsége továbbra 
is meg fogja gondolni, hogy milyen papírokat vásárol 
és igy a tőzsdén az egészséges és a szükséges átértéke
lési folyamat továbbra folytatódni fog.

X Közazdasági hirek. Hosszú lauyhasága 
után körülbelül két hét óta újra szilárdan 
fekszik a piacon a Georgia, A Reggel értesülése 
szerint a Mezőgazdasági ipar rt. nagy és mo
dern illóolajgyárat rendez be Budapest kör
nyékén. A Hitelbanknak már eddig is volt egy 
illóolajgyára, ez azonban csak kis mértékben 
működött és a Hitelbank mezőgazdasági osz
tályának volt kiegészítő része. Az uj gyártelep 
azonban függetlenül, külföldi érdekeltség bevo
násával fog létesülni. A részvénytársaság nem
csak illóolajat fog gyártani, hanem a hozzá 
szükséges növények termelésére nagyobb terü
letet bérel majd a gyártelep mellett. — A Hi
telbank papírjai közül a legnagyobb csalódást 
az Int-errexim okozta, amely a hossz dacára 
nem mozdult, nincs piaca, senki sem törődik a 
papírral, csak azok, akik eladni nem tudják. — 
A Papír rt. (a Hazai Bank és Jjeszámitoló 
Bank közös érdekeltsége) most rendezi augusz
tus 1-én lejáró cseh adósságait, a cseh agrár
bankkal. E tárgyalások A Reggel értesülése 
szerint kedvező stádiumban vannak és fölte
hető, hogy eredményesek is lesznek. Mindazok 
a hirek azonban, amelyek a Papíripar létesi- 
sitendő papírgyárával kapcsolatban a tőzsdén 
keringnek, csupán az árfolyamemelését szol
gálják és semmi alapjuk nincsen. — Az őster- 
melő ea elmúlt napokban nagyobb áremelke
dést ért el. Mint A Reggel értesül, ennek oka 
nemcsak a kitűnő termesben és a mezőgazda
sági ipari részvénytársaságok nagy konjunk
túrájával magyarázható, hanem azzal is, hogy 
az Őstermelő vagy transzakció előtt áll. 
Augusztus közepe felé ugyanis, amikor a vál
lalat- vezérigazgatója, Elek Gyula, nyaralásából 
visszatér, számos, az Őstermelő koncernjéhez 
tartozó részvényt vezetnek majd be a tőzsdére. 
Azonkívül az Őstermelő a napokban kezdeti 
meg simongáti birtokán a gyapottermelést. 
Ez az első kísérlet Magyarországon a gyapot
termelés meghonosítására. — A Hazai fa egyik 
legaláértékel több papirosa a fapiacnak. A Reg
gel értesülése szerint a vállalathoz közelálló 
kezek most nagyobb tömeg részvényt vettek 
föl, megtisztítván a piacot az úszó daraboktól. 
Hartenstein vezérigazgató különben most Hor
vátországban tartózkodik, ahol több uj nagy 
üzletet kötött le rendkívül kedvezően a Hazai 
fa számára. Miután a vállalat romániai érde
keltségeinek racionalizálását még be nem fe
jezték, a tőkeemelő közgyűlést augusztus köze
pére halasztották. Mindezek alapján a fapapi
ros közeli kiugrásával számolhatnak részvé
nyesei. — A közgazdasági tevékenység közel 
hozza egymáshoz a legtávolabbi világii‘'zlete
ket: a kecskeméti „Fructus" borkereskedelmi 
rt. legnagyobb részvényese Héjjas Mihály, 
vezérigazgatója Steinherz Rudolf, az ortodox 
hitközség elnöke, elnöke Horváth Mihály dr., 
a város volt liberális kénviselője, az igazgató
ság uj tagja Farkas Ignác patikus, az ébredők 
egyik fővezére. Mégis fructus a Fructus... — 
Az Aegis, amelynek részvényei a legutolsó 
időkben megszilárdultak, nagyobb és a részvé
nyesekre kedvező hitelművelet előtt áll. — 
Transzakció készül a Gyapju mosóban, Flórá
ban, Nagybátonyiban, Teudloffban is. — A Reg
gel beszámolt már arról, hogy a Részvény ser
főzde a német Ltebíü-csoport közreműködésé
vel a llészvényserfőzde telepén textilgyárat lé
tesít. A Részvényserfőzde múltbeli igazgató
sági ülésén ebben az ügyben már véglegesen 
döntöttek. Elhatározták, hogy a textil gyár ön
álló részvény társaság lesz. Részvényeinek leg
nagyobb része a Részvényserfőzde tulajdono
sainak birtokába kerül majd. Ez a részvénye
sekre nézve igen kedvező Iranszakció augusztus 
első napjaiban várható. — A hazai vegyipari 
gyárak egyik legelőkelőbbje, az Angol-Magyar 
Bank érdekkörébe tartozó Szikra gyujiógyár 
a közel jövőben nagyobb transzakciót tervez. 
Mint A Reggel értesül. a Szikra egy nagy cseh 
'Wgyinurl gyárral tárgyal részvénycsere és 
érdekközösség létesítése végett. — A Kohner- 
csoport érdekkörébe tartozó Unió hánya rt. 
részvénye augusztus lé-én kerül a tőzsdére. A 
bevezciést a Kcs'l'hAyi és Társa < • r fogja esz
közölni. - A Kereskedelmi Bank érdelekül éhe 
tartozó Nemzeti Takarék, amely számos yl-

tárgyal a magyar kormány Zürichben
Zürich, julius 22.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A napok
ban Svájcba érkezett a magyar kormány meg
bízottja, hogy

újabb svájci fraukkölcsön ügyében foly
tasson tárgyalásokat.

A múlt, héten kifizetett 10,000.000 koronás svájci 
fraukkölcsön után most a kormány nagyobb 
összegű kölcsön megszerzéséről tárgyal. A kor
mány megbízottjának tárgyalásaiban része van 
Hollós Ödönnek, a Kereskedelmi Bank Svájc
ban üdülő ügyvezető igazgatójának. A kor

rágzó iparvállalatnak, mint példáid a tőzsdén 
is jegyzett Nemzeti Fa és Dorogi Gummi tulaj
donosa, nagyobb transzakció előtt áll. Mint -4 
Reggel értesül, augusztus első felében fog be
következni a terveztt újabb vállalkozás. A 
transzakció hírére már a szombati magánfor
galomban nagyobb vásárlások voltak a Nem
zeti Takarék részvényeiben, főleg a Kereske
delmi Bankhoz közelálló körök vásárolták a 
részvényt. — Sebeszta Kolos, az Iparbank volt 
vezérigazgatója, aki, mint ismeretes, úgy az 
Iparbanknál, mint a Hitelbanknál minden ösz- 
szeköttetést megszakított, nagyarányú magán
bank létesítésén fáradozik. Mint A Reggel érte
sül, a Sebeszta és Társai bankház szeptember ha
vában. akarja megkezdeni működését. - Föltii- 
nést kelt az Ingatlanbank árugrása. A Reggel 
értesülése szerint a most meginduló kényszer
építkezéseknél szerepe lesz az Ingatlanbank ér
dekkörébe tartozó Budai Cementgyárnak és a 
Báttaszéki téglagyárnak is. Lényegesen hozzá
járul az Ingatlanbank belértékének növekedé
séhez, hogy az uj indemnitús 25% előnyt bizto
sit a háztulajdonosoknak. Ez a kedvezmény sok
milliós hasznot jelent a banknak. — A közeli 
hetekben a hivatalosan jegyzett értékek -piacára 
kerülnek a Magyar-Kémet Mezőgazdasági rt. 
részvényei, amelyek iránt már most is nagy az 
érdeklődés. A részvényt Halász Lajos bankháza 
vezeti be a tőzsdére.

X A Giro n tőzsdepalota bank bizományosai ellen. A 
tőzsde házkezelő bizottsága a tőzsdepalota Nádor-utcai ol
dalának 27. számú kapujától a Szabadság-téri oldal fö- 
bojúratáig az összes bérlöket megbeszélésre hívta össze, 
hogy tudomásukra hozza, hogy a műszaki vezetőség ide 
kívánná a Giro és Pénztdregylét hivatalos helyiségeit 
elhelyezni; szívesen hoz tehát nagyobb anyagi áldozatot, 
hogy a kilclepiicndő magáncégeket kártalanítsa. A ma
gáncégek fölháborodással tiltakoztak a terv ellen. A 
20—30 hivatalnokkal dolgozó, milliós berondez.ésii üzletü
ket veszítenék el e kiköltöztetéssel, holott a Gironak mód
jában áll a szabadon, l’ölős számban levő tanácstermek
ben. a tőz.sdcbiróság termeiben elhelyezkedni. Ha már 
ezekhez nyúlni nem akar, ott van a Lesz.ámitolóbank, a 
JTermes, a Magyar-Amerikai Bank- tőzsdei fiókjai, ezek 
kitelepítése nem jár reájuk cxisz.teiiciális következmé
nyekkel, annál kovésbó az, automobil- vagy gépüzletre, 
a speditőr-cégre és postára. Hzek bizonyára könnyen kár
talanít hatóit is, mert az elképzelhetetlen, hogy a bank-, 
értékpapír- és gabonabizományos cégek, amelyek létér
deke fűződik v helyhez, erőszakosan kitelepít hét ők le
gyenek.

X Magyar Oiasz Bank Rt. elhatározta az alaptőké
nek 35.MNi0.tW. K-ról 7D0,00(1.000 koronára való emelését.. 
A kibocsátásra kerülő 1 .Váo.'tOt) durnb nj részvény összes
ségében 1:1 arányban 3.200 1< áron élővé lejre a régi rész
vényeseknek ajúr.ltatik föl. Elővételi jog o hó 28-ig gya
korolható.

X Magyar Kereskedelmi Hitelbank Rt. elhatározta az 
alaptőkének -15 millióról 100 millióra való fölemelését. A 
kibocsátásra kerülő 273.000 részvényből 270.000 dbot ajánl 
föl a ré-zvény ebeknek oly képen, hogy íriiudi a 5 régi rész
vény titán ti uj részvény tehető át 35000 K árfolyamon. 
A közgyük?* egyben tudomásul tette, hogy minden régi 
Mngyar Kereskedelmi Hitelbank részvény után egy 
Schopper .1. (}. rt. részvény ajánlfntik föl a részvénye
süknek 2á0 koronás úrban.

X Viktuália Kereskedelmi Rt. alaptőkéjét az Első Buda
pesti Gőzmalmi Rt. és a Wiener Allgemeine liundels A.-G. 
bevonásával 5iw millióra emelte. Elnökké Steril Sumu vá
lasztatott .meg. Igazgatóságának kiegészitéseképen: Kaszab 
Aladár, Stux Sándor, Kapusiéin Jenő, Káldi Jenő, dr. 
Serbún Iván, Strasser Béla választattak be.

X A Magyar Eleliniszerszáilitó és Árnkereskedelml Itt. 
<t)határozta alaptőkéjének 50 millió K-ra emelését. Elnökké 
Heinrich Ferencet. alelnökied Steril Samut választották, , 
aki ezentúl mint n túr asúg alelnöke fogja amiül: ügyeit 
vezetni.

X Mngyar Mezőgazdát :ígl Hitelíníéz. ( Itt. részvény tő
kéjét. l’.s ntilliárdru emeli föl. miáltal saját lókéi 1.5 mil- 
liárdrti emelkednek. Az. intézet megszerezte a lli0.000.000 K 
részvénytőkéjü ..Corvin" vnsönlő- és gépgyár rt. részvé
nyeit. érdekeltséget vá’lalt a boraodincgyei Sajókondó! Vő- 
szénbányánál. E vállalt részvénytőkéje 50,0(10(inti K, na
ponta vagon szenet törnie). A Magyar Mezőgazdasági 
Hitelintézet mindkét iparvállalat réa:.vényeinek tőzsdei 
bevezetését ‘kérelmezte, l’gy.enesnk érdekkörébe vonta a 
Debrecenben 48 év óla tönnálló Debreceni Kölcsönös Se 
geiyzii Egyletei, amellyel n:< galr iiicttn 10,000.000 K rész
vénytőkével a Tiszántúli Mez- i •;/.T..-.<«»i Hitelintézetet.

X A Magyar Forgalmi Bank alaptőkéjének 100 millióra 
való eaieli-et határozta el. Minden i régi részvény után 
I uj Jár 8000 K éri. Elővételi jog augusztus l éig az in 
főzet pénztáránál.

— A Ruliicr-kotizern uiegálluimdett a hollandi Trést 
Bnllegltig Mnntsnppl céggel. Ért'sülé-iink szerint Sutner 
Márton vczZ-igazgató i Imsterdami tárgyalásai, a,melye
ket az „Ingefa" és a ..Cnlorhi" angol esőgyúr fejlesztése 
érdekében botok óta folytatóit, síin re) fejeződtök he. Ez 
n ma;1 .varé Zita, hogy a fiinti két vállalat, valamint a 
konzeru burmacik vállalata, a „Hollandi Izzó" iránt erő
sen fokozódó érdeklőéi ■, mutatkozik a nem Jegyzett érté 
kok piacún.

mány fölkérésére ugyanis a Kereskedelmi 
Bank svájci összeköttetéseit fölhasználva, 
igyekszik tető alá hozni a svájci kölcsönt. 
Amint értesülünk,

a kölcsönt 50 millió svájci frankra tervezik 
és ezt az állami bevételek egyrészc garan

tálná.
A tárgyalások sikerét megnehezíti a korona 
újabb esése. A svájciak még nem adtak végle
ges választ, a tárgyalások tovább folynak és 
o hót szerdájára vagy csütörtökére várható a 
döntés.

X Az Univorsal Lloyd és a Gyáripari biztosító részvé
nyekből, amelyekből egy kis töredék a Rubinok és Társa 
cég utján a magánforgalomba került, alig van áru a 
piacon, mert nyilvánosságra jutott, hogy az. Univcrsal 
Lloyd augusztus végén alaptőkét emel. Az Univcrsal 
Lloyd uj alaptőkéje 100,000.000 korona lesz, a Gyáripari 
biztositó pedig ingyenrészvényeket fog adni.

X A Magyar Szalámigyár Rt. igazgatósága javasolni 
fogja az alaptőkének 300 millióról 500 millióra való eme
lését. A tőkeemelést indokoja a Kolozsvári (Heinrich) 
szappan gyúr rt. többségének inegsz.erzéso és a Debreceni 
Első Takarékjrénztárral együtt megszerzett 1835 óta fönn
álló Kuczik-fcJe husföldolgozótelcp átvétele. A társaság 
Debrecenben (nagyoiibiurányu hizlalda és szalámigyárat 
és külön vállalatot léte&it a Debrecenben ceiitrilizálódntt 
román sertésimport és traaz.it lebonyolítására. Minden 
5 régi részvény után 2 vehető át, dbonként 5000 K ért. 
Ezenkívül minden 5 régi részvényre tárcájából 1 Cziniier- 
szalámi részvényt ad ingyen.

X „Ofa" Holzlndustrle A.-G. Zürichben megtartott köz
gyűlése a 348.321.38 svájci frank tiszta nyereségből rész
vényenként. 3 svájci frank osztalék kifizetését határozta 
el. A szelvények beváltása az Országos Fatermelő Rt.-nál 
(V. Zoltán-iitca 16) Ziirieh.ro kiállított svájci frankra 
szóló csekkel töiténik. A vállalat alaptőkéjét 7 millió 
svájci frankra emelik olyképen, hogy a részvényeket 
svájci frankban, névfe-fékeu fölül egy a Coniptoir 
d’Escompte de Genévo genfi bank vezetése alatt álló 
svájci <-oport vi-szi át, amely a régi részvényeseknek 
minden 10 részvény után 1 újat ad 5000 K ellenében.

X Roesscmann és KOhncmann rt. alaptőkeemelóse foly
tán egy régi részvény alapján egy uj vehető át 650(1 K-ért. 
Elővételi jog a Magyar Leszámítoló Banknál gyakorol
ható.

X KIÍVE mezőgazdasági hitelintézet és Iparfcjle.sztéeí it. 
gróf Hoyos-Wenckheim Fülöpöt, u Magyar Földhitelinté
zet vezérigazgatóját és dr. Koós Zoltán kormányfőtouú- 
c.sost. a Magyar Földhitelintézet helyettes vezérigazgatóját 
igazgatósági tagjainak választotta.

X Czinner és Társa Szalámigyár Rt. (Szeged) az alaptő
kéjét 160 millió K-ra emelte föl. Minden régi részvényre 
2 <lb újat fölajánl a társaság 450 K-ért 50 I< költség mel
lett. Elővételi jog c hó 27-ig gyakorolható a Magyar- 
Német Bank pénztáránál.

X Fáblún-félo vas- és fémúrugyár rt. az. alaptőkének 
48,000.000 K-ra való emelését határozta cl. A régi részvé
nyesek 2:1 arányban vehetnek át dbonként 6(X) K-ért uj 
részvényeket. Elővételi jog o hó 28-ig I’oUitzer, Rosenbcrg 
és Társa banküzlet betéti társaságnál (Budapest, V, Ár
pád-utca 8).

X Kronbcrgor-féle Faipar Rt. 100 K osztalékot fizet és 
alaptőkéjét 90,000.000 K-ra emelte, 2 régi részvényre 1 újat 
adnak 4000 K árért. Elővételi jog Julius 27-ig a Wiener 
Biinkvereinnál.

X „Óceán" Magyar Konzervgyár és Kereskedelmi Rt. 
elhatározta az 53,024 000 K nyereségből a tartalékok dotá
lása után részvényenként 200 K (50%, tavaly 100 K = 2’>%) 
osztalék fizettessék ki a „Morcur" pénztáránál. Az, igaz
gatóság uj tagjai gróf Almássy Imre, dr. Vértesy Sándor, 
dr. Mezei Sándor, Szavazd Ricbárd, Fiirst Sándor és 
Gros.mmnn Sándor. Elhntúrözták az alaptőkének 200 mii- 
’iórp való fölemelés*'

X Első Törökszentmiklósi Gőzmalom Rt. részvényen
ként 80 K osztalékot tizet a Magyar OrszAitos Központi 
Tokai éi, jiéaztárnfil. Alaptőkéjét 12,000.000 K-ról 2!.00ő.0()0 
K-ra emeli. Elővételi Jog: 1:1 arányban ft 8000 K nettó.

X Pesti Vlctorla Gőzmalom igazgatósága ’OOO K osz.ta- 
lék (JtiOjmi drb 1922 re osztulókjegosuit rcsz,vóny á JO00 — 
100 millió korona) kifizetését fogja javasolni.

X Dél-Kelet Vifi7.onthf7.tosltó Rt. tőzsdei jegycztcbíeót 
fogja kérni. Az intézet a ITankfurti Biztosító magyar- 
országi ,io"iitó.)ja. l:'idekelt«égéhez. tiirtozák: a „Dunáiitm 
az Jvria." Budapesten és Nagyváradon, a llomán Lloyd 
temesvári biztositó intézetek, valamint a Frankfurti 
összes üzleteiből nszcsedés. A tőzsdei bevezetést engedé
lyezése után a Strasscr és Társa bankcég (V, Nádor-utca 
1D fogja eszközölni.

X Palúgyi Gyula bútor- és vasárugyár 1917-ben alakult 
át részvénytársasággá és 50 millió K alaptőkéje van. a 
tőzsdére fogja bevezetni részvényeit Ilonily ós Tarján 
cós utján. A gyár Intézőt! bátoroktól luxusbutorokig 
mindent gyárt, vaságyakat, rézbutorolcat, portált és iiz- 
lótber.md •zé-.i'ket is, l.’ii munkást óa 30 tisztviselőt fog
lalkoztat.

X Cclllnl Ezüst- és Fémárugyár Rt. elharározln az alap
tőkének Öli millióra föleinclósét. Elővételi jog 2:1 arányban 
Etrns.ier és Társa V, Nádor-utca 11 cég pénztáránál dbon- 
ként. 1000 K-ert a hó 24-ig gyakorolható.

traaz.it
Ziirieh.ro
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

a színházi Pest nyári szentudja-e, hogy mi 
nációja?

— Hál ilyen is 
les kánikulában?

— Terem. Molnár Ferenc, aki emberemléke
zet óta. ki nem mozdult Pestről, se télen, se 
■nyáron, aki az egyetlen utóda, követője és 
tanítványa volt a jó öreg Podmaniczky Frigyes 
bárónak, aki tudvalévőén 80 évig Pesten nya
ralt, azt tartván, hogy Pest a legkellemesebb 
nyaralóhely a világon — elutazott Budapest
ről. Az idei nyár eme korszakalkotó eseményé- 
nyének, amint ezt nagyon jól sejti, 
vezérem, term észe tesen
históriája ...

— Halljuk, halljuk...
— Ne lármázzon, úgyis 

históriája az, hogy van

terem még ebben a rettene-

kedves
megvan a maga

meghallja. Szóval a 
a Fészekben egy 

kártyaasztal, amelynek játékosai évek óta 
úgy oda vannak nőve az asztalhoz, mint a meg
boldogult Barbarossa Frigyes király vörös 
szakálla ama bizonyos másik kártyaasztalhoz 
a legendában. A játékosok: Molnár, licitál 
.Jenő, Jób Dániel és Boboz Imre. Egynél több 
ezek közül sohasem hiányzott, úgy hogy a párti 
nem is bomlott föl. Az idén azonban az történt, 
hogy Deltái Jenő elutazott Lahmanhoz Drez
dába s onnét küldött Jób Daninak egy enyves- 
hátlevlapot, amelyen olyan karcsúnak volt 
ábrázolva, mint — Jób Dani. „Ha ő olyan 
karcsú, mint én" — gondolta Jób Dani —, 
„akkor milyen karcsú lehetnék én' s másnap 
— azt se mondta senkinek, hogy befellegzett —• 
elutazott Lahmanhoz ő is. 
másnap a Lidóra utazott, 
egyszerre csak azon vette 
otthagyták, mint Szent Pál az oláhokat, 
azután elhatározta, hogy elfogadja annak a 
barátjának a meghívását, aki a birtokára meg
hívta, gondolt nagyot és merészet, össze
csomagolt, megváltotta a menetjegyirodában 
azt a bizonyos kis jcgyfüzctecskét, bebiztosí
totta az életét, nagyot fohászkodott és eluta
zott — Tahiba.

— Tahibal
— Tahiba, Tahiba! 

magának. 
Gombaszögi 
magának birtokot. Tahiban és 
előkelő... No, nézd csak...

— A Gomba birtokot vett??
— Bizony, birtokot, édes ccsém, 

De még millet! Most majd ezentúl nem a villa 
tesz a divatos, hanem a földbirtok, ezentúl 
majd a többi primadonnáknak is birtokra fog 
fájni a fogócskájuk. Nem fáj 
Szőke Szakáiknak, a körúti 
kabarészerzőjének, akii egy 
lató tulajdonosa agy képen 
'menten kiesett a fájós foga. Szőne nyilatkoza
tot küldött, be a lapoknak, hogy öt orvul meg
támadták s hogy az artisták egyesülete 
támadásra rendkívüli választ mányf 
fogja, a választ megadni.

— óh óriási...
— Nna! A színházaknál egyébként

Koboz Imre, pedig 
úgy hogy Molnár 
észre magát, hogy 

Erre

Vagy a Blahában és a Budai Színkörben, vagy 
a Budaiban és a Sziget - Színpadon és a Blahá
ban. Most végre ö is megkezdi a jól megérde
melt pihenőt, olaszországi autótura vár reá. A 
Zsardennek egyetlen sikere Sólyom Janka, aki 
nemcsak dizőznek, színésznőnek is meglepően 
jó.

— Óriási... Mi. van állandó rovatunkkal, 
Amerikával?

— Király Ernő szerdán már utazik. Utazik 
ebben a hónapban dr. Szedő Miklós, a kiváló 
hang versenyénekes, aki hathónapos túrát ren
dez az Egyesült Államokban. És szeptember 
első felében — amennyiben a Király meg
nyitó újdonságában nem volna szerepe — 
Bátkay Márton, második felében Kosáry Emmy 
és Butykay...

— Itthon mi van?
— Semmi. Ellenben Szolnokon nagy cécót 

rendeznek a szolnoki müvésztelep piktorai, 
Fényes bácsi, Szüle, Vidovszky és Pólya Iván, 
Szüle és Pólya házassági évfordulója alkalmá
ból ...

— Ebből az alkalomból két pletykát köve
telek.

— Fan, mégpedig szenzációs. A sokat emle
getett amerikai színigazgatónak nagyon meg
tetszett egy szőke magyar operettprimadonna, 
aki az utóbbi időben nemigen játszott. A dolog 
úgy pattant ki. hogy Siófokra, együtt r dudál
ták, ki s olt még legbizalmasabb ismerőseikkel 
sem. érintkeztek. A primadonna most Párisban 
tartózkodik, ahová követi őt az amerikai is, 
hogy együtt menjenek át az újvilágba, ahol a 
szőke, primadonna számára már ki is bérelte 
az igazgató a neiryorki Empire Theatre-t. 
Ónagysága ugyanis kitünően beszél angolul... 
Ez az egyik. A. másik: egy közhivatali funkcio
náriustól, aki antiszemitább volt működési köré
ben, mint IVolff Karcsi, kiderült, hogy a. ma
mája izr. volt, sőt a papája, hogy elvehesse a 
mamáját, áttért, az izr. hitre és ö maga 18 éves 
koráig — oh borzalom, izr. volt. Képzelheti, 
szegény ember! Guten Tag!

Pesti nyaralás
— Este a Ritzben —

Bankigazgatók nyaralnak itt, akik még nem tudtuk el
utazni szabadságra, fárudt emberek, akik félig ájultan 
jönnek ide éjfél felé vacsorázni, egyenesen u bankból, 
gyorsun esznek és mohón isznak és alig várják, hogy 
rágyújthassanak egy szivarra. SzivarozáB közben pihen
nek. És nemzetgyűlési képviselők, többnyire egységes
pártiak, khakikabútos, fehérnadrúgos S»tulemberck, kis 
pálcika van a kezükben, minden második szavuk: Ueth- 
len. Amerikaiak és angolok, a missziók tisztviselői, kül
földi kereskedők vannak még itt, egy-két Pesten nya
raló megrögzött Kitz-alak, tőzsdések, néhány lézengő 
fiatalember, akiknek se állásuk, se foglalkozásuk: a 
korzó szcladonjai, Oerbeaud-condottierik... És asszo
nyok a férjeikkel, ezek többnyire szépek és elegánsak, 
rendesen vacsora után jönnek fagylaltra, feketére. Zöld
ruhás nő ül egy ifjabb dusliaju és egy idősebb kopasz úrral. 
Leteszi a feketekávés csészét, retikü.jóhől vastag, gyűrűs 
szivart vesz elő, nyugodtan rágyújt, pöfékelve szivarozik. 
Magyarynak megáll a nyirettyű a kezében. Mint egy 
cigánybanya, amikor a karaván után loholva pipázik. A 
kopasz régimódi gavallér, zsakettben van ebben a szörnyű 
kánikulában, a mellénye fehér paspoil-el van szegve, el 
vau ragadtava a nőtől, úgy nézi, mint egy szentet. A 
dushajn fiatal oda se 
trois . . .

A cigányok melletti 
kel, a misszió tagjai, 
aki a kelleténél kissé
kissé hangosabban kiabál. Egy volt budapesti 
nagy társasággal, szép asszonyokkal. Pezsgőznek, 
viselő énekel: Lesz még tavasz, lesz még nyár, de én nem 
leszek. Egy társasághoz megérkezik az Omge egyik totum- 
faktuma, miniozterjelölt, óriási aktatáska van a hóna 
alatt, alig bírja szegény. Ilyenkor éjfél után. Idegenek 
jönnek keresztül a halion, mennek föl a tetőterraszra 
nyaralni. Egy pesti urilány, akit csapatostul szoktak 
fiatalemberek kísérni, jön le a liften 
kivételesen az anyja is vele van. A 
nő tokajit iszik és uj szivarra gyújt 
másik zöldruhás nő az étteremben,
ki vannak rámolva, eteppot táncol egy váci-utcai fiatal
emberrel. Olaszok élénken, hadonác-zva hadarnak, köpköd
nek, ásványvizet isznak. Egy angol lány megy keresztül 
a halion, már egy éve látom itt a hotelbon, itt lakik az 
anyjával, valahogy olyan karcsú, olyan lenge-légi, szőke 
és aranyos, ilyen a ruhája is, valami egész könnyű, lib
benő, illanó, csipkés selymes valamiből, talán babból 
vagy bárányfehőből való. A pincérek kedvesen, nyugod
tan szögé Inak ki, pillanat alatt hoznak mindent. Leg
olcsóbb cigaretta négyszáz korona. Csuk külföldi áru vau. 
Néhány asztalnál pezsgőt bontanak, Magyary a Boka ke
sergőjét játsza az angoloknak. Az angolok shynuuit tán
colnak rá. így nyaralnak a Ritzben. Egyed Zoltán.

flgyel. újságot olvas. Mónage eu

asztalnál angolok ülnek. 
Egy vendég angol van 
többet ivott ti ezért a

hölgyek- 
közöttük, 
kelleténél 
képviselő 

A kép

a 
a terraszról, ezúttal 
zöldruhás, szivarozó 
rá — a régiről. Egy 
ahonnét az asztalok

maya
Frida

Talán nem elég előkelő 
színházi 
ezen a

cigányprímás! 
héten
neki

vásárolt 
nem elég

Bendegúz.

it foga többé 
humor népszerű 
Király-utcai mű
éi ró fia! ott, hogy

sem mi 
újság, ezt ugyebár kegyed is tudja. A Fővárosi 
Opcrcltszinházat teljhatalommal a kis Szabolcs 
Igazgatja, ez a kis színházi Napóleon, akiről 
kevesen tudják, hogy a színház adminisztrá
ciójához is ért, legalább olyan jól, mint, a 
művészt vezetéshez. A Benaíssance tagjai az 
idén — miután Bárdos a nagy hőségben meg 
sem akar nyitni — 5 hét helyett két teljes 
hónapig lesznek szabadságon. A Figszinház 
lemondott arról a tervéről, hogy a „La hant 
eimil operettel — Paris ezidei slágerével 
nyissa meg az uj szezont, mégpedig azért, mert 
.,z/ három grácia'' nem várt sikerére valóban 
nem számit hatlak s igy Biliért, akinek a 
.La hauf'-ben is játszani kellene, nem tudjá., 
kölcsönadni a Vlgbe. A direkció a. legszíveseb
ben kelté szeretné vágni Bitterünket, akit a 
direktorai szí uházilag. tisztelői és udvarlói 
pedig szert Imileg szert tűének földarabolni. 
No, deháí csak egy Biller van. sajna...

— Sajna?
— Sajna az esze tokja, ne szóljon folyt ai 

közbe, különben egy kukkot se szólok többet!
— Kérem, kérem, kérem...

Nahát! Somogyi Nusi csak 15-éig játszik 
a S:'get Színpadon, miután alaposan kivette 
részéi a munkából: az utolsó három hónapban 
három színpadon is játszott — permutálva.

X

..I’cer G.viit" a Btnlal Színkörben — Törzs Jenövei. A
Színkör folytatja irodalmi knlturmunkúját, ame- 

....... ír-...!...- +r,.(rz,nz<„-«> itAida" és „Fekete gyámán- 
r-ldigi előadásaival a legintenzívebb sikerrel indi- 

Bélfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pánté- 
szilire hozza Ibsen halhatatlan és nagyszabású 

„Peer Gynt‘‘-et. a címszerepben Törzs Je- 
(irieg teljes kísérőzenéjével, diszcs, uj kiállítással.

Budai !___ ____ _ _ . __
lyet az „Ember tragédiája", 
tok" <:::..........................
tolt meg. 
kon esi o 
remekművét, a 
nővel, ti i „ _ __________ __ - ... .
Jegyeket a .,I’cer Gynt" öt előadására mai naptól árusít, 
a Budai Színkör pénztára és az összes jegyirodák.

• ..A három grácia" ötvenedszer kerül színre szerdán 
a Fővárosi Opei ettszinházban. Addig és azután ie miuden 
este játszók Lehár Ferenc páratlan sikerű reviioperettjét.

• Lehár-proinier Budán, Lábasa Jueival. A Budai Szín
kör nagy áldozatokkal niog.-zerezlc Lehár Ferenc gyö
nyörű operettjének, a „Tangó-klrálynő“-nek magyar 
nyelvit előadási jógái. A címszerep eljátszására az igaz
gatóság az illusztris operottdivát. Lábasa Jucit ezerződ- 
tette, aki berlini nagy sikerei után igazi parádés szerep
ben lép a budapesti közönség elé.

MozlfiöiLemények

„A vasálarcos0: Dumas regénye filmen
— A Kert-mozi hétfői bemutatója. —

Dumas megfilmesített regénye: „A vas- 
áhírcos*' filmért formális árverést rendeztek a 
sziuházak. Óriási számok tették izzóvá a pesti 
íilnibörze amugyis mindig forró levegőjét; a 
Kert mozi egy szédületes összeg fölajánlásával 
fölébe került mindenkinek s megszerezte a fil
met, amelyet ma, hél lőre tűzött ki műsorra.

Ez egyszer mondotta a Kert-mozi igaz
gatója — nem gondolok az üzlet anyagi olda
lára -- a legnagyobb veszteségekért is bősége
sen kárpótolni fog a közönség osztatlanul meg
elégedett arca az előadások végén.

Á Kert-mozi mai sokatigérő premiérjén a 
9 fölvonásos „A vasálarcos4-on kivid még egy 
2 iölvonásos amerikai burleszk is szerepel: 
„Fix és Fox olajban.*4 Előadások 8 és 10 óra
kor, jegyrendelő telefonszám 11—47.

NiM GS8RÖ íig
lla egészséged első gondod 
Csak használj mindig- lysoformot

■BBaHMHHBSSnMK3EaB9KaSBK>3S2n!KRSnQaSS3S!lBBKa

SZENZÁCIÓ!
Zefirvászon maradékok
Schiffon 
Grenadin 
Crepon

méterenként

K r

BES.V&IROS8
MARADtK-ÁRUHAZ
Budapest, BeOváros, SV, S iáit Ica S

Deák-téri evang. iskolaépület

[SrXvAiMA'sl Naponta minden előadásban clö-ruvcaruai fcirstus* Európában a világ legna- 
190 szenzációja: Autóverseny

a levegőben. Katié Sandwinaa vi- 
mirr „rnwcí ( sr -- se legerősebb asszonya cs a TELEKI s /. A M oo-Sa tnhhj attrakció — 

FbÉRKÖVITs"..

VÁROSI.IGÉT
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J M. KIK. FUVART SZÁLLÍTÓ 
i IV, KRISTÓF-TÉR 2. SZ.

Eredeti tervezésű, 
valamint valódi 
francia kosztümök, 
r ti h á k. köpenyek

ídc-
seiü c&oízaGídé

Minden Meinl üdetfen
fiapl’alér $

B^LUtóSOKAT__ . _________ drágábban vesz ■ctBut 3F w*IB T<h Jóssef io&-3s® Kaival utca ■ (T«róz-t«mpl, nemben).



Nagyszert) küzdelmek 
Magyarország atlétikai bajnokságaiért 

Uj wszáges rekocd, — A KSC S8 az FTC ffi, a KAOE 3, a BSAC 2 és a EKBTE 1 
bafncksígot nyert

(A Reggel munkatársától.) Az atléták leg- 
hőbb vágya a bajnoki cím elnyerése. Ez sar
kalta a legjobb magyar atlétákat két napon át 
olyan nagyszerű küzdelmekre, amelyek az Ül- 
Jői-u’on megjeleni hatalmas sport közönséget 
teljesen kielégít ették. Ez a közönség klubfor- 
malizmustól mentesen, őszintén örült minden 
.-ikernek, mert jól tudja, hogy bajnoki viada
lunkon elért eredményeket az egész világ 
figyeli. A győztesek közül a legszerényebb ma
gyar atlétát, a református pap Toldy Sándort 
ünnepelték lelkesen. A legnagyobb érdeklődés 
a 400 méteres síkfutás felé fordult, azonban 
a Fixl—Kurunczy párharc elmaradt, mert Ku- 
runczy kitűnő idő (50.5 mp.) alatt biztosan győ
zött. Gerő a 100 méteren, Benedek az 1500-on, 
Somfay pedig a 200-as gáton második bajnok
ságukat szerezték meg. Végeredményben a 
MAC atlétái (tréner: Vadas Iván) 6, az FTC 
atlétái (tréner: Misángyi Ottó) 5, a KAOE 3. a 
BEAC 2 és a BBTE a 43 esztendős Kováts 
Nándor révén 1 bajnokságot nyert.

A. 17 bajnoki számban egy jobb az országos 
rekordnál (Haluska, távolugrás 718 cm.), egy 
azonos a rekorddal (Gerő, 200 méter 22.2 mp.). 
Tizenkét számban jobb az eredmény a tavalyi 
bajnok teljesítményénél és ez a magyar atlé
tika haladásának fényes bizonyítéka.

itésztet es i re.d ni énytil; ;
1. 100 méteres síkfutás. Bajnok: Gerő Ferenc (KAOE) 10.9

mp. 2. Boros (MAC) 11.1 mp. 3. Veres (MAC) 11.1 mp. holt
versenyben.

JI. Sulydobds. Bajnok: Eördögh László (BEAC) 1364 cm. 
2. Bedő (BEAC) 1343 cm. 3. Csejtliey dr. (BEAC) 1313 cm.

Hl. 110 m.-es gátfutás. Bajnok: Kováts Nándor (BBTE) 
17 mp. 2 Mi.skát (MTK) 16.2 mi>. 1. Püspöki (MAC) 16.2 
mp. holtversenyben. Muskát és Püspöki 3—3 gát döntése 
miatt (iiszkvaliílkálva.

IV. .Magasugrás. Bajnok: Gáspár Jenő. (MAC) 182 cin. 
2. Seri (FTC) 180 cm. 3. Orbán (íITVE) 17.> pm.

V. 100 niéiercs síkfutás. Bajnok: Knruuez.v Lajos (KAOE) 
50.Ő mp. 2. Fix! (MAC) 51.9 mp. 3. Beróta (MAC) 52.8 mp.

VI. Dlszkosxretés. Bajnok: Toldi Sándor (FTC) 42 ni. 
<16 cm. 2. Marvülits (NTE) 40 in. 16 cm. 3. Csejthey dr. 
(BEAC) 39 in. OS cm.

VII. 200 méteres gátfutás. Bajnok: Somfai Elemér (MAC) 
26.4 mp. 2. Kováts Nándor (BBTE) 29.2 mp. 3. Muslcál 
(MTK) 29.7 mp.

Vili. 1500 méteres sil.futás. Bálitok: Benedek János 
(MAO) 4 p. 15.5 mp. 2. Néinethy (FTC) 4 p. 16.2 mp. 3. 
Zoltány (MAC) 4 p. 17.8 mp. A győztes a Hődy Lajos ván
dordíjai nyerte.

IX. Hói musu grds. Bajnok: Ujfaluczky József (FTC) 1383 
cm. 2. Somfai (MAC) 1377 cm. 3. Molnár (MAC) 1352 cin.

Ausztria atlétikai bajnokságai. A ma,uyar atlétikai baj
noksággal e.gy napon rendezték Ausztria, bajnokságait, 
amelyeknek az eredményei általában mélyen alatta van- 
rak a mi bajnokaink teljesitményeJnek. 100 ni. wkfutás: 
1. Randi (WAF) 11.1 mp., 200 ni. síkfutás: I, Ledercr 
(WAC) 224 mp., 400 in. síkfutás: 1. Heiiuer (WAF) 52.1 mp., 
800 in. síkfutás: 1. Friebel (Graz) 2 p. s mp., 1500 m síkfu
tás: I. Friebel (Graz) I p. Ju mp.. 5 km. futás: 1. Briic.li.-en 
(Graz) 16 p. 5 mp., Db zkoszvetós; ]. Seli werzinger (WAF) 
36.71 in., Jll) m. gátfutás: 1. Wilhihn (WAC) 17 mp., 5 
km. gyalogás: 1. Kuhnel (Rapid) 24.6 mp. Rúdugrás I. 
Fritz (In ísbriiek) 3 m 70 cm.. Magasugrás: 1. Pc.tcrma.nn 
(WAC) 165 cm.. Olympiai staféta: 1. WAC 3 p. 39 mp, 
4X100 méteres staféta: 1. WAC 44.2 mp

A Világosság K5Í jubileumi nemzet. 
Közi Kerékpár és mótorvezetéses ver* 

senye
Az egész vonalon a külföldi professzionis

ták győztek.
A Világosság KK vasárnap nagyszabású 

nemzetközi versennyel ünnepelte 15 éves fönn
állását. Négy kiváló professzionistát hozatott, 
akik közül Hahn, n berlini 6 napos versenyek 
hőse, valósággal elragadta, a nagyszámú 'kö
zönséget, amikor a kiváló magyar bajnokot. 
Uhereczkyt játszva győzte le. Nagy szimpá
tiára tett szert, Schtvab is, aki a jubileumi 
nagydijat — bár Tóth István erősen szoron
gatta — biztosan nyerte. A világrekorder 
Paivkc csalódást, keltett, Hoffmann pedig bete
gen érkezeit Budapestre és ezért csak egy ver
senyben vett részt.

/■’ ilib credmér yek.
A , Nemzeti Sport" nagydija. (Nomz.' tközi nwglii'áno, 

verseny. 1000 méter.) Első futam: I. Burglia.rdt Lstvai 
(\JJ. kor.). 2. 'lolTmaiiii (Németország). Második fülem: 
1. Helin (Trepton). 2. FJiercczky (VII. kor.). Htivinndik 
futam: I. fliihn (Treolon), 2. Burghnrdt (VII. kér.). Ne- 
g> edik futam: 1. Cheri cz.ky (VII. kér.), 2. IJoltmoinu 
Döntő fiitmu: 1. Hahn (Trepton), 2. Uherecz.ky (VII. kor.),' 
" "...... 1-----“ kér.). Végeredményben: 1. Hahn

2. Chereczky (VII. kér.) io ponttnl. 
•r.) 9 ponttal.

jubileumi nagydija. (Nemzetközi 
10-t-lö 1-25 kilométer.) Első t'u'aju: 

I. I’awke (Németország), 390 méterre], 
\.) 500 m., 4. Bnrtos Gynln

11 p. J3.2 mp. Második fűteni: 
2. Selnvab (Svájc) 30 méterrel. 

60 in., t. Bartos Gyula 
14.2 inp. Harmadik fuf’nin: 

(Némctorszá.g). 3. Bartos 
István (Világosság). Idő:

3. Burgliardt (VII. 
(Trepton) 12 ponttal, 
3. Burgli.ordl (VII. ke

A Vildgossdg 
meghívásos ver 
1. Sehv.ab (Svájc), 
3. Tóth István 
(VJI. kér.) 1600 ni. 
1................................
3. Tóth 
(VIT. kor.) 1200 in. 
1. Schw.ob (Svájc), 
Gyula (VII. kér.). 
27 i>. 35 mp.

Kerékpáros póló: 
kombinált ellen 4 : 
lövői Siidi és Scliurr.

l<K
rseny.

2 
(Világosság) 

Idő: 
Pa w ke (N érne törsz,-i g), 

István (Világosság) 
Idő: 17 p.

2. i’awke
4. Tóth

Világosság győz n BTC-Törekvés
1 arányban. A győztes csapa! gól-

ie&y&zte Fp&fotteíset,
SUpos Rademachert

A Margit-szigeli Palatínus-fürdő ünnepi 
díszbe öltözött a nagy mérkőzésre. A medence 
körül az emberek ezrei, csupa szín, nyári 
pompa. Pontban (> órakor kezdődik a verseny. 
A levegőben furcsa izgalom, a magyar közön
ség éhesen várja n magyar színek győzelmét, 
hogy legalább így legyen kipótolva a göteborgi 
kudarcért. Mindjárt a verseny második .szá
mánál tomboló zaj közben a magyar lobogó 
kerül föl az árbocba. Kenyéri Alajos, a MAFC 
régi rekordere könnyén győz a német világ
bajnok. Fröhlich fölött. A kis szőke német 
Fröhlich csodálkozó szemmel lén a partra: nem 
■várta ezt a vereséget. Nem baj, majd a hát- 
u szaftban revánsot vesz.

A Király-dij után következett volna a küz
delem legforróbb mozzanata, a százméteres 
mellúszás, az Állanidij. Sípos Márton, a táv vi
lágrekordere. sajnos, nem indulhatott, mert, mint 
ismeretes, vidéki magányában vem treníroz- 
hatott. T- demaeher könnyen nyeri tehát a tá
volságot, 1 perc 21 másodperc nagyon rossz idő
eredménnyel. A verseny igen sokat veszített 
érdekességéből. mert a. németek közül csak a 
két világbajnok jött ei a versenyekre és hogy 
a staféta többi tagja távol maradt.

A verseny legszenzációsabb része a 100 méte
res liátuszás volt. Fröhlich, a világbajnok, eb
ben a számban mérkőzött meg a kis, 17 eszten
dős Barthával. A sokezer főnyi közönség lélek- 
zetet, visszafojtva figyeli a startot. Bartha 
azonnal az élre nyomul és elsőnek érkezik be. 
A pályabirák egyike, a mindig okvetetlenkedő 
Kugler azonban megóvja a versenyt. A zsűri 
Ítélkezik és elrendeli, hogy újra le kell úszni a 
távot. A közönség a zsűri ítéletét elkeseredet
ten hallja és tiltakozik ellene. Elfeledteti azon

ban a,z elkeseredést, hogy Sípos az 50 méteres 
stafétában hallatlan küzdelem után győz Ra
demacher fölött. Az egész távon fej-fej mellett, 
egy vonalban úsznak és Sípos csak az utolsó 10 
méternél tud előre szökni, hogy végül két biz
tos méterrel győzzön. A közönség tombolva ün
nepli a magyar világrekordért-.

Egyik szenzáció követi a másikat, most usz- 
szák a 100 méteres hátuszást és a kis Bartha 
könnyen veri Fröhlichet, a hátuszás világbaj
nokát. A pompásan rendezett versenyről szóló 
részletes beszámolónk a következő:

Király díj: ion yard. (örökös vándordíj). 1. Kenyery 
Alajos (MAFC) 0.58 mp. 2. Gustav Fröhlich (Hellas) 
0.59* s rop. 3. Gáborffy Antal (NSC) 1 p.

Allamdij: 100 m. mel.luszds. 1. Rademacher (Hellas) 1.21 
mp. 2. Barta István (VÁC) 1.28 mp. 3. Csillag (NSC) 1.34 
mp. Szép verseny. Siposs nem indult.

Mellúszás. (Hölgy vei'se.ny.) 100 méter. 1. Wagner .Józsa 
(NSC) 1.4l‘/s mp. 2. Feszt Franciska (NSC) 1.48 mp. 3. 
Komáromy Márta .(NSC) 1.50 rop.

Gróf Eiirstcnberg-váudordij tsfafétaverseuy) ioo‘r 150+50 
méter, felszéssierinti uszthsai: L MAFC a) csapata: 
Kenyery. EpcrjesSy, dr. Boléznay 3 p. 32 inp. 2. NSC 
csapata: Schlenker, Báliké. Gáborffy 3 p. 35’,»

Riwscmauu és Kiihuemanu Rt. dija, ion m. liótustds: 
1. Bartha Károly (NSC) 1.18 mp. 2. Fröhlich (Hellas) 

mp. A versenyt kétszer uszták. Ugyanis az első 
versenyt, miután Fröhlichet a pályabíró szerint, szabály
talanul akadályozták, a zsűri megsemmisítette. Az. első 
versenyben Bartha ideje 1 p. 19 mp. volt.

Rudapest székesfőváros dija, too méter. 1. Eperjessy 
Béla (MAFC) 5.50 mp. 2. Báliké Kálmán (NSC) 6.15 inp. 
3. Páliak (MUE). 25 méterre) nyerve. A harmadiknak 
beúszott Hajdút (MTK) a zsűri diszkvalifikálta.

Germánig.rándordij. VS50 méteres stafótaverseny. Mi
után a magdehurgi Hellas csak Ilademadicrt és Fröhlichet 
küldte le, a rendező egyesület a Hellas.staféta helyett, 
egy kombinált Hellas—NSC—MAFC-stafétát szerepeltetett. 
1. MAFC csapata: Siposs. Virányi, Kenyery, Boléznay 
2.25 mp. 2. Hellas—NSC—MAFC: Rademacher, Hóiba, 
Hay. Fehér 2.30 mp. Siposs ideje 50 méterre 34 mp. Gyö
nyörű küzdelem start után Rademacher és Siposs között.

L Ó S O C T t
Óriási látogatottság melleit folytak le vásárnál* a 

káposziásmegyeri versenypályán nz l'rlovasok Szövetke
zeié által megrendezett versenyek. A nap kiemelkedő 
eseménye a Négyévesek nagy gátrersenye volt, amely, 
nek startjánál megjelentek a talpon levő legjobb ugró
lovak, köztük a feiioinén Thököly is. A versenyt a 
starttól a célig végigvezetve, az általános várakozásnak 
megfelelően nagyon könnyen nyerte Thököly, amely 
z.el a győzelmével megkoronázta eddigi sikereit és 
beigazolta, hogy 
niég sok örömei 
nak. A többi 
vak győzlek.

/. jutám: 1. 1'didit (4)
3. Babuczi (6) Jiorváth. 
Kalypso (6) Szabó Gy., 
rengő II. (50) Stenzel. 
Fiiccs (14) Martinéi.. 2h 
2100. II. falam: 1. Rrpkét>y (6) 
Otlcsealchy. 3. i gard.'- (3) Orosz. 
III. futam: 1. Thököly (1%) 
Giuipl, 3. Derek (3) Bieisle. 
Ergo (4) 
1400. ' ' 
2.
12h, 1211. Tol.: 1000:171)9. 
Gimpl, 2. Cserebogár (4) Baráth 
Fin.: Barátfülo (10) Bödc. 
futam: 1. S.ictclen (6:10r) Szabó Gy 
zel. 3. Bónikn (33) Biernáczky. Fm.: 
Beán

fenomón Thököly in. A 
i,KÍRViizct ve, az általános v

Könnyen nyerte Thököl 11. amely ez- 
megkoronáztu eddigi sikereit és végleg 
inosKZ.i! a legjobb ugrólovunk, amely 
fog szerezni passziónátus tulajdonosa^ 

1 rsenyckbeu is többnyire a fogadott Jo
li észlelés ered inén y:

2. Fehér holló (p) Fii ki, 
• ryöngyi íó) Bieruncz,ky, 

(12) Blazsek, Me- 
(8) Szokolni S„ 

11100:3600. 1820, 1400, 
2. Jofc (2'. ír) 
Tót.: 1009:3600. 

Vonzalom (l’i) 
(16) Kir.zi.5th, 
Tol.: 1000:2200, 

?zkj’. 
(tol Selnicczy. 
M ugrat (2’vrj 

' 1000:1300. VÍ.

Lapos, 
Fin.: 
K :it ieabog.'ir 
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Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós 
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.
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A Ej®£sí Hana miatt ujbé! félbeszakadt 
a nemzetközi boxvladal

Az eddigi professzionista boxversenyek kö
zül messze kimagaslott a MAC szigeti pályá
ján rendezett viadal, amelyen a legjobb ma
gyar és osztrák shampionok állottak egymás
sal szemben. A pályát zsúfolásig megtöltötte 
a nagyszámú közönség, amely élvezetes spor
tot, kemény küzdelmeket látott. Különösen a 
Máté—Steinbuch-m&ccs hevessége volt nagy és 
eddig magyar ringben alig látott gyorsiraniu. 
títeinbach volt a kiforrottabb, Máté az álló
képesebb. A mérkőzés különben eldöntetlen 
volt, de ez mit sem von le a teljesítmény érté
kéből.

A Lutryny—Bana-mérközés sorrendben az 
utolsó, jelentőségben az első. Lutryngnak Rózsa 
helyett immár második „pótellenfele“ volt 
Hana, ki a fair boxolók között az utolsó he
lyen említendő ezidő szerint. Hana Lutryng 
fején már a második menet elején nagy sebet 
ejtett a fejével vagy a fogával. z\ nyitott seb
ből csurgóit a vér s úgy a jelenlevő mentő
orvos, mint a zsűri is arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy a mérkőzés nem folytatható.

Be is szűntették, a zsűri határozata értelmé
ben „súlyos baleset miatt".

Dohát. — a publikum nemigen érti meg az 
ilyen és hasonló definíciókat és elégedetlenül 
távozott, alaposan bizonytalanná téve az ez
után következő proíi-boxmitingek anyagi si
kerét.

Tenisz és egyéb sportcikkek <
Killönlcgcx kivitelű — f
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MAGYAR FOLOBIRTOKOSOK ÉS FOLDaáRLÖK 
MZRESKEfJÜ-LHI RÉSZV £íiVYÁRSASÁGA

BUDAPEST, VI, TJEREZI-KÖÍRWT 28. SZ.
Mezőgazdasági géposztály, 

gabona-, erctakarmány- és inütrágyaosztály.
128 Telefon: 65-49, 65-50, 17-39, 153-03.

.1 MAGYAR AGRÁR- ÉS JARADÉKBAHK RT? 
í VETŐMAGOSZTÁLYA

Budapest V, Nádor-utca 16 — Telefon: W -01 ' 1
< .Sürgönyeim: Agrár Budapest l
7 Vess a legmagasabb napi áron lóhar*- éa lucerna I! 
P mnflnl ée egyéb (ftasdnséfll mnejvakat
k Mintázott ajánlatokét kór
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