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Cegléd, julius 29.
(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Három hé

tig íarto szenvedélyes, izgalmakban bővelkedő 
agitáció után Cegléd város népe ma járult az 
urnák elé, hogy képviselőjét megválassza. A 
mandátumért való küzdelemben öt jelölt vett 
reszt, akik közül különösen az ébredők, a jobb
oldali szélsőséges politika képviselője dolgo
zott a legkíméletlenebb energiával azon, hogy 

•z'"> alföldi város ne tudjon a megnyugvás, 
a békesség, a megértés útjára térni, hanem, 
hogy négy esztendő keserves tanulságai után 
is a gyűlölködés, a felekezeti türelmetlenség 
szelleme uralkodjék a város polgárai között.

Ma reggel 7 órakor nyitotta meg a 
Takács József református esperes, 
elnök.
város képén alig látszik nieg. hogy mily 

fontos esemény játszódik ie.
ik az cső. Csupán a uir< tér előtt és a vá

rosháza környékén észlelhető uatyobb élénk- 
íkg. fit van a választási iroda és az ébredők 
jelöltjének a párt helyisége. A környékbeli gaz- 

hel.vbeii fiatalság ügyet som vernek 
szitáló esőre. Beszélgetnek és latol- 
választás várható eredményét.

tulajdonkénéin választás csak 8 óra után 
.. Ekkor már népesebbek az utcák. Az 

i a mai iyvor ve lat-

E>.

dák és a 
a lassan 
gátjuk a

Ai • ; 
kezdődött, 
ébredő jel ölt. támogatásé ra 
tál ismét több fajvédő érkezeit le. Itt látható 
Haller látván, Ulain, Kiss Menyhért, Zsirkay 
és Meskó Zoltóv; Héjjas és Prónay is itt van
nak és fáradhatni Janid járják a várost. 
- f Nemzeti. - száPoda falén mindenkinek föl
tűnik egy uj plakát, a következő szöveggel:
Itt van Próvay Pál, jaj annak a zsidónak, 
aki itatni, korteskedni, vesztegetni mer*.

A szélsőségesek pártja vezet a plakétharcban 
is. Röpcédulákat osztogatnak, amelyekben 

in.s és Prónay fölhívjál: a ceglédieket, hogy 
nz ő jelöltjüket támogassák, lit, az ideje — 
írják —. hogy véget vessünk a dolgozó ma
gyarok üldözésének,

a dologtalan zsidók dőzsölő hatalmúnak.
El várjuk és elrendeljük, hogy Cegléd minden 
becsületes magyarja Lendvaira szavazzon. Az 
emberek hidegen, minden érdeklődés nélkül 
kézbe veszik a röpcédulát, megnézik, eldobják. 
Az utca mind élénkebb, forgalmasabb lesz. 
Megtudom, hogy miért. A kecskeméti fiatalság 
van itt, amely nagy számban vonult át Ceg
lédre, hogy korteskedjen a szélsőséges jelöltnek. 
Kocsin, kerékpárokon járják a várost és a ta
nyákat és gyűjtik a szavazókat. A többi jelölt 
az alkotmányosság fegyverével harcol, Fólhy 
Vilmos a 48-as Függetlenségi Kossuth Part 
jelöltje és Diniek Vidor a pártonkivüiiek „hi
vatalos" jelöltje n Központi szállodában ütöt
ték föl főhadiszállásukat. Dinichék a földszin
ten, Fóthyék az emeleten. A szervezetlenség, 
sajnos* nagyon meglátszik mindkét parton. Pe
dig a Dinich-testverek szorgalmasan dolgoztuk 
a győzelemért, és ami fő, becsületesen. Tegnap 
is szétu gr osztották az ébredők egy gyűlését, 
amelyen Halle.r szónokolt, dacára a tilalmi idő
nek. A Széchenyi-kertben történt az ps^t. 
Dinichék elmentek meghallgatni a fajvédők 
beszédeit, és amikor Haller izgatni kezdte a je
lenlevőket, az egyik. Diniek így kiáltott közbe:

— Hazugság az egész, a kegyelmes ur nem 
mond igazat!

-^rre azután kivonultak Hallerék és Dinichék 

beszéllek a néphez. A Fóihy-párt csöndesen, a 
tisztességes meggyőzés fegyverével dolgozik. 
Senkit sem rágalmaz, röpiratokat. sem osztogat. 
Itt nagy az elkeseredés a munkásság és a 
zsidóság miatt, akik még mindig néni határoz
tak állásfoglalásuk felől. Fóthyék segítségére 
egyedül Nagy Ernő .jött le a képviselők közül, 
pedig nagyon várták Horváth Zoltánt, és föhh 
beígért polgári képviselőt, akiknek távollétc 
befolyásolta a választást.

A városban mindenütt teljes ;> rend.
Incidensek egyáltalában nem fordultak elő-
A rend é- nyugalom biztosiiá'ára leküldött 

Solfy főkapitányhelyettes állandóan Hulin ceg
lédi rendőrtanácsos szobájában időzik és .'árja 
a jelentéseket. Az útvonalakon mindenfelé eyos 
ren’dÖfl készültség, loT/ascséiTdőrőrjárafok. A 
kaszárnyákban luegfc’elő katonai karhatalom 
is vigyáz :> békességre. Nincs szükség beavat
kozásra semilyen irányban. Elmúlik a dél. 
még mindig nincs különr-ehb esemény, lasian 
folyik a szavazás. Tizeiihég! 5zúvázókörletre 
osztották a várost. Az egyes kerületek szava 
zatszedőbizottsága melletI oll vannak a pártok 
bizalmiférfini. Kis turnusokban jönnek a vá 
lasztók. Csöndesen, komolyan. Eleinte huszas 
turnusokat állapítottak meg. de amikor nem 1 
jöltok a választók, kénytelenek voltak az egyes 
bizottságok tizes, sót ötös turnusokkal kezdeni. 
Az ébredők szervezettsége és a gazdasági hely
zetet fölhasználok agitáció ja érezteti a hálását. 
Csak öl: győzik a turnusokat. És Pálffy Dániel, 
a kormánypárt jelöltje, akit, a nj ilt. szavazás 
miaii a vasutasok kénytelenek támogatni.

A Pálffy-féle párthelyiség ólján csöndes, 
hogy szinte tenietésszeriien hat.

Nem hisznek a győzelemben és a. polgári pár
tok szól forgácsolódása. miatt elégedetlenked
nek. A párthelyiség előtt nincs egy ember. 
Maga Pálffy és vezérkara minden bizalom néb 
kiil járja kocsikon a várost, hogy magafelé 
húzza n. szavazókat. A Nagy László pártirodája 
előtt maga a jelölt: Kedves, fiatal temperamen
tummal igyekszik eredményt elérni, voksokal 
fogni. Szegénynek nem megy a dolog. 10 órakor 
kapjuk az első hivatalos eredményt, amely 
szerint

az ébredők jelöltje körülbelül 150 szóval 
vezet.

Ez egy kissé lehangolja Fóth.vékát és Dini- 
chékat, Pálffyékről nem is beszélek.

Az eredményt persze csak a szélsőséges jelölt 
párthelyisége előtt függesztették ki. Ezután 
minden órában jártak a hirek a szavazás lefo
lyásáról. A sűrűn szitáló cső miatt a környék
ről alig jönnek be.

11 órakor igy éli a helyzet:
Fóthy 39, Pálffy 252, Dániel 14, Nagy 
László 1 és az ébredők jelöltje 803 szavaza

tot kapott.
A Eóthy-párton és a többi pártoknál egyre nő 
az elkeseredés a zsidók miatt, akik, még min
dig nem mentek az urnákhoz. Három gyűlést 
is tartottak egy bél óla. de nem tudtak dönteni.
\ zsidó fiatalság Fólhy mellett kardoskodott, 
az öregek nem n: ilatkoztak. Féltek. Tegnap 
azután Pálffy fölkereste őket a Kereskedő- 
Kaszinóban tartóit gyűlésükön és megkérte 
őket, hogy őt. támogassák, mert igy legalább 
pót választásra van remény. A hitközségi el
nök v< v<ze azonnal mellette foglalt állást es 
korteskedni kezdett, a kormány jelöltje érde
kében. izgalmas, zajos viták voltak a ceglédi

Az ébredők győzelme 
Cegléden

Nem követhetjük a kormány struccpoliti
káját: ami igaz, igaz, az ébredők hatalmas 
és elgondolkodásra érdemes győzelmet vív
tak ki a ceglédi kerületben. Lendvai (Leh- 
ner) személye inásodrangu kérdés. A lényeg 
az, hogy a kormány jelöltje csúfosan meg
bukott, bár értesüléseink szerint azok is 
melléje állottak kényszerűségből, az orszá
gos politikai helyzet félreismeréséből, akik 
a választás napjáig a liberális ellenzékkel 
éreztek. Egy fecske nem csinál nyarat, a je
lentéktelen, nehézkes, minden szuggeszcióra 
alkalmatlan Pálffy elhasalása még nem je
lenti a kormány bukását és az ébredőszel
lem diadalát. Mindenesetre jelenti azonban 
azt, hogy, a kormányt súlyos presztizssére- 
lem érte, hogy, a kormány könnyelmű és 
durva hibát követett el, amikor ilyen un-i 
tauglich jelöltet állított, akiről biztos volt; 
hogy, nem állja a küzdelmet és föltétien alul 
marad. Nem is kell detektivfantázia ahhoz 
a föltevéshez, hogy, az egységes párt szélső 
jobboldala Pálffyt nem győzni, hanem meg
bukni kiildto Ceglédre. Lendvai (Lehner) lé 
nem kicsinyelhető sikerének körülbelül 
annyi jelentősége van, mint liberális szem
pontból közvetlenül az általános választá
sok előtt Horváth Mihály megválasztásának 
az ébredők másik várában, Kecskeméten. 
Ami az ország szempontjából bennünket á 
legjobban érdekel: Bethlen István grófon az 
utóbbi időben valami titkol hatatlan bágyadt- 
ságot és bizonytalanságot látunk. Kissé ki
ábrándító volt a miniszterelnök nagy be
széde az indemnitási vitában, a pénzügymi
niszter kijelentései pedig a bucsuzás fájdal
mas érzetét keltették föl bennünk. ’A kor
mányhatalom gyöngülése olyan megrendítő 
látvány, hogy, őszinte aggodalommal tölt
heti el azokat is, akiknek politikai ellenfelei 
kormányoznak. A múltak árnyai és rémei 
kísértenek. Károlyi Mihály vergődése, aki 
nem tudott úrrá lenni egy maroknyi kisebb
ség terrorján és végül önmagával meghaso- 
nolva, elhagyatva és kiszolgáltatva a falká
nak, úgy nyújtotta át a hatalmat Kun Bé- 
láéknak, mint ahogy a veszett kutyának 
dobják a csontot, amikor véres fogait vicsor- 
gatja. Döngő léptekkel indult el a közép
utón a tehetséges erdélyi gróf és most úgy 
tetszik, fáradtan botorkál és a jobboldali 
árok szélén megpihenni készül. Az ébredők 
ceglédi győzelme nem döntő fegyvertény, de 
igen komoly tünet. Bornirtság volna szemet 
hunyni fölötte. Össze kell fogni a nemzet
gyűlésen és a nemzetgyűlésen kívül az ősz- 
szes szabadelvű és demokratikui erőknek; 
törhetetlen egységben, mert nyilvánvaló; 
hogy a ceglédi diadal az ébrcdőszcllen poli
tikai, társadalmi és publicisztikai előretöré
sét. provokálja, ami szerintünk föltartózhai 
tatlanul az ország kül- és belpolitika? rom
lására vezet. Bethlenen múlik, hogy ezek 
erők mellette vagy ellene vonulnak föl 
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asidók között, egy hét óta majd minden nap 
összevesztek egymással az öregek és fiatalok, 
de szavazni még 12 órakor sem mentek. Akik 
mégis elmentek az urnákhoz, Pálfíyra szavaz
tak, aki a numerus clausust segített ellenük 
megalkotni. Fóthy maga egykedvűen nézi az 
egész marakodást. Ö is legalább pótválasz
tásra szeretné vinni a dolgot. Haragszik a szo
cialisták magatartása miatt is. Azt jelentették 
neki, hogy Ceglédnek körülbelül 700 szerve
zett munkása van és ezek mind rá fognak 
szavazni. Sehol sincsenek. A Dinichek Fóthyt 
visszalépésre igyekeznek bírni. Éppen delet 
harangoznak. Fóthy energikusan utasítja 
vissza ezt a gondolatot. Kijelentette, hogy 
■megbukhatik, de nem lép vissza. Nagy Laci 
már megunta az ügyet. Visszalépett, hogy az 
ellenzéki jelöltek száma kevesebb legyen.

órakor a szavazatok állása a következő:
Fóthy 93, Dinich 17, Pálffy 519. Lendvai 1702.
Három órakor:
Fóthy 164, Dinich 28. Pálffy 732, Lendvay 2011.
Ekkor már a zsidók is akcióba léptek. Elmen

tek .szavazni -- PállTyrn. Alig néhányan ma
radtak hűségesek a liberális jelölthöz Fóthyhoz. 
Pedig a ceglédi zsidóifjuság ma délután három 
órakor egy szenvedélyes és zajos gyűlés kere
tében újra figyelmeztette az öregeket, hogy

tartsanak ki Fóthy mellett, aki a liberaliz
mus régi harcosa.

Már-már így határoztak, amikor egyszerre 
megjelent az egységes párt két embere és han
gulatot igyekezett teremteni Pálffy mellet!. 
Halász hitközségi elnök segítségével ez sikerült, 
is. Az idősebb zsidók e7határozták, hogy Pál- 
ffyra szavaznak, a íkFamk pedig teljes lendü
lettel nekiveielték magukat, hogy Fótny szá
mára nyerjék meg családtagjaik és ismerőseik 
szavazatát. Négy órakor a szavazatok állása:

Fóthy 195, Dinich 33, Pálffy 875, Lendvay 2293.
A vasutasok második fele is szavazni kezd — 

Pál ily mellett. Minden pár Ion bíznak még min
dig a pótválasztásban. Fálffyék csak mostan
tól kezdve várják az erősítéseket. Fóthyt még 
mindig hitegetik a munkássággal, amely úgy 
látszik nem igen törődik a párt.vezetőség ha
tározatával. Dinich már el van készülve a leg
rosszabbra, az ébredője!ölt abszolút többségű 
győzelmére. És mind a három párton egyhan
gúlag a zsidókai szidják, akik mindennek az 
okai, mert ha délelőtt bevetették volna magu
kat a. küzdelembe, más lett volna a hangulat.

.5 órakor a szavazatok aránya, a következő:
Fóthy 244, Dinich 4.2, Pálffy 1942, Lendvai 2593
Pallér és Prónay ekkor megjelent a tömeg kö

zött és harsány hangon hirdették ki, hogy je
löltjük már több mini 1200 szavazattal vezet.

Hal órakor az eredmény igy változott:
Fóthy 272, Dinich 47, Pálffy 1155, Lendvai 2840.

Kz az arányszám este 7 órakor sem változott 
meg. Most már csak 2 szavazol szedő bizottság
nál folyik a munka, a többinél már kimondot
ták a záróárút. A választási elnök kijelentette, 
hogy az összes szavazókeríiletekben 'ó9 órakor 
beszünteti a szavazást.

A harmadik választókerületben szavaztak le 
utoljára, itt a szavazás '/»!• órakor befejező
dött; ezután a választási elnök a választási 
biztossal azonnal hozzáfogott a szavazatok 
összeszámlálásához. Nyolc, órakor este, amikor 
már a pártirodák révén az eredmény többé 
kétséges nem lehetett, a Lendvai-párti válasz
tók összegyűltek a Nemzeti szálló előtt, és 
zajosan ‘éltették Lendvait. Hallcr István, rövi- 
debb beszédet tartott, amelyben hangsúlyozta, 
hogy Cegléd nyugodtan és becsületesen szava
zott és bebizonyította, hogy a magyar nemzeti 
eezniének nálánál erősebb oszlopa nincsen.

10.475 szavazóból leszavazott, összesen 4746. 
Ebből Lendvai 3121. Pálffy 1276. Fóthy 298, 

Dinich 48
és a lemondott Nagy László 3 szavazatot kapott. 
Így Lendvai

1496 abszolút többséggel
elnyerte a. ceglédi mandátumot. Takács József 
református nüspökhelyettes, választási elnök 
kifejezést adott, afölötti örömének, hogy a vá
lasztás simán és nyugodtan folyt le. A „M. T. 
T.“ helytelenül 748 abszolút többséget jelentett.

*
A. ceglédi választás eredményéről a 

liberális ellenzék
egyik vezére a következőket mondotta:

A ceglédi választásnál a kormány kétszínű 
ÍPolitikája bosszulta meg magát, amely se nem 
íbcrális. se nem keresztény. A kormány addig 

félt a baloldali izgatástól és addig tűrte a jobb
oldali izgatást, amíg az elhatalmasodva létre
hozta a ceglédi eredményt. Ezek után a kor
mánynak a baloldal felé kell közelednie, ha 
agyensnlvát teljesen elveszíteni nem akarja. A 
jobboldali izgatás a végsőkig kihasználta a két
ségbeejtő gazdasági viszonyokat, a baloldal eb
ből sohasem kovácsolt fegyvert a kormány 
ellen. Ezt az izgalási anyagot csak úgy lehet ki
ragadni a jobboldali forradalmárok kezéből, ba 
egész uj gazdasági politikát kezdünk és kiemel
jük a nagy tömegeket a kétségbeesés lelkiálla
potából, mely a legjobb talaj mindenfajta izga
tás számára.

Berlin sorsdöntő órái
Az aggodalmak túlzottnak bizonyultad

Berlin, julius 29.
Amennyire eddig a helyzetet áttekinteni le

het,
a mai nappal kapcsolatban fölmerült aggo
dalmak nem nyertek beigazolást A varos 
külső képe föltűnően nyugodt. A bejelen
tett zavargásoktól félve, a lakosság a szo
kottnál sokkal nagyobb mérvben otthon 

tartózkodik.
Berlinnek különösen északi és keleti részén 

czidő szerint nagyszámú kommunista gyűlés fo
lyik, amelyek általában nem nagyon látogatot
tak, csak a munkásnegyedekben élénkebb az 
utcák külső képe. Az utcákon gyűjtenek a 
Ruhr-vidéki menekültek és elítéltek javára is.

Számolni kell azzal, hogy a folyamatban lévő 
27 kommunista gyűlés után

megvalósítják a kommunista párt nagy ré
szének ama szándékát, hogy a tilalmat ki
játszva és vételien csoportosulásokat szín
lelve, a gyűlések résztvevői fölvonulnak az 

utcákra.

Gróf Klehelsberg Kuno kultusz
miniszter fegyelmit indít a Köz
pont! Egyetem tisztviselői elten 

ksdísahrécíó az egyaSemS ftanárofi 
BéSszámcsíökkertSése
SMSzmÉtraéSBCeB’ nyifiaöSkozSSt A

(J Reggel tudósítójától.) A jövfi héfen a nemzetgyűlés 
elé kerül a pénzügy minist! érnék a létszámcsökkentésről 
szóló törvényjavaslata. Valamennyi. resszortminlszter mar 
befejezte a lélstdmapaszlásra vonatkozó előmunkálatokat. 
Máris megállapítható, hogy a létszó mcsökkentés több mi
nisztérium személyzetében és több tárcához tartozó külső 
személyzet lekiutetében

nem vihető a minlszlerebiök és a pénzügyminiszté
rium Intenciójának megfelelően

keresztül. Különösen ál) ez a közoktatásügyi tárcára os 
Klebelsborg Kuno gróf közoktatásügyi miniszter több
ízben határozott nyilatkozatot tett arra vonatkozólag, hogy 
« tanszcmélyzel keretében a létszámcsökkentést a magyar 
közoktatásügy veszélyeztetése nélkül nem lehet, végrehuj- 
tavi. Mindennek ellenére olyau hírek kerültek szárnyra, 
amelyek arról szólnak, hogy a kultuszminiszter fontos 
közoktatásügyi ágazatokban, sőt még a népoktatás terén 
is kénytelen a szőnyogeu levő törvényjavaslathoz alkal
mazkodva, a létszámcsökkentést végrehajtani. Ebben az 
ügyben Pakots József képviselő az indemnitás vitája so
rán elmondott beszédében élesen bírálta a kultuszminiszter 
terveit. Sőt legutóbb olyan tények kerültek nyilvános
ságra. amelyek a létszámcsökkentéssel kapcsolatban köz- 
oktatásügyünk súlyos veszedeiniét jelentik, így köztudomá
súvá Jelt gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek ni a 
bizalmas rendelkezése, amely utasítja a budapesti Pázmány 
Péter tudományegyetemet arra, hogy terjessze föl hozzá 
mindazoknak a tanároknak a névsorát, akik, jelenleg függő 
viszonyban vannak az egyetemmel. Ilyenek tudvalevőleg 
azok, akik a Károlyi-forradalom, illetve a bolsevizmus 
alatt, tanúsított magatartásuk miatt fegyelmi vizsgálat, 
alá kerültek és ügyük még ma sincs befejezve. Főleg ezek 
ellen az üldözőbevett professzorok ellen Irányulna a kul
tuszminiszter rendelkezése, ftppou ezért A Reggel munka
társa szükségesnek tartotta magához gróf Klebr-lsbc g 
Kuno kultuszminiszterhez fordulni, hogy megkérdezze, 
mi igaz ezekből a hírekből? A közoktatásügyi mini zt-'r a 
követ közökben válaszolt:

— Polli óborod ássál vettem tudomásul u. meg
jelent hírlapi közleményekből az egyetemi ta
nárok létszámcsökkentésére, illetve a függő 
viszonyban levő egyetemi tanárokra vonatkozó 
rendelkezés közlését.

Ez ily formában nem felel meg a valóság
nak és csakis súlyos indiszkréció folytán 
kerülhetett a dolog ilyen beállításban a 

nyilvánosság elé.
Ebben az ügyben máris elrendeltem a legszigo
rúbb vizsgálatot, hogy az indiszkrécióért, il
letve. a rendelkezésemnek hamis beállításáért 
k>t terhel a felelősség. A Központi Tudomány
egyetem illetékes tisztviselői ellen, akiktől az 
illető lap értesülései származhatnak, megindí
tottam a fegyelmi vizsgálatot, amely hivatva 
lesz tisztázni, hogyan kerülhettek ezek a valót
lan hírek a napisajtóba.

-- Tény az, hogy az egyetemi tanárok lét
számcsökkentése dolgában, éppen úgy, miül az 
egész tanszemélyzet redukciója, tekintetében, a 
kormány által benyújtott törvényjavaslat ér
telmében intézkedések vaunak folyamatban. 
Ezek azonban korántsem vannak még olyan 
stádiumban, hogy róluk nyilatkozni lehessen.

- Ami Bakot s József képviselő nr fölszóla- 
lását illeti, erre nézve meg kell jegyeznem, 
hogy bár a népoktatás veszélyeztetése nélkül 
el sem képzelhető a. 20%-os lét száma pasztás. » 
mégis úgy a kultuszminisztérium központi 
személyzetében, mint a közoktatásügy egész 
szervezetének létszámában, kény leien ' vagyak 
megfelelő reformok életbeléptetésével egyide
jűén a redukciót véghezvinni.

Erről azonban csak a gyűléseken fognak dön
teni. A tilalmat tartalmazó falragaszokat a leg
több helyen átragasztották ilyen cédulákkal' 
Csak azért is!

Pótsdamba már tegnap számos kommunista, 
érkezett, de ugyancsak r.agy apparátussal vo 
null ki a lovasrend őrség és fegyveres rendőrök 
tehergépkocsikon is cirkálnak a város utcáin. 
Nagy kommunista csoportok, amelyeket; y, 
rendőrség már tegnap is szétszórt,

ma Wannseeba akartak menni, hogy ott » 
villanegyedben fosztogassanak. A kormány 
közegei elég erőseknek érzik magukat a 

rend föntartására.
Berlin, julius 29.

A hivatalos helyekre délutánig érkezeit j« 
leütések szerint a mai nap mind Berlinben, 
mind pedig a birodalomban nyugodtan foly! le. 
Hamburgban. Brém í.han. Mecklenburg Sc'hwe- 
rinben, Bniuuschweigban s W ürítem bér.gben a 
kommunista gyűléseket gyöngén, látogatták. 
Szászországból és Thüringiából is a gyűlései, 
nyugodt lefolyását jelentik.

............. ..

Elfogták
cai gyilkosság 
sltottlátma r r r

Reggel tudósítójától.) A Tárnok-utcai 
gyilkosság ügyében a főkapitányságon xáito- 
zatlanul folyik a nyomozás Ottó Lajos élezze- 
rész gyilkosainak kézrekeritése után. A tegnapi 
napon a nyomozás más forulatot veit, amennyi
ben megállapították, hogy Sc-hernbcrger ,Joze- 
fin, az órásmester 73 éves házvezetőnője, ré
gebbi idő ófa viszonyt foly lat ott egy Szautncr 
Ferenc nevű .51 éves foglalkozásnélküli csavar
góval. A nyomozás eddigi adatai szerint a rend
őrség előtt a házvezetőnő személye mindjobban 
gyanússá válik és azt hiszik, hogy a gyikossá- 
got Szautner Ferenc a házvezetőnő tudtával 
követe cl. Szombat, este Sch'rnhcrger Józsefnél. 
előállitották a főkapitányságra, almi a késő éj
szakai órákig hallgatták ki. A 73 éves 
asszony kihallgatása nagyon nehezen megy, 
inért Hagyottban és elmebetegséget szimu
lál. Angyal László detektivfőfelügyelő cso
portja szombaton éjszaka és vasárnap egész 
nap keresi a. főváros területén Szautncr Feren
cet, akiről kiderült, hogy rovottmultu ember 
és csavargásért többször büntetve volt. A de
tektívek fáradozását ma délután siker koro
názta. A VII. kér. kapitányságot ugyanis tele
fonon fölhívták és arról értesítették, hogy 
Szautner Ferenc a Harmath-utca fi. számú ház
ban tartózkodik. A kiküldött detektiveknek si
került is elfogniok Szautnert. A főkapitány
ságra állították elő; kihallgatását csak holnap 
reggel fogják megkezdeni. Szautner azonban 
már most i. állandóan ártatlanságát bizonyítja 
a detektívek ciőtt.

OTOfta UJ £$ WAS2NÁLT,
vétel és cin') i.-:. Sjt&nyccü is legelőnyösebben 
Mi fcCss reBudapest, poniblnszky-utca 3* 

•’>9S (Jicrnüil-u. sarok). Telefon: József 44-10. szám

5Fcrtuna“ Inqatlanfonjaimi Vállalat 
ez Országos Földblrtokrcndcsö BlrősAg engedélyével 

Budapest VII, ’í'nróa--Möo'ut Ht. 274 TcíefOMi 7--®6«

Réz- és vaehiitorok
RyárAhól a IfgJobLalí <*s‘olcsók. Szakniubt^li javítások váb 
laltutuak: Hollö-utva 3> i)obány-utca b’. Tvlu J. 61-07 *



1923, julius 30. 3

és fplnftapénze&et ffogí&lt te, — P&nik í&wt fel a 
jaíéfa'íev>tttefa&en> — ZR Eegvifta.-possifrb szgo?z&z£é éfsz&fáa

Siófok, julius 29. i 
(A Ffctnel tudósító jótól.) A múlt héten irta I 

Meg A Reggel, hogy az országos főkapitány I 
nem lógja tovább túrni az elharapódzott játék- 
íázi és Miiósággal intézményessé vált kártyá
ira^ inókat. Szombaton éjszaka meg is kezdő
dött a hatóság akciója és pedig a. hivatásos 
és alkalmi játékosok nyári gyülekezőhelyén: 
Siófokon, Ezen a fürdőn már az volt a hely
zet. hogy senkit nem érdekelt a homok, a hul- 
lúm . eres. a holdvilág s talán olyan vendégek 
is akíitiínk. akik a Balatont. sem látták, Külö
nöseit szombaton évasárnap éjszaka gviile- 
kezett az úgynevezett „tout Budapest** a ka- 
ízinoban, ahol reggel 6 óráig szünet nélkül 
hazardíroztak! Ismert uj gazdagok, előkelő 
nők, mőv í’.'Zi’óJ-, fiatal házaspárok, de meg 
i ag ínyák is, kis- és nagystílű rejtélyes exisz 
tenclák, földb rtokosok és professzionisták ősz- 
toltak a kur'yat demokratikus együtt létben. 
Olyan ■olt a siófoki kaszinó, mint egy

balkáni Mo n íc-C'a rlo.
Bach *‘á?’dor detektivfőfelögyelő és Róna 
detekfivfö’ügycíö vezetésevei húsz állam- 
rendőrségi (let.'*! tiv utazott le szombaton 

délután Siófokra.
A csoport vezetők autón tették meg az utat 
Kövy rendőrianúcsos társaságában, aki a hel- 
ügymuiiszteriumot képviselte. A detektívek 
voi’.ifo i uíazíak <-s bog’ a föl fedeztetést cl- ! 
kerüljek, Baiatonszabadin leszálltak a vonat
ról .. gyalog mentek cl Siófokig.

,Eído óra, tájban szokás szerint megkez
dődött a hazárdjáték a Siófoki kaszinóban. 
Körülbelül

öt-hatszáz játékos lepte el a termeket,
köztük föltűnő többségben estélyi ruhás nők, 
akik persze még szenvedélyesebben játszottak, 
mint a férfiak. Két teremben hakkaratot, há
rom teremben smen-dő-fert játszottak, a leg
több asztalnál milliókra, menő differenciákkal. 
Az asztalok körül olyan nagy volt a csopor
tosulás, hogy a játékhoz sem lehetett férni s 
nie.v a bejáratokat is elállották. A verejtékező 
játékosok között Ilire járt, hogy Z.-né. ismert 
budapesti hölgy, már a huszadik milliót nyeri.

Éjjel l óra tájban jelentek meg észrevétle
nül a detektívek a kaszinó bejáratánál. A tag
sági jegyüket kérő

portást pillanat alatt félrelökték és föl
rohantak az I. emeletre.

\z élükön haladó Róna fölügyelő nyomban 
o „i t gy bal kasztal“-nál termett. Addigra azon
ban mér valaki bekiáltotta a terembe, hogy

— '7í a rendőrség!
\ dotrd;'A'’öi iig’ elő erre ••• le'.rny'igodtabban, 

mintha ő is játékos volna, igy szólt:
, — í <, jan kérrm, tessék csak nyugodtan 
jutsi'1',i. cf/y szó sem igaz.
.J'b’rc a bank-székbe;! ülő B. F, ismorl pesti 
játékos hidegvérrel megújította a bankot és 
maga elé teítv nagy c.omó bankjegyét, mintegy 
8,0()0.ijM) koronát.

-- A törvény Imrében — kiáltotta ebben a 
pillanatban Róna é<

rávetette magát az asztalon levő pénzre 
és zsetonokra.

Elképzelhetetlen riadalom támadt. A férfiak 
dühöngve, a nők sikoltozva, egymást legá
zolva akartak menekülni. De már későn volt. 
Az ajtókat elállották a detektívek. Közben sú
lyos allér támadt. Polgár siófoki főmérnök,, 
épilőyúllálkozó. magából kikelve tiltakozott a 
rendőrség megjelenése ellen és

neki akart rohanni a deíeküveknek, 
u«y hogy őt külön fogják felelősségre vonni. 
Ebben a szobában különben 3,000.000 koronát 
fo'dolt |o a rendőrség, legnagyobb részt, kész
pénzben. mert a zsetonokat idejében ellettek a 
játékoMÁ. Akadtak közöltük olyanok is, akik 
a nyitott ablakon ál az udvarra szórták a pénzt 
és a, zsetonokat.

A legnagyobb zűrzavar a 3. számú smen-tc- 
remben történt.

Ott a berontó <*; bankot lefoglaló detektí
vet őrültnek nézték.

Ualálsápadtan ugrott föl mindenki uz aszta l- 
•pl és segítségért kiáltoztak. Egyik nő el is 
ájult rémületében. Amikor végül kiderült, 
hogy detektív az illető, már ki is voltak hő
kölve a helyzettel. Csak egy ismert pesti 
kalia,•(•színésznő követelte, erélyesei!, de persze 
hiúba, hogy adják vissza a 225.0131 koronáját. 
Hasonló jelenetek történtek a többi játék- 
szobában is; zűrzavar, rémület és fejetlenség; 
akadtak, akik „felelőtlen elemek** támadására 
gondoltak, amíg végre a dotektivok némileg 
‘•sömh i toi-emlettek és megkezdődött, az igazol- 
•atá;.. fan asztikus névlista az,amelyet a.detek
tívek a játékosokról összeállítottak. A legna
gyobb föltünéat a Budapesten széliében ismert 

Galambos amerikai vállalkozó igazoltatása 
keltette.

A rengeteg játékos igazoltatása csak hajnal
ban ért véget. Akik túlestek a procedúrán, 
egyenként eltávozhattak s egyszerre föl is fö- 
dözték. hogy milyen jó levegő van Idekinn. Egy 
fiatal lipótvárosi asszony ég felé emelt kézzel 
állt a. férje elé és a kaszinó épületére mutatott:

— Soha, soha többé...
Ezalatt nagy csoportok verődtek össze a ka

szinó udvarán és tárgyalták az eseményt s a 
vár lm,tó következményeket. Hihetetlenül sokan 
voltak, különösen nők, akik esküdöztek, hogy 
álmukban sem tudták, hogy nem szabad ha
zárdjátékot játszani. Érdekes, hogy mennyi 
férj várta izgatottan a kaszinó előtt a felesé
gét. Ök lenn a. bárban szórakoztak, mialatt 
életükpárjn fönn a. szerencsét kergette. Egyik,
amikor megjelent a kaszinó lejnratáná] a fele-

A vizsgáié IbM már Kégy MstSsztvisel&ft részletesei

(A Reggel tudósítójától.) Amióta Nagy Emil 
igazságügyminiszter átadta az ügyészségnek 
az ingyenrészvények bünpörére vonatkozó ak
tákat, az ügy misztikus homályban kavarog. 
A napisajtó a legkülönbözőbb verziókat hozta; 
írtak bűnügyi vizsgálatról, levelek, részvé
nyek, értékpapírok lefoglalásáról, bankokban 
végzendő kutatásokról, de tények, adatok hiá
nyoztak persze a híradásokból. Ez okozta ép
pen, hogy a közvélemény fantáziája szerte- 
csapongott és olyan bünpör hátterét rajzolta 
meg, amely hallatlanul nagy panamaügy kon
túrjait mutatta. Ma már úgy látszik meg lehet 
állapítani, hogy az egész vád hajánál fogva 
előráneigált, rosszindulatú gyanúsítás és az 
eredmény, amely eddigclé előállott, az, hogy:

az Ulain-féle Ingyenrészvények osztogatá
sának vádja megbukott.

Nem mondjuk azt, hogy nem történt semmi. 
Voltak egyes kísérletek, de ezek jelentőségük 
szempontjából bűnügyi alapon egyenlők a 
semmivel.

Az ügyészség azokat, az aktákat, amelyeket 
az igazságügyminiszteriumtól kapott, a maga 
indítványa kapcsán azzal küldötte meg a vizs
ga Iób írónak, hogy

hallgassa ki tanuképen azokat a magasát- 
lásu köztisztviselőket, akiknek névlajstro- 
ránt egyes politikusok az igazság ügy minisz
ter kezeihez beszolgáltatták és állapítsa meg 
o tanúvallomások nyomán, ki mennyi in
gyen részvényt kapott, milyen körülmények 
közölt, milyen indokoktól, milyen szándékkal 

és mely intézetektől.
A vizsgálóbíró, aki tulajdonképen nyári sza

badságon lenne és csak egyik kollégájának he
lyetteseként volt- hivatalában, mint soros vizs
gálóbíró a nyomozásnak nagyobb részét már 
be is fejezte. Hogy elkerülje a szenzációs hír
lapi közléseket, a szebanforaó köztisztviselőket 
olyan időben idézte maga elé. amikor a. markó- 
ntcai nagy törvén gszéki épület egészen csön
des, amikor szünetel a munka és a jogkereső 
közönség nem tölti meg a folyosókat és tár
gyalótermeket. Szombaton késő délutánra fél
órás időközökben idézte maga elé azt a nyolc 
köztisztviselőt,

akiknek neve azon a kis cédulán volt fölso
rolva, amelyet Nagy Emi! igazságügymi
niszter parlamenti beszéde során fölmuta

tott.
Nem jelent meg valamennyi, mert az idézést 
többeknek nem Indiák kézbesíteni, mert 
nyarainak Az eddigiek szerint azonban, ha 
most. A Reggel tudósítása nyomán tudomást 
szereznek arról, hogy benne vannak a kis pá
ni reédulún szereplő névla.istroniban. bizonyos, 
hogy megszakítják nyaralásukat és hazajönnek, 
hogy E.'ztázzúk magukat, nfiut ahogyan a töb
biek is eloszlattak mindenféle gyanút.

Kik szerepelnek a miniszter névlajstromán?
Az el<ő tanú, aki a vizsgálóbíró idézésére 

megjelent. Vert ess y Sándor államtitkár. Kihall
gatása alkalmával beismerte, hogy igenis van 
AfFI'R részvénye.

Tiltakozott azonban az ellen, hogy ő bárki
től bármilyen vonatkozásban ingyenrész

vényeket kapott volna.
E részvényeket több, mint hat esztendővel ez
előtt vásárolta, amikor a uónziig.vminiszte- 
; inaiból hivatalból delegálták őt a MFTR igaz
gatóságába. Ekkor vásárolt 100 darab részvényt 
és annak értékét készpénzben a sajátjából ki 

sége — boldogan, hogy már kiszabadult—, més 
labusan fordult a körülállókhoz:

— Szegény embernek szegény a szerencséje. 
Már azt hittem, hogy nem eresztik ki a felesé- 
gémét... '

Az igazoltatás után a kaszinó személyzeté-* 
nek kihallgatására került a sor, majd a detek
tívek öszeszedték a kaszinó termeiben található 
zsetonokat, kártyákat s egyéb közhasznú esz
közöket és lefoglalták azokat. Mái’ előzőleg' 
megtörtént a kaszinó pénztárának lefoglalása. 
A pénztárban mintegy másfél millió koronát 
találtak. Körülbelül ennyi a pinkákban lefog
lalt zseton összege is. A játéknál lefoglalt ősz
szeg tehát megközelíti a tízmillió koronát. A. 
kaszinó és a játékosok elJeu megindítják a szo
kásos eljárást.

Hajnali 4 órára járt az idő, amikor Róna föl
ügyelő kiürítette végleg a kaszinó helyiségeit 
és udvarát.

A legtöbb távozó zsebe különben majd lesza
kadt a náluk rekedt zsetontól. Izgatottan vitat
ták, hogy a kaszinó be fogja-c holnap váltani. 
Így a zsetonnak pillanatok alatt árfolyama 
keletkezett. Élelmes vállalkozók sokat olcsón 
össze is vásároltak az ijedősebbektől s .még 
reggel felé is lehetett a vendéglőben hallani:

— Ötvenezer pénzt adok százezer áruért ... 
Tgy lett a pénzből z -cton és a zs •ionból áru 

Siófokon.
anew

is fizette, jjfost, amikor a régi, részvényekre ltja-* 
kát adtak, csak természetes, hogy ezeket ugyan
csak készpénzfizetés ellenében, minden harma
dik személy közbenjötte nélkül megvásárolta.

A második beidézett köztisztviselő Merfort 
Viktor helyettes államtitkár volt. Csodálkozás
sal hallotta, hogy az ő neve szerepel az ingyen
részvények ügyében.

holott soha senkitől semmiféle részvényt 
nem kapott.

Van ugyan Gummi-részvénye. de ezt egy egé
szen más, az üggyel semmiféle kapcsolatban 
nem álló pénzintézet utján vásárolta, a vétel
arat kifizette és a vétel is sokkal régebbi idő
ben történt.

Utána Schandl Károly államtitkár kihallga
tására került a sor. Kjlentette a vizsgálóbíró 
előtt, hogy tény, miszerint egyik budapesti na
gyobb bank ajánlatot tett neki, hogy részvénye
ket fogadjon cl, de ö ezt az ajánlatot kereken 
visszautasította és

egyetlenegy értékpapírt sem fogadott el.
A következő tanú dr. Borsos Endre minisz

teri tanácsos, a Lakáshivatal miniszteri biztosa 
volt. Az ő vallomása körülbelül ugyanolyan, 
mint Schandl államtitkáré. Elmondja, hogy egy
szer levelet kapott a Földhitelbanktól, amely
ben bizonyos részvényekre vonatko-’ó aláirási 
ivet küldtek be neki. Ezt az aláirási ivet, val- 
lota dr. Borsos Endre, természetesen minden 
aláírás nélkül visszaküldtem, sőt levelet is ír
tam, amelyben közöltem, hogy

nekem semmiféle részvényekre szükségem, 
nincs és ilyenekre nem reflektálok, ;

Ma már nem is emlékezem, hogy miféle rész
vényekről volt a levélben szó. Ezt követőleg 
fölkeresett engem dr. Palágyi néven bemutat
kozó ur és olyasféle kijelentést tett, hogy bi
zonyos fokig kompromittálva érzi magát a 
bankkal szemben, ha nem jegyzek valamilyen 
részvényt, mert, mint mondta, úgy referált már 
a banknál, hogy én reflektálok részvényre. 
Csak természetes és magától értetődő, hogy én 
ezt az ajánlatot is visszautasitotfam, semmi
féle részvényt nem fogadtam el és nem is vásá
roltam. Kijelentette még dr. Borsos Endre, 
hogy legjobb tudomása szerint sem a szóban- 
forgó) banknak, sem pedig ennek az előtte 
egyébként is ismeretlen dr. Palágyinak semmi
féle lakásügye nincs.

Eddig tart most a nyomozás. Kihallgatandó^ 
még az igazság ügy miniszter rendelkezése, il
letve az ügyészség megkeresése folytán Baross. 
a postatakarékpénztár főnöke, továbbá Kállay 
Zoltán és egy Horvát nevű miniszteri tanácsos, 
végezetül pedig egy államrendőrségi főfel
ügyelő, akiknek a kézbesítő az idézést uem 
tudta átadni, mert ezidő szerint szabadságon 
vannak, vidéken nyaralnak. Ha ezek is ugv val
lanak, mint a már kihallgatott tanuk, akkor 
már eleve le lehet vonni azt a. konzekvenciát, 
hogy kár volt a magyar köztisztviselői kart 
általánosságban a megvesztegetés sötét gyanú
jának kitenni.

A vizsgálóbíró, ha kihallgatja a még hátra
lévő tanukat,

semmi képen som foganatosíthat pénzinté
zetben vagy bankban házkutatást, illetve 

lefoglalást.
és tevékenysége csak arra szorítkozik a továb
biakban, hogy ha szüksége merül föl annak, ki
száll egyik-másik bankba, hogy ott is tisztázza 
a» ügyre .vonatkozó tényállást,
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Jv*ta íírsidy Gyula
Vájjon állnak még azok a zöldszoknyás á' ■ 

'fák Nyíregyházán, a nagykállai utcán, amelye
ket annak az emlékezetes tiszai árvíznek az 
emlékezetére ültettek, amikor a Tisza Tokajtól 
csaknem a város határáig jött?

Ezek a háztetőkön túlérő akácfák mutatkoz
nak most sűrűn az álmainkban, amikor „Az 
utolsó magyar g av allé r" című regé
nyemet Írogatom, amelyben gyakran jönnek 
elő azok a. nyíregyházi magyarok, akiket még 
én ismertem, a régi Kállayak, a Bónisok, a 
Mezősyek és Benczy Gyula, a prímás, aki nekik 
muzsikált.

fis a hétköznapi élet kirángat a gazdag mull 
idők hangulatúiból, mint egy tolakodó, szem
telen koldus, aki ajtónkon dörömböl: — akkor 
is egy gyermekkori ismerősömmel találkozom, 
aki ezt az arcátlan koldust hiába kergeti az 
országhatárról. Kállay Tibor ő, a fináncminisz- 
ter, aki úgy birkózik most a koronával, mint 
ősei hajdanában a szabolcsi kurtanemesekkel, 
akik nem mindig voltak hajlandóak a Kállayak 
felsőbbségét elismerni. Most a zürichi tőzsének 
nem akarják a mai Kállay t elismerni.

Pedig Tibor nem a nagyhalászi „első fogla
lásból'" való Kállay-dominiumon nevelkedett; 
a kuru-cvezérek, követek, főispánok családfáján 
egy orvos neve került a levélre. Rudolfé, akit 
a nagykállói matrikulákba egykori trónörökö
sünk tiszteletére kereszteltek erre a névre. Egy 
doktor volt az apja Kállay Tibornak, nem pe
dig földesur vagy megyei kiskirály, ami ritka
ság a Kállay-gycrekeknél. Fogfájós vagy hek
tikát parasztok, kórházudvarok, haldoklókhoz 
hivő éjszakai ablakkopogtatások lehetnek a 
Kállay Tibor gyermekkori emlékei, nem pedig 
az Örökkön való magyar politizálás. Hát volt 
ilyen Kdllay-gyerek is, aki sem liétszilvafát, 
sem kastélyt nem látott maga körül, amikor a 
világra jött, hanem krisztireket. meg foghuzó- 
kat, amelyekkel azidőtájt a vidéki orvos szo
bája föl volt szerelve. Ezen a dolgon tán job
ban csodálkozott az ember, mint azon, hogy 
Kállay Tibor miniszter lett. Megmutatta már 
az utat a császárpiros szőnyeggel bevont buda
vári lépcsőn Kállay Benjámin.

♦
Az üközőt azért ültetik olyan bőségesen a 

nyirvicléken, mert meg tudja kötni a futóhomo
kot. Nehéz élete van az akácnak, akár tövises 
bokornak marad, akár magosra nyúlik: kerék
kötőjének kell lenni annak a futamodó, minden 
kósza szélre helyet cserélgető talajnak, amely
ből született. Talán éppen ezért választotta a 
magyar sors a beteg korona állapotának az őri
zésére a nyírségi orvosdoktor fiát, aki az Aká
coktól megtanulhatta, hogyan kellene a lehe
tetlenséggel megbirkózni, megtartani a ki
csúszni kívánkozó földet a lábunk (dalt. Meg
tanulta ezt az Akácfától a nyírségi kisbirtokos- 
ság is, amely valaha annyira, elszegényedett, 
hogy már a szilva fákat is eltüzelte, de mindig 
maradt valami penészes írása a ládafiában, 
amely ősi jussát bizonyította; mindig maradt 
egy sárból vélt gardája, amelyre könyökölve 
lenézhette a. járókelőket; födele, amely alá. be
húzódhatott. az őszi esők elől. Vájjon tudja-e ezt 
az ütött-kopott, félrecsapott kalapformáju ház
födelet. megtartani az ország feje fölött az or
vos fia? Szorult-e bele annyi erő rokonai, a me
gyei. kiskirályok véréből, hogy féken tudja tar
tani a zürichi és egyéb tőzsdék egykedvű láto
gatóit, mint ősei a fenekedé, verekedésre haj
lamos kisnemeséket? Az ország avult papirosait 
megőrizheti-e a jobb idők beálltáig?

Az akácfák. helyükön állanak mindenütt, 
amerre az országutak, kanyarognak a Nyírben, 
ők jól végzik teendőjüket. Szemközt állnak a 
széllel és a futóhomokkal.

— Borzalmas gyermekgyilkossá;? a Vérhilnii 
í’enyveserdőnél. Vasárnap délelőtt ’/elJ órakor 
a IL kerületi kapitányságról az egyik őrszolgá
latra kiküldött rendőr bejelentette a főkapi
tányságnak, hogy a Vérhalmon, közvetlenül a 
fenyveserdő közelében, egy i öldarabolt gyer
mekholttestre akadlak. X bejelentés szerint 
eddig csak a földarabolt gyermekholttest fe
jére és karjaira akadtak ra. X főkapitányság
ról dr. Mészáros István rendőr fogalma zó «lr. 
Rónai Sándor rendőrorvossal pár perccel ké
sőbb a helyszínre érkezett, ahol rettenetes lát
vány fogadta a rendőrség embereit. Egy szőke
hajú, kékszemü, h—1 hónapos baby szétdara- 
boltnak tetsző testrészei feküdtek borzalmas 
össze-visszaságban az úgynevezett „Földmáli- 
major" környékén. A mezőőr háza mögött hegy
nek megy föl a Földmáli-ut és itt van a hegy 
túlsó lejtőjén a „Vcrhalomi fenyves". Kedves 
és sokat látogatott kirándulóhely, ahol vasár
nap délutánokon a pestiek százai szoktak meg
fordulni. A fenyves kezdetén, 8—10 lépésre a 
fák között, a detektívek egy sirgödörre akad
tak, 40—50 centiméteres, kis, kézzel ásott gö
dörre; ebbe fektette bele a lelketlen gyilftos 
a szerencsétlen gyermeket, de nem földelte el, 
hanem köveket rakott a holttest fölé. Dr. Ró
nai rendőrorvos ott a helyszínen megvizsgálta 
a holttestet, amelyből a rendőri vizsgálathoz 

már csak a fejet, karokat, két lábat és n. test 
kerek részeit tudták megtalálni. Az orvos meg
állapította, hogy a csecsemő legföljebb három
hónapos, mindössze 24 órája halott és nem föl
darabolva, mint ahogy azt első pillanatban 
gondolták, hanem ép, sértetlen testtel temet
ték cl. Majd alapos vizsgálat után a rendőr
orvos a leghatározottabban kijelentette, hogy 
a bestiális gyermekgyilkos élve temette a kü
lönös sírba gyermekét, tegnap és a, gyermek a 
kövek alatt még talán tegnap este is élt. Az 
élve eltemetett gyermek sírjában cg.v fehér 
gycrmekingccskére akadtak, amely rózsaszín 
szalaggal volt díszítve és a. baba két csukló
jára világoskék szollág volt, kötve. Lehetetlen
nek tartja a rendőrség, hogy bejelentés ne ér
kezzen t egy három-négy hónán os, kékszemü. 
szőkehaju csecsemő eltűnéséről. A csecsemő 
megtalált, tetemrészeit ma délután a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

A tegnap árul. A húrom pontos zürichi korona és a 
mén nnntil 1.3 alacsonyabb genfi ltoronajegyzés mellett 
plllanatról-pillanatrn emelkednek az árak. Ami még egy 
héttel ezelőtt lehetetlenség volt, az már valóság. A 
Kaplony-utca egyik cipésze már 300.000 koronás cipőket 
készít és mogrcndolő nknd bőven. .Zilahiban a készclgő 
(Irak 100.000 korona körül vtíUakoznak. A bőráruk után 
legnagyobb mértékben n textiláruk drágultak meg. Egy 
méter jé angol szövet 130.000- 140.000 korona. A Dorottya- 
utca egyik legelőkelőbb és legrégibb divatáru cége és 
szabója angol zakóért 1,000.000 körönét, selyem béléssel 
1,200.000 körönét kér. burbery kabát ára 720 - 750.000 ko
rona, exy tólikabát 800.000 korona. Borsalino férflkalap 
C0—80.000 korona, a nyakkendők ára 80—40.000 korona kö
zött váltakozik, egy kis ripsznyakkenclő 20.000 korona, a 
keztyük ára 25.000 koronánál kezdődik és megy egészen 
60.000 koronáig. Az angol zeílr ing 75.000 korona, ugyanez 
battisztban 110.000 korona, selyem ing pedig 2,10.000 ko
rona. Egy selyem pljanin 220—250.000 koronába kerül. 
Ehhez hasonló árak tapasztalhatók a női ruhaneműnk 
terén is. Gyönge minőségű női harisnya 18.000 korona, 
kis könnyű grenadlnruha .100.000 korona, ugyancsak 
300.000 korona az ára egy női balliszt készletnek is. És 
hogy szülotni is drága dolog, azt legjobban bizonyítja az, 
hogy egy „disz kcresztclökészlct" 120.000 korona. Nagyon 
érdekes, de nem szokatlan jelenség, hogy a legtöbb bel
városi üzlet kirakata rendezés alatt áll, hogy árakat ólig 
lehet látni a kirakatokban, de minek is, aniiro megszá
rad a festék, már uj árat Írnak ki, az u.i zürichi paritds- 
nak megfelelő összeget.

— Nézd, kérlek, az nem úgy van azzal a kis 
Menyhért képviselővel, ahogy te gondolod. 
Igaz, hogy nevezett szóról-szóra azt mondta, 
midőn az ajándék-részvények felekezeti viszo
nyait föltárták előtte, hogy „a szemét magyar 
pénzt" akarta érdemlegesen befektetni. Első 
pillanatra visszásán hangzik, hogy egy honfiúi 
lantos, egy fajtiszta, aki nem sajnálja tulajdon 
száját tépni a hazáért, egy, ha nem is vérét, 
de aranyköpéseit dúsan hullató ujturáni hon
foglaló nevezte szemétnek a magyar pénzt., 
holott ezt tenni a. Jcgdestruktivabb kabaréköl
tőnek sem szalmd, pedig annak a zengése nem 
zeng vissza a külföldön és nem örökitődik meg 
a magyar parlament naplójában. Első pilla
natra úgy látszik, mintha, a magyar pénznek 
ez a fajvédő aposztrofúlása bőséges tápot adna 
külföldi ellenségeinknek, ahogy ezt kormány
elnökünk szokta mondani, midőn némely meg
történt dolgokat emleget valamelyik Ri.ssay, 
de már itt elnémulhat minden kétséged, mert 
lám, kornriányelnökünk nem ugrott föl, nem 
legyintett olimpusi haraggal és nem reccscn- 
tette oda a keményszavn lírikusnak, hogy: „az 
ur destrukciót müvei". Destrukcióban Bethlen 
a legfőbb szakértő, s ha ő nem haragudott, meri 
Kiss .Menyhért özeméinek nevezte ugyanazt u 
magyar pénzt, amiben éppen a miniszterelnök 
utasításai szerint hazafiasán bíznunk k'-ll, eb
ből niár láthatod, hogy ez a Kiss Menyhért 
szájából nem volt destrukció. Nem azért nem 
\ olt’ mintha a megvár pénz • sakugyan szemét 
lenne, mert láthatod, hogy hiába igaz valami, 
annak elmondása azért szilaj destrukció lehet 
r< azér< som, mintha az valami természetes 
lenne, hogy amiben nekünk bíznunk kell, az 
lehet, esetleg szemét is. Jo nem volt destrukció 
a Kiss Menyhért szózata, a minisztereinek hall
gatólagos fölment vényén kívül azért, sem. 
mert ő tudvalévőén lírai költő, akinek mester
ségéhez tartozik, hogy megvesse a. pénzt .$• 
többre becsülje az ideális javakat, teszem azt, 
a részvényeket, amik elvégre papíroson nyom
tatva vannak, tehát irodalomnak tekinthetők, 
másfelől nedlg. mint lírai költő hasonlatos n 
Madách Lucifer jéhez, aki nem adhat mást, csak 
ami lényege s ha Kiss Menyhért, szemetet ad 
beszédében, ezért őt. megtámadni minősített 
destrukció lenne.

— A ltorsó sör halóiéra. A sör be.ráluít nap-nap ultin 
nagyobb és nagyobb fájdalmak ór’k. A sör drágul, ma 
mdr szinte megfizethetetlen. Mindezt tetézi még, hogy 
újabban a vendéglőkben nem adnak korsó sört. nr,ak po
hárral. mórt Így, búr burkolt formában, de Ismét drá
gíthatnak. A vendéglősök orra hivatkoznak, hogy elfo
gyott korsókéizlotük és hogy mi nrt képtelenek pótolni. 
Mindenesetre furcsa, hogy'egyik napról a másikra fogy
tak el. Illetőleg törtek összo a söröskorsók.

Í MAGYAR AGRAR- ÉS JÁRAÖÉKBAWK RTA
VETŐMAGOSZTÁLYA

Budapest V, Nádor-utca 16 — Telefon: 72—01 £
Sürgönyeim: Agrár Budapoat

Vess a legmagasabb napi áron lóhere- ó« lurerno r 
rangul és egyéb gc-xrtaaágí maoirakot X

Mintázott ajánlatokat kér

— Kiengesztelték a budavári koronázó Má
tyás- templomot. Pár hét előtt nagy föltiinést 
keltett hogy az Ergon rt. filinföl vételt készitr 
tetett a budavári koronázó Mátyás-templom.J 
bán egy ünnepi miséről. A fölvétel éjszakáján 
ünnepi fényben úszott a templom belseje, 
amolynek padsoraiban meghívott vendégek 
foglaltak helyet. A íllmfölvefel sértette a ke
resztény polgárok vallásos érzületét és megbots 
ránkoztatta az illetékes egyházi köröket is, anie- 
jyek u hívek kérelmére elhatározták, hogy a 
profanizált templom kiengeszteléséről gondos
kodni fognak. A templom kiengesztelése vasár
nap délelőtt 9 órakor volt. Ez alkalommal 
Schioppa Lőrinc dr. pápai nuncius. dr. Breuor 
István államtitkár, Madarász István érseki tit
kár és a helyi papság segédletével engesztelő 
csöndes szentmisét, celebrált. A csöndes mise 
után a pápai nnneius az olt ári szentséggel ál
dást adott, majd elvégezte az egyházi .szertar
táskönyv által előírt engesztelő szertartásokat. 
Délután Korének József káplán szentbeszéde 
után a budai hívek nagvs^'ímu részvételével 
engesztelő körmenet volt.

— Gala-sarok, a. régóta kitűnőnek ismert;, ol
csóbb mint a többi. j

az összes
Szabott árak vi!á»>;ií?rilá-on alul n leg
nagyobb választék mellett 

szakmákban az
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IFöl világositásokkal szolgál 
.WIENER MESSE, WIEN VII, 
valamint a tiszteletbeli képviseletek:

Budapest: Osztrák követség, V, Akadémia
utca 17

Budapest: Schenker & Co„ V, Árpád-utca 6. 
Budapest: idegenforgalmi részvénytársaság 

és összes fiókjai Magyarországon, 
3 Budapest: Magyar Folyam- és Tengerhajó

zás! rt., VI, Mária Valéria-utca 7.Egy szombati lapban személyemmel kapcso
latban megjelent közlemény egyik elbocsáj- 
totl alkalmazottam bosszumüve, tartalma 
elejétől végig valótlan. A büntető el járást a 
cikk szerzője és sugalmazója ellen megindí
tott-! m. Fefrimann Fer*e>nc

—j. nwoiwtWKZWwwrrM »■»«•••.• —

vevőim szives ügyeimét fölhívjuk a közelgő 
sziiretro és fölkérjük, hogy rendeléseiket inár 
most föladni szíveskedjenek. Rendelések a 
beérkezés sorrendjében eszközöltetnek, ftak- 
iőron eüsüroimdíi ujj és (hnsznáBt hordók 

minden nagyságban. «795

BnacSapest, Sta:nb«a9cs«utca 19.
Telefon 118—12. Sürgönyeim: Hordósböhm Budapest 

rúRÍHÓKeket, Bpiliiánst, 
gyöngyöket teljos órtóicbon vesz <5s nlnd Schmelxer Ben#

IV, Károly kl.-ály-ut 28, Központi Városház, főkapu m.
untt rvri —v- Jtwr ám r WW

MflüVíH FOLOBIRYOUOSOK ÉS FOLDBÍRL0K
KEO.ESKEDE1.M1 ElÉSZVÉM YTÓnSASÁGA

BUnAPE<5T, Vl# TEREZ-KÖRUT 28, SZ. 
(Mezőgazdasági géposztály, 

gabona-, erőtakarinány- és iniitrápyaosztály.
H 4-.'8 ■Telefon : 65 -49, 65-50, 17-89, 15:1-03._______
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_ Balatoni rege. (^nagysága éppen félmillió

val retirált és hanyag mozdulattal dobott oda 
a Jcrupiének két huszonötezrest, midőn a te
rembe rontottak a pesti detektívek és pénz, 
zseton, vinlta, minden ott veszett egy tragikus 
pillanatban. Szombaton éjjel volt a siófoki 
razzia, amely érthető elkeseredést szilit a ka
szinó disztingvált köreiben, hogy most egy 
időre csak titokban ápolhatják a legfanatiku
sabb hivok a Balaton partjára települt balkáni 
Monté Carlo ábrándját és a honi demimonok 
most egy időre másik mesterségüket űzni 
kényszerülnek. A kaszinó meggy alá zva hunyja 
le rollóif, kint pedig csillog o. Balaton, mint 
egy könnycsepp, amely tengerré dagadt e 
szörnyű nyár fájdalmában. A pesti detektívek 
aztán hazatértek s a rémülettől elájult pénz 
lassan magához fér és tettekre csiklandozza a 
dermedlr lelkeket. A lélek erőit, nem fojthatja 
meg erőszak, (^nagysága uj huszonölczrescket 
tár föl harisnyájából és a férfi nemesen dacol a 
reakció szennyes hullámaival. Szombaton volt 
a siófoki rázzál, de hisszük, hogy nem tudta 
lerombolni, amit szerető kezek építettek. A ma
gyar munka erőt vesz a poklok kapuin és ko
runk hőse bevág ötre, ha száz razzia lóg is feje 
■fölött Damoklész kardjaként. Neszfogó falak 
zárják a rejtelmes szertartás termeit. Ide nem 
hangzik be zavaró, profán élet, a dögvész gőzei 
csak a küszöbig gomolyoghatnak és hiába dö
römböl az ablakon a hétszáz koronás kenyér 
tragédiája. A vérnek, a könnynek, kinhalál ve
rejtékének óceánján úszik a bakkszoba, mint 
egy virágos hajó...

— Hardlng husmérgezésben megbetegedett. 
Sen'lléből táviratozzak: Harding elnök utján 
megbetegedett és Yosemitetalban mint fekvő 
beteget fogják kezelni. Az orvosok megállapí
tották, hogy romlott élelmiszertől könnyű ter
mészetű mérgezést kapott.

— Hamis csökken akart lakást venni, özvegy FlUna
fídl'lrii Angol-utca 1/b. szám alatti lakását bútorokkal 
eg-yiit’. el akarta adni, hogy anyjával egy lakásba költöz
hessek. Ifjabb Althoth gyula tárgyalásba bocsátkozott az 
asszonnyal <'•« h bútorozott lakást 230.000 koronáért lia.t- 
landó volt megvenni oly föl‘ét'')!ol, hogy a pénz csak 
okkor esedi'-koB, ha a Lnkáshi vntat a lakás igazolványt l.i- 
álütin. A 230.000 koronáról szóló csekket ifjabb Asbnth 
Gyula át Is adta Edinánknak azzal, hogy csak akkor vált
hatja be, ha a lakás az 6 nevére lesz átírva. A Lakás
hivatal ki is állította az igazolványt, i'ilir.áné elment a 
Wiener I’ankveretnbo a pénzért, ott azonban elutafitothík 
azzal, hóm/ a csekk liamit. Mire Filinftné hazaért, a lattá*- 
'bán olt felálló Áthathat, nz /í holmijai periig a frhioV.n 
hevertek. \z asszony a rendőr ágon megtette a följelen
tést, az eljárás ez ügyben még folyamatban is van. A 
házbcliek közül azonban valaki Fllinánól följelentette a 
lakúsklhágásl bíróságnál lakárü MtctHs miatt. Asbotb, 
hogy a föllel «nt'sebből szárm: zó következmények alól 
kibújjon, lervot sütőit ki. Vevőt keresett a lakásra, be
állított a Lakáshi\at.nlba és k-rto, hogy az illető vevő 
sttfmdru r-llif sarait !:i lak''.- Igaz-’vduyf, úgy gondolva,
hogy Ő .tó pénzért olti'l.i.i a látási, rí lakásban a jóhiszemű 
harmadik lesz l(/y sWtcri'l ncl.i liiinánóf teljesen Itijrif- 
szania. A Inkáaklhágásl bíróságon Pirknor Imre dr. rend- 
örtanftcros a liánokban tárgyalta az ügyet. Megállapítot
ták, hogy Filinánó bútorai önmagában véve íh megérik 
a 330.000 korpi át, tehát lakásüzérkedés esete nem forog 
fönn. Aabothrói a tárgyaláson kiderült, ho/7?/ néhány hét- 
tel - lölt Budapestről megtsöHötl, t.tcii ellene a rendőr-

i egl b 20 ügyből kifolyólag élj rác folyik és köröző- 
Icvoh't is adtak ki ellene. A. Filinánó elleni vá lni dr. Bár
tan Inkáshlvntnll ügyész oh '.(tette és a bíróság igy ellene 
nz eljárást megs-.itn tette.

— Rawsay jobban van. Bassay Károlyt tud
valévőén könnyebb baleset rí te: kificamította 
a lábat s emiatt most néhány napig kénytelen 
az ág.vat őrizni. Értesülésünk szerint Rassay 
ma már jobban van, úgy hogy kedden vagy 
szerdán be mehet a képviselőházba is.

— Jaguár kaucsnk cipősarok rugalmas, tar
lós c>: olcsó. Ügyeljen a Jaguár védjegyre.

r: fl

ön nem szaladgál hiáöa!
?! <löz<-.. se;i I < !őlrgJzttink és igy netn értxett < nt
f ii/.;: ,o I ínCleu moglepctcs, hogy '“‘fc í z adott cimi c 
S . . . . z ki vau már másmik adva. E tökéletes
I. r .„iwr révón, bárki áltnlnnk 6r*n toctOI 
“ tHísn meníc'JcIblMtrtinhor. ju«« — Ma kaphatók. 
»’• Kölönbejáratú kifogéstcihinul berendezett 
Íí utcai szobák, kivánairu 8<iSrs8<»'Sítt© és 
'•I használattal a tővaros burmelj
“ részén.
j Főlépcsőházi bejáratú iroda telefonnal
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Végh Karoly, a tőzsde elnökének 
megnyugtató nyilatkozata a Qiróról

Az átértékelési folyamat tovább folytatódik
t~A Reggel tudósítójától.) Végh Károly, a budapesti 

tőzsde elnöko szombat dólutAn érkozett vissza azabadsó- 
gáról és rögtön elfoglalta hivatalát, igen nohéz problé^ 
mák hoBsm sorozatát kell inogoldanla, mivel a tőzsde 
valósággal anarchia képót mutatja. A Reggel munka
társa fölkereste Végli Károlyt ós kórdóst intézett hozzá 
arra vonatkozóan, mlkipen óhajtja a tőzsde veiteiőségo 
megoldani azokat a súlyos problémákat, amelyeket a kö
zönség olyan égető türelmetlenséggel vár, miképen fogja 
végre a tőzsdei forgalmat olyan mederbe terelni, hogy a 
közönség ne legyen kitéve a legtökéletesebb bizonytalan
ságnak. Különösen

n Olró nagy bajairól,
továbbá a várható tőzsdereformokról kérdeztük a tőzsde 
elnökének véleményét. Végh Károly elnök a követke
zőkben nyilatkozott A Reggel számára:

— Most jöttem haza és igy még nem vagyok 
teljesen tájékozódva, de úgy látom a dolgot, 
hogy sikerülni fog a Giró munkaképességét 
megmenteni és erre nézve megtörtént minden 
lépés.

Remélem, hogy az n 4 tőzsdenap, amelyen 
kötött üzletek nem a Girón át fognak lebo- 
nyolittntni, hanem bizonyos privát utón 
szervezendő leszámolás segítségével, bizto
sítani fogja a tőzsdei forgalom nyugodt és 

normális menetét.
Értem a közönség izgatottságát, de lehetetlen 
egy intézményt maximális teljesítőképesség
gel berendezni, mert ennek a maximális tel- 
jcsitőképességnek a határait sohasem lehet 
előre megállapítani. A Girónál t. i. eddig, ha 
sok volt n munka, legföljebb 250.000 kötést kel
lett lebonyolítani. Az utolsó engagemont pedig 
— értesülésem szerint — több mint 400.000 kö
tés volt. Ezért vált szükségessé az, hogy R 
ka.«szanapot pár nappal kitoljuk. Tudatában 
vagyok annak, hogy ez a közönség számára 
kellemetlen, de jelenleg másképen segíteni nem 
lehetett. Éppen e nehézségek miatt

be kell vezetnünk a Girón kívüli tőzsdenapot 
és már eddig minden lépés megtörtént, hogy ez 
akadály nélkül megtörténjék. Ebben az ügy
ben tegnap tárgyalás volt nálam és az összes 
érdekeltek hozzájárultak ahhoz, hogy a jövő 
héten 4 girónkivüli tőzsdenap tartassák. Idő
közben «a nagybankok is, amelyek eleinte húzó
doztak ettől a tervtől, jobb belátásra jutottak 
és hozzájárultak u girónkivüli üzletkötéshez. 
A mai munkásviszonyok mellett ugyanis, a 
tisztviselői telj esi tményt tekintve, a Giró nem 
tud megfelelni a rendkívül fölfokozott igé
nyeknek és emiatt a munkateljesítmény miatt 
irtóznak az uj munk^terhektol az érdekeltek 
is. Nagyobb érdek ugyanis az, hogy ezeken a 

izsdenápokon üzlet legyen és a bankok — vé
leményem szerint — ezért látták be, hogy a 
tiszta negáeió álláspontján ne.m lehet ered
ményt elérni.

— Ami a jövőt illeti, a helyzet tehát a kö
vetkező:

Ezen a héten 2 hivatalos tőzsdenap lesz 
augusztus 27-iki kasszanappal, a jövő héten 
mar megtartjuk a 4 girónkivüli tőzsdena

pot, a rendes határidejű kasszával.
Ez alatt az idő alatt a Giró rendbe fo^ jönni, 
lebonyolítja az augusztus 27-iki kasszara kö
tött üzleteket és

sikerülni fog olyan megoldást találni, 
amely a tőzsdei forgalom nyugalmát meg

őrzi.
Minden lépés megtörtént arra nézve, hogy a

■ —a
— Helyzetjelentés a Bethlen—Pronay-ugyről. 

Prónay Pál segédei, dr. Rácz Vilmos es báró 
Collos Tibor, pőntekn és szombaton jegj’zo- 
könyvileg elintézték azokat a lovagias ügyeket, 
amelvek Prónay Pál es segédei, Jankovtch- 
Bésán Endre, és Láng Mihály báró között azért 
keletkeztek, mert Prónay nem volt hajlandó a 
Bethlen István gróffal való lovagias ügyének 
elintézését tudnntesul venni. Ezekben a jegyző
könyvekben Prónay volt, segédei elismerik, 
hogy Információ hiányában intézték el az. is
mert módon a Bethlen-ügyet. Ilyenformán 
most előállott az a lovagias eljárás terén pél
dátlan eset, hogy egy már befejezett ügyet új
ból tárgyaljanak. Bácz Vilmos es Cellás Tibor 
báró már föl is vették újból az érintkezést 
Bethlen István segédeivel, gróf Csáky haroly- 
li/al és báró) Pc rényi Zsigmonddal, azonban 
valószínűen döntőbíróság fog határozni afölött, 
hogy van-e htlite az eljárás vjrafülvetelcnek 
egy már szabály szerűen befejezett lovagias 
ügyben. A segédek holnap este ülnek össze 
újból tanácskozni.

— Petrlebevich-Horváth Emil bárót fölmen
tették. i’etrichevicb-Horvátli Emil báró nép
jóléti államtitkár ellen a lakáskihágásl bíró
ságon eljárás indult meg, hogy a író-utca 
52. szám alatti házába Tragizer Ferenc e* 
Lőrincy Géza vendéglősök lakúsigazolvany 
nélkül költöztek be. Ugyancsak eljárás indult 

Girónak nagyobb helyiséget szerezzünk. Ami-? 
óta a tőzsde vezetősége a Giró vezetőségében! 
résztvesz. harcot folytatunk az áldatlan lakáss 
viszonyokkal, hogy a Glrót megfelelő helyiség
hez juttassuk. Én azt hiszem tehát — folytatta/ 
a tőzsde elnöke —, hogy kis türelemmel és 
némi önmegtagadással ezeken a nehézségeken 
át fogunk esni és a Giró rendbe fog jönni, fo-i 
kozni tudjuk teljesítőképességét és megnyug-f 
tatásul azt kell fölhoznom, amire itt Budapes
ten senki sem gondol, hogy t. i. például a bécsi 
tőzsdén ha elmarad egy tőzsdenap, a közönség 
azt a legnagyobb nyugalommal veszi tudomás 
sül, nálunk pedig mindenki följajdul. Ez érte 
hető ugvan, de méltányosan nem lehet kívánni* 
hogy nálunk a viszonyok sokkal jobbak legye
nek, más, letört valutája országokéinál, ahol 
az értékpapírok átértékelése ugyanezeket a tü
neteket hozta magával, mint nálunk.

— Másutt sehol sem támasztanak olyan igóá 
nyékét a Giróval szemben, mint nálunk. Bécs-< 
ben a jegyzett értékpapíroknak 90%-a jogoste 
tott tőzsdeügynök utján kerülvén a leszámo
lásra, naponként egy árfolyamon jelentetik 
be, tehát neki a differencia kiszámitásánál, a 
Uquidációs árfolyam kiszámításánál semmi 
dolga sincs. Nálunk ellenben minden üzlet 
más árfolyamon történik és ez óriási munka-* 
többletet jelent. Berlinben például a Giró föl* 
adata egyszerűen az értékpapírok szállításai 
amelynél, semmi különösebb dolog nincs, esve 
pán jelképileg veszi át a Giró és úgy, ahogy 
kapja, továbbitja. Nálunk ellenben a Girónak 
szét kell választania oz értékpapírokat, osztá
lyozni kell éfi ez a lajstromozás óriási munkát 
jelent. Mindezek a viszonyok nyilvánvalóvá 
teszik, hogy a Giró csak megfeszített munkával 
tud a normális igényeknek megfelelni. Ezen túl 
azonban fönnakadásnak kell beállania, amely
nek kiküszöbölése állandó gondunkat képezi* 
A közönségnek be keli látnia azt, hogy bizo
nyos körülmények között a munkaterheket 
nem viselheti kizárólag, a Giró, hanem a kö
zönségnek is ki kell vennie belőle a részét.

Erős a hitem ezek után, hogy a girónkivüli 
üzletkötésre a jövő hét után már nem lesz 

szükség.
Vannak még ideák, amelyek a Giró tehermens 
tesitését célozzák, ezek azonban nincsenek még 
olyan stádiumban, hogy beszélni lehessen ró-< 
luk a nyilvánosság előtt.

Ezután megjegyezte a tőzsde elnöke,
hogy véleménye szerint az értékpapírok 
piacán az átértékelési folyamat tovább fog 
tartani. Semmi okot nem lát arra, hogy a 

tőzsdén lanyhaság következzék be.
Végül kérdést intéztünk az elnökhöz a nem

jegyzett értékpapírpiacon történt visszaélés 
sekre vonatkozóan. Ezekkel kapcsolatban 
Végh Károly a következőket mondotta:

— A tőzsdetanács azokra a papírokra vonate 
kozóan, amelyek hivatalos jegyzésre bocsáttat
nak, bomlásukat illetően nem. vállalhat fele
lősséget. Csak azt vizsgálja meg. hogy az il
lető értékpapír olyan természetü-e, hogy a. 
tőzsdei forgalomra alkalmas. Amely papírok: 
tehát a tőzsdei jegyzést nem kérték, azokkal a 
tanács nem törődik, de kizárja a tőzsdei intéz
mények használatából. Természetesen a közön
ségnek kell óvatosnak lennie ezekkel a papí
rokkal szemben, de viszont ennek az óva!os
ságnak fönn kell állauia a jegyzett értékekkrtl 
szemben is, a papírok bonitását illetően.

———> ■
Vámos Rezső házföliigyelő ellen, mert neve
zetteket lakásigazolvány nélkül beengedte a 
házba. A lakáskihágási bíróságon dr. Pirkner 
Imre rend őr taré esős fölmentő ítéletet hozott 
az államtitkár és házmestere ügyében, mert a 
legújabb lakásrendelet szerint üzlet helyisé </r k 
elfoglalásához nem szükséges lakásigazolvány.

— BrllllAnnt, Mrsn>rt, aranyat, ezUstUt, hainb.íopnt 1“r- 
mairosahb áron, réirl a-any- és ezilstpénseket vesz Fischer 
és l'isner ékszerúv. k. Budapest, Rákóczt-ut 27. szám.

Velour-szövetek 
Kuba-creppek 
Grenadinok 
SchiiTon, Zeflr- 
és Bélésáru

Belvárosi
]W. ff.inadé faáru fiáz 
'Budapest, Belváros, IV, Sütő-utca l 
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— A mi gazdagságunk. Biztató jel, hogy bár 
lerongyolódtunk, elszegényedtünk, koldusok 
lettünk, tudományban mégis bő fölöslegünk 
maradt. Európai, sőt világhírű férfiakat kellett 
külföldre^ vernünk, s nem vagyunk, képesek 
■többé helyet adni egy Kövesligethynek, egy 
Marcalinak, egy Schmidtnek. Meg kellett 
akadályozni üdvös intézkedésekkel a fiatal tu
dósok elszaporodását, egy felől numerus klau- 
zussal, másfelől pedig az itthoni ifjúság kar
hatalmi. igazoltatási, állambiztonsági és prog- 
rambeszédmegzavarási elfoglalásával kellett a 
tudomány tulságát elgátolni, sőt újabban már 
az alsóbb iskolákba kellett nyúlni a preventi- 
vákkal, ahol a huzaértékü tandíjjal volt csak 
elérhető, hogy végre tömegesen be lehet zárni 
az osztályokat. Kultúránk „leépítésének" ezt a 
nagyon körmünkre égett munkáját kultuszmi
niszterünk igyekszik most hír szerint az egye
temi tanárok listájával szimulálni, ami le
hetővé tenné, hogy egy pár még a nyakunkén 
lógó világhírűtől is megszabaduljunk. Talán 
szabad már remélnünk, hogy belátható időn be
lül megszabadulunk feleslegünktől, s csak azok 
maradnak itt, akik méltóknak bizonyultak a 
mai nagy időkhöz s nem felejtettek cl hangosan 
tolvajt kiabálni, mikor őket az üldözés veszélye 
fenyegette. Ma nem tudomány kell elsősorban, 
hanem szívós élnitudás^ amit a meghagyott 
.magyar tudósok mindenesetre hatásosabban 
tudnak demonstrálni, mint a kiselejtezettek, s 
aki azt mondja, látván és összemérvén az A és 
B lista ierfiait, hogy : ha az A lista a konstruk
tív és a B lista a destruktív, akkor a destrukció 
valami igen szép dolog lehel, — aki ezt mondja, 
az megérett, arra, hogy Pékár Gyula drámát, 
'Kiss Menyhért verset és Császár Elemér tudo
mányos méltatást kövesseu el rajta.

— 'A magyar kormány Kanada felé akarja irányítani 
a kivándorlást. 1923-ban 30.00H kivándorlási kérvény érke
zett a belügyminisztériumba, <le csak 568S-an melleitek ki. 
.mert a drákói szigorral végrehajtóit amerikai törvényok 
■többet nem engednek. Es ugyanekkor a magyar kormány
Vldússy miniszteri tanácsos tnnulmátiyiil.iának tapaszfa- 

tatai miatt scnki/idnal: nem ad útlevelet Délamerikába 
sem. mert ott is komisz az élet és nincs kereset. A ma
gyar kormány ezért néháuv hónappal ezelőtt közvetlen 
s ói: li tilrgya'ásokat kezdeti Beáit ural, a Canadiao Pa- 
i-ir’ie Trnst eliiökigazgatójával és igazgatóságával <■</,/ 
n’.’.'-uobbaróai/u Ifanadai telepítési akció merivalósítrisa 
■ miután önnek a vállalatnak Kanadában alap.

• b.ilyszcrii kolonizáiási joga van. A tárgyalások annak
idején nem jártak teljes eredménnyel egy fontos részlet- 

dés miatt, amihez az amerikai, illetve kanadai hovriu- 
dtirlási törvény megváltoztatására van szükség. Arról 

au uuuanis szó, hopy « Kanadába kitelepítendő maiji/a- 
.<)/.• ne len nevek kötelesek hl .ou i/tala n idein kii n i> maradni, 
hanem e/i/ ' iiaay/os idő mondjuk ■> ér elteltével hazajö-

■ nclc. elutazásuk előtt minden ingó és infjatlau 
prOHÍikn! pénzzé iehcssi és rt péwí/ hazaho hassák. Jli- 

n az eddigi kanadai telepesek visszavándorlasuk al« 
•• ..Imával semmit sem hozhattak vissza magukkal, vilá

gos, hogy itt. ina unnr/ .'.orldtozüs mtoszihitetéséről van 
ázó. ame'y a I áim Iái magyar kivándorlás szempontjából 
igen r:i"j jól - i lenne. Beatty még nem adott vég 
loges választ, de ntefluou valóséin:’, hogy a kérdés nrm- 
soliára i.r'dre.il •megoldassa! elintézést ■nyer. Kan'ndábnn 
ugyanis nincs elég 'öldmive.s munkaerő és a kanadai 
kormánynak érdeke, hogy a ' törekvő józan és szor
galma magyar földmunkássá^ utjai: egyengesse. Beatty 
jf.nrtózkodása alatt egy érdekes és az ottani viszonyokra 
jellemző kéréssel Is fordult Kőszó államtitkárhoz, aki a 
kivándorlási ügyeket ::ilc-.i. A Kanadába kivándorolt 
magyarok részér.- egy katolikus főpap kiküldését kérte, 
aki a kivúmlorclt. magyarság hitéletét rendezné, bejárná 
a. magyar Jelepe'u í <■< a magyarok egyházi dolgait el
intézné. Ké'szó államiitl'á’’ (ilatffeldcr Gyula volt csa- 
■nádi iái v 'n'A <1 tiranait .Iliién a ügyben. Az államtit
kár reméli, hogy í.ln.íf fekler nem zárkózik majd el ez 
elől a szép kiküldetés elől, annyival is inkább, inért n 
kormány lein fővé törné részére azt hogy' az. utazás ne 
kerüljön neki semmibe sem.

— Betörtek Paul Cambon lakására. Paris
ból jelentik: Patti Cambon volt londoni nagy
kövei lakásán ismeretlen tettes betörést köve
tett t i. A „Journal** szerint a lopás célja az 
volt, hogy egyes fontos okmányokat szerezze
nek meg.

— Ha használt vászoncipőjét v a d o n a t u j j á 
.-i k a r j a t e n ni, ha s z n á Jjon W o r 1 d- 
eipő tisztit ót, amely egy perc alatt 
v a d o n a t u j j á varázsol j a. M I n d e n ü 11 
k a p h a t ó.
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Wfra Káli ay lem© adásáról
Zug az egységes

(A Heggel tudósítójától.) A politikai 'élőt kö
zéppontjában ma az igazságügy miniszter re
formjavaslatai állanak, amelyek előrelátha
tóan nagy politikai küzdelmeket fognak még 
előidézni. Ez a harc azonban még korántsem 
aktuális, mivel az igazságügyminiszter csak 
Ősszel fogja javaslatát a nemzetgyűlés elé ter
jeszteni.

Parlamenti körökben különösen érdeklődés
sel tekintenek a tisztviselői létszámcsökkeniés- 
röl szóló javaslat tárgyalása elé. A létszám
csökkentéssel kapcsolatban sokat, beszélnek a 
pénzügyminiszternek a tisztviselői kérdésben 
elfoglalt ismert, álláspontjáról és általános a 
fölfogás, hogy ez a kérdés még súlyos vesze
delmeket rejt, magában. Megbízható forrásból 
arról értesülünk, hogy a pénzügyminiszter egy
részt. a korona romlása, másrészt a tisztviselői 
kérdés miatt súlyos elhatározások előtt? áll. Be
avatott helyeken arról beszélnek, hogy

Kállay Tibor pénzügy miniszter esetleg már 
e hét végén benyújtja lemondását és n mi
niszterelnökben megvan a hajlandóság arra, 
hogy ezt. a lemondást elfogadja. Már Kállay 
Tibor utódjáról is vannak kombinációk. Jgy 
elsősorban Paupera Ferencet emlegetik, 
mint Kállay Tibor pénzügyminiszter utódját.
Beszélnek arról, hogy Walkó Lajos vállalná 

a tárcát és az ő bársonyszékét Heinrich Ferenc 
foglalná el, ha. elfér benne.

Élénken pertraktálják Kállaynak Szilágyi 
Lajossal való afférját, amelyet — nincs, ki
zárva ■, hogy fegyveres utón fognak elintézni. 
Szilágyi Lajos ugyanis főn tartja azt a kijelen-

párt miatt
tését. hogy Kállay Tibor félrevezette ti nemzc'-. 
gyűlést, amikor azt a közlést tette, hugy u. 
Kansz vezetőségével megállapodott a tisztvi- 
selők illetményeinek rendezésére vonatkozóan. 
Ezért, nem adott. Szilágyi Lajos magyar.-tzatoí, 
Kállay Tibor segédeinek, hanem rábízta az ügv 
elintézését saját megl)izoitjaira.

A parlament egyébként kedden és szerdán 
előreláthatóan befejezi az indemnttás resz'rle- 
vitáját és háromszori olvasásban is hoz . jjt'rid 
a fölhatalmazás! törvényjavasló thoz. h'i'tlönii- 
sebb esemény aligha történik már az indc'HH- 
tás vitájában, A tisztviselői jétszámcsökkeT . 
ről sz.óló javaslat letárgyalás.n után a. kormány, 
nak az a, szándéka, hogy

a nemzetgyűléssel megkezdeti vriiűrióját, 
amelyet két hónaira terveznek.

Ellenzéki körökből vett “rtesülésünk szeiiuí 
igen heves vitára-van kilátás. Az éli utz < 
ugyanis el van tökélve arra, hogy minden - l 
kitart azon követelése mellett, bogy a eem . 
gyűlés ne tartson ír ári szünetet. Ez a !»■ v< . b-s 
válasz a miniszterelnök ama lejelentésére, Ír 
a nemzetgyűlés elfecsérelte idejet. e.- f< utos 1; 
vényjavaslatokat az indeumitá ; vitájának <■!- 
nyújtása miatt nem tudott letárgyalni. Az < a.s • 
séges párt berkeiben, főleg a liberálisabb < • 
zelmü képviselők, elkeseredetten t ••rgyal j '• . 
Pálffy Dániel ceglédi hivatalos jelöli- '- < • 
rintiik' 7?i/<Z János közélelmezési mi i
föllóptetik, könnyű győzelmet aruio l vol-ut. 
a vélemény, hogy Pálffy jelöltségét olyané:, 
hajtották kérésziül, akik szivükben — az éb 
dök sikerét, óhajtották.

-— A Kúria 3 mentelmi jogról. Az igazságügy; 
miniszter által most beterjesztett igazságügyi 
törvényjavaslat ad különösebb aktualitást Le~ 
tényei Pál volt nemzetgyűlési képviselő jzga- 
tási bűnügyének. Letenyei annak idején a nem
zetgyűlésen nagyobb beszédet mondott, majd 
megjelent a választói között cs ugyanezt a be
szédjét azok előtt is fölolvasta. Az ügyészség a 
beszéd tartalmában osztályelleni izgatás jelen
ségeit ismerte föl és bűnvádi eeljárásf indított 
a képviselő ellen, akit négyheti fogházra. ítél
tek el. Védője semmiségi panasszal élt az 
ítélet ellen, mert a nemzetgyűlésen elmondott 
beszédét olvasta föl, tehát bűnösségét .megálla
pítani nem lehetett volna. A Kúria jóváhaaula 
Letenyei Pál ellen az alsóbiróság által kisza
bott büntetést, azzal az indokolással, hogy nincs 
olyan törvényi rendelkezés, amely a vádlót lat 
képvisAöségének megszűnte után is minden 
időre büntetőjogilag felelőtlenné tenné, mind
azon cselekményeinek ismétléséért, amelyeket 
első alkalommal a mentelmi jog védelme alatt a 
nemzetgyűlés ülésein követett el. \ nemzetgyű
lési beszédért büntetőjogi felelősséggel nem 
tartozik, mert az oltani szólásszabadságában 
védi őt a btk. 19. szakasza. Dq ha ugyanazt a 
beszédet máshol, másutt és más körülmények 
között mondja cl ‘ikkor annak tartalmáért, fe
lelnie kell. Ezt. a rvényes állapotot kívánja, az 
uj törvényjavaslat megszüntetni, mert, ameny- 
nyiben nem akar a jövőben mentelmi jogi vé
delmet biztosítani a képviselőnek, bizonyos ese
tekben még a nemzetgyűlésen elhangzott be
széde tekintetében sem.

— Tátralomnlcz üres. A Tátrából ir.ia egy előfizetőnk: 
A régi Magyarország legragyogóbb hotelje, a magas 
Tátra alján fejedelmi pompában büszkélkedő lontnlcl 
naf/yssdllö üresen dlf. Körülötte a ciklonoktól letarolt, 
fanyveserdő: valóságos fenyőtemető. ótátrafürcdin még 
csak megfordul néhány n.igypénzii külföldi, elszánt ma
gyarok Is vetődtek oda. de idegenül érzik magukat a szo
morú csöndben. Tdtraszóplak szanatóriumát bszedovosok 
töltik meg. Mfitl.drhdza és BarlanoUffci a csehszlovák 
államvasut betegeivel van tele, Tntrahásrdf felvidéki ma
gyarok keresik föl, u többi telep elhagyott és kihalt. A 
drága cseh pénz elriasztotta az idén is a Tátra évtizedes 
vendégeit: n budapesti, alföldi és dunántúli magyarokat...

— „Jogot, nem háborút." Londonból jelentik: 
A Daily Exachange washingtoni jelentése sze
rint ma és holnep 2500 városban propagandp- 
gyüléseket tartanak ezzel a jelszóval: .logot, 
nem háborút! X mozgalmat, a többi között 
Hughes államtitkár. Bryan és több vallási szer
vezet támogatja.

— .A Klófoki külön vonat. A tőzsde fiataljai, akik min 
Hon szombaton és vasárnap Siófokon üdülnek, különvu- 
aatot bőreitek csak lőzsdősak lésére Budapest és Siófok 
között. A vonaton számozott ülőhelyek vaunak és CBnk 
I. osztói} ti jegyeket adnak ki. A vonat pénteken délután 
indul és hétfőn reggel .lön vissza Siófokról. Az utazás 
tour-rctour „potom" 330.000 korona.

— ,,Ma Este.” A mozi- és sziiiházévad indulásával nyit- 
gntei’i-ópiii 6tilu.su, gazdagon illusztrált hetilap jelenik 
meg c e.itncn, tnr.-dv nélkülözhetetlen kalauza, le-z a, mozi 
és szinbáz.jéró közönrégnek. A ..M» Et-1.é“-l Várnai István 
szerkeszt', iársszerközlőit Rclle Pál. a kitűnő kritikus, 
Forró l’ál dr. és Iván Ede. Szerkesztősége ós kiwdóhiva 
láb: Vili, ilökk Szilárd-utca 4.

— A Vés porcellán p o u d e r homogén 
szemcséi, amelynél tökéletesebb 
szépitőszer nincsen a világon.

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

♦» — --------------------------

IKcs, julius 29.

sinajai konferencia mai ü 
gyár kérdéssel foglalkozott 
miniszter beszámolt azon 
Iveket legutóbb párisi és 
alatt folytatott Eszerint

a francia s muro! k.'i’o-án, ek 'Tflekf: ’ ',- 
sége a magyar kérdésben es.R kh ■ dán 
elhalározr.saiíioz v i.o hoHa , 

eleve biztosítva van.
Ezután Nincsio. szorít külügyminiszter
a magyar kérdés ine.roüJ,.sónak unnia? ‘ •< 

fejtegette.
Az erre vonatkozó megbeszélt mely foriir 

lis határozat nélkül végződött, h //ő.'i folylíi - 
Jd/f. Beavatott diplomáciai k< ök véb e- í.yo 
szerint a sin aj a i konferencia mán

kollektív jegyzéket intéznek a nme,’' :ir ’ ■ 
mányhoz,

amely közölni fogja. m:,i: föllétcl-.d. 
landó a kisántdnt a magyar kölcsön 
mogatni.
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Magyar McFtarier* és ipar RL
olőbb Snlzinrinn és T;irs-i

Budapest V, FaUs Hűi jsa-wíca afa-íSö. 
ponyva kölcsön só intézetében vixmenter ponyvái-.

legjobb minőségben és kifog.-'stnlan nII.’ |r>l b;.u 
állüDdöau rendelkezi -io álluuuk.

ili ponyvák
miamiul egyéb kondor- *s lengyárltn/ínyoi , i g-m - 
vssáXqf<, kerrrturíg níöóc, vitorla- •'-» f»őíé.-.w.i «• 
nal<, sztínyegvécitík st>»., stt>. gyártású es cbidnun
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közgazdaság
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Folytatódik a hausse
NsveS pótolják az Impotens zsírót?

(J Reggel tudósítójától.) Térjünk e héten 
nyomban a dolgok lényegére. Minden közgáz- 
dasági, pénzügyi, psycliológiai és társadalmi 
ok főn forog arra hogy

;« mai tőzsdenapon egy katasztrófahausse 
kitörését ügyeljük u legnagyobb aggoda

lommal.
A koronának a külföldi piaiakon való lerom
lását természetszerűleg nyomon kísérte az or
szágban tejünk fölé tornyosuló drágasági hul
lán!, amely elöntötte a piacokat, az üzleteket, 
a vendéglőkét, 10U percenttel megnehezítvén 
a megélhetést. Újabb és újabb társadalmi osz
tályok, tód ütnek, a tőzsdére, hogy megkeressék 
azt a külibibözctet, amely élet berendezésüket, 
húz tar tusukat fölborulással fenyegeti. A hausse 
adva volt, mint A Reggel az utolsó hat héten 
étapperól-étappera előre jelezte, azonban a 
részvények természeten fölfelé törekvéséi. — a 
katasztrófa-haussetól még széles szakadék vá
lasztja cl. A részvények eszeveszett, belét lékü
ket messze, fölülmúló árugrásának az okát, a 
korona leszakadásán és sivár gazdasági hely- 
telünkön lat egyéb okokban kell keresnünk.

*
A Glró teljesen fölmondta a szolgálatot

és a tőzsdetanácsot kényszerhelyzet elé állí
totta: vagy becsukják a tőzsdét vagy alkalmaz
kodnak a csődbejutott Giróhoz és ugy szabják 
meg a henyujlási, átvételi és fizetési határna
pokat, amint azt. a Giró ultimátumszerűén meg
szabja. A tőzsde bezárása néhány hétre, hogy 
ez idő alatt a restancia földolgoztassék. a. ma
gyar korona m:».i kétségbeesett helyzetében 
még inkább növelné a. bizonytalanságot és hoz
zájárulna ahhoz, hogy a. külföldi piacokon tob
zódó kontremin újabb és döntő sikereket érjen 
el. Nem marad egyéb hátra tehát, minthogy a 
tőzsdetanács újból deferált a. Girónak és 
au. iiszfus 27-ig inba ki a fizetési határnapot.

Ez az in|rzlu dós magával hozza, begy senki 
sem óhajt a papírjaitól megválni, mert hár- 
mily magas kurzuson sikrrül eladni azo
kat, egy hónap ma’* a kan értük pénzt, 
másrészt a spekuláció szám- rc. oly hosszú, 
ha4 rvdöüzlofc.1 biztosi*, amely a legua- 

gyohbsGiií "jnzúrdjáhMcra ad alka’mat.
A pi.tcoj-.c ii alig jolcht! czik áru, lehal a keres
let ni.--.szi túlszárnyalja a kínálatot, a speku
lánsnak pedig semmi sem drága, tehát, a rész
vények n'jrésszerű emelkedésire újabb fantá
zia kínálkozik. Mik felár mos azok . momen
tumok. amelyek a \ .• í hausret v’ssza-
tarihaíi;1 . / pén :- . 'I c el Ámorban, a koszt- 
VÓ)i- járó mvgd.-égulási. a zs'rő munka'
képié! •nsége okozta l/l.mt ytul/inság és zűrza
var. Ezek a. momentumok

lassíthatják valóban a fntnpó*,
de cl !•<' ‘'elejtsük: l’éll'őn keriiln’k forgatómba, 
a lOü.OOO koronásai. a.ír viszont az abszolút, 
hausse mellett esik a mérleg másik serpenvő- 
jébe.

*
A korona sorsa ma mindnyájunk életbevágó 

problémáin. A minis, dereinek és a pénzügy mi- 
ui-z.tcr beszédei semmiképen sem enyhítették 
azt az ideges feszültséget, amelyet a koroná
nak gazdaságilag semmi vei sem indokolható 
leromlása keltett. Égj látszik, a. kormányzat 
éppen olyan tanácstalanul áll ezzel az elemi 
csapással szemben, mini a k izöuseg. A tőzsdei 
luuis'-e es az ebből eredő jövod.elomtöbhlet egy
előre

narkotikumként
hat,r.-' országra. Az einhorek még nem érzik út 
<•?! az egyszerű és bús komoly igazságot, hogy 
a romló valuta mellett minden tőzsdei nyere
ség ofemer-érfék. A milliók nem milliók és a 
részvények vitustánca ímru vngyonosodást, de 
• Iszopmi védést, jelent. Az ország gazdasági re 
konstrukciójáról romi" korona mellett szó 
som lehet. \ stabilizáció az egyetlen valódi ér
tékmérő. Áfa már nem hangzik frivol itá-snak, 
ha azt, mondjuk, hogy egészen mindegy, milyen 
nie’li/ponton stabilizálódik a magyar korona, a, 
fontos az, hogy stabilizálódjék végre, >u/ rt. n 
/mi- és ehhez hasonló lázroh-tmok pusztítják cl 
még meglevő erkölcsi és anyagi értékeinket. 

• j11 '>n megáll-e 8-on? vagy tovább siiiyed 2-ig, 
l 'ír. ezt kérdezgetik az ember 'k egymástól az 
■•Icán, liivadainkban, társaságban cs senki sem 
hu! választ adni rá. még pénzügyi kormányza
tunk sem, amelyet alapjában ingatott meg a kö
römi zuhanása. Jól értesült körök véleménye 
szerint

nz egész mai pénzügyi régimé bukásával 
kell számolnunk.

Kállay, Tele.szky, Popovies, Tabakovits visz- 
^''vonulását jelenti er. az éle! veszélyes megpró- 
b'ilhiifíK^ auu lg a /■ '</'a rapid cséréről szakadt
v ors:ti/ii'u. Mi történt hát? Eszünkbe 

egy nagyon okos pénzügyi ténye

zőnknek, Krausz Simonnak a. múlt év
ben az Angol-Magyar Kamara, megala
kuló gyűlésén mondott beszéde, amelynek lé
nyege az volt, hogy amíg az egész világot behá
lózó siberhad szabadon garázdálkodhatik, ugy 
minden termelő munka illuzórlus Európában. 
Ez a sáskahad először Ausztriát tarolta le, ame
lyet csakis a külföldi kölcsön mentett meg a 
végső megsemmisüléstől, azután aBuhr-horiyo 
dalmat fölhasználva, Németországot szállotta 
meg, kisziván csontjaiból a velőt, most pedig 
(í/en kedvezőtlen külpolitikai helyzetünket és a 
jóvátétel elintézetlenségét. használva, föl. a ma
gyar koronát kontreminál.ta. meg New-Yorktól 
Becsig olyan tempóban, hogy a magyar pénz
ügyi kormány bénnltan áll és éppen olyan ta
nácstalan ezzel -Pz orgyilkossággal szemben, 
mint mi mindnyájan kiszolgáltatott, kétségbe
esett magyar emberek.

Á
Szabddá tenni a devizaforgalmat? A Reggel 

ismételten beszámolt azokról a tanácskozások
ról, amelyek a Deviza központ újjászervezé
séről folytak. Minden jel arra vallott, hogy 
augusztus 1-ón már rendeletileg szabályozódik 
a devizacllátás uj rendje. Ezzel szemben, ma, 
jt/lius 29-én még sem a bankok, sem a kereske
dők, sem a közönség nem tudja, hogy mi fog 
történni, holnapután. A kereskedelem, ipar, 
mezőgazdaság teljesen készüle1 lenül várja, a 
rendeletet... *

Mi lesz hát a. tőzsdén? A kirobbanó hossz uj 
fázisa és aztán? Az exgiroforgalomban. a, Tébe 
és a Bankáregyesület figyelmeztető közlemé
nyei után, föltétlenül kevesebben lesznek a vá
sárlók, morf itt csak az a pénz számit, ami va
lóban rendelkezésre áll. Technikai eszközök a 
mai helyzetben még sem hathatnak lan? hitóan, 
legföljebb mérséklőén a forgalomra.

A bank és a bányapisc
nyargal majd a hossz élén, de ezt követik a 
részvények minden katogóriái, főleg, amelyek 

és ezt nem győzzük hangsúlyozni, —- igazi ér- 
léke! reprezentál-iák. Magyar ki fel, Hazai 
Bank, Leszámítoló, Angol-Magyar Bank, Hcr- 
tnes, Általános Kőszén. Mag ne sít, Nasici, Hazai 
fa, Zabolni, BauxU, Újlaki-tégla. a vaspiac 
IfiiTiimidí unoirjai: Kü.hné. TeuxBoff Magyar 
i!iaiános Gépgyár, ar/ón Cfummi. Szikra, a ma- 

loii'oicciru Rorsod-m''skolci. Békéscsabai, Back- 
malom voltak a m-igáníA valómban a legkere
settebbek, anélkül, hogy áru mutatkozott volna.

Az uj dcvizarendclét. Az utóbbi napokban 
a korona áresésével kapcsolatosan számtalan 
támadás történt a Devisaközpont ellen. Senki 
sem tudja megérten’, hogyan lehetséges az, 
hog/l a magyar pénzügyi politika hivatalos 
vezetői, kivétel nélkül éppen ezen a kritikus 
napokban utaztak szabadságra. Tabakovics 
Dusánt például négyizben hívta Budapestre 
Kállay pé)>z/• ay m >nis' tér, Tt■' bakovicsn.uk azo n- 
ban nem volt sietős, ö inkább a Berchtes- 
gáden-i hegyekben turistáskodott. Szombaton 
visszaérkezett ugyan Budapestre, de nem lesz 
már soká a Devizaközpont, igazgatója. A Reg
gel értesülése szerint ugyanis a Devlzaközpont 
vezetőségét nagyrészt in«r rz közeli napokban 
ki fogják cserélni.. Most, hogy Tabakovics 
visszaérkezett, már a napokban meg fog je
lenni az ej devizarendelct. A. Reggel értesü
lése szerint a rendelet legfontosabb ujitása az, 
hogy az exportvalutát az exportőrök a ban
koknak olyan árfolyamon adhatják cl, aho
gyan az1 akarják, továbbá, hogy a bankok 
nem kötelesek heszolgáltatni. Deviza fölösle
gükkel. tékát szabadon rendelkezhetnek. Az uj 
devizarondelet értelmében tehát a Devizaköz
pont eddigi szerepét a bankok veszik át. A 
kiilforgalmi iroda azonban továbbra is fön- 
marad s ugy, amint eddig, engedélyezni fogja 
a valuták kiutalását. A jövőben ugyanis a 
valutát igénylő h. kiilforgalmi iroda engedély- 
jegyével el fog menni a bankhoz és attól fogja, 
megkapni, szabad megegyezés alapján, a valu
tát.. Arra is gondolnak, hogy ha. az idei nagy 
export által nagyobb valuta fölöslegek lesznek, 
ugy ezek a tőzfldére kerülhetnek majd és mint 
régebben, ismét, fognak kölni a tőzsdén valu
tában. Kereskedői körökben az uj devizarcn- 
delet-tervezet ellen nagy a fölzúdulás. A ke
reskedők azt hangoztatják ugyanis, hogy ha a 
bankoknak lesz döntő szerepük a valuták en
gedélyezése terén, akkor elsősorban csak a, 
bankok uffiliációi jutnak majd devizához. Itt 
említjük meg, hogy ugyanakkor, amikor ren
delet. által könnyítéseket akarnak életbe! *p- 
tetni a dovizaellátás terén, ha ideiglenesen is, 
de szigorító rendszabályokat léptetnek életbe 
mától kezdve. A Devizaközpontnak ugyanis 
annyira fogytán van a valutakészlete, hogy 
hétfőtől kezdve dollárt és fontot utazási célra 
egyáltalán nem fognak kiutalni.

5? P Á 7 $ V Kalogen fogkrém, szájvíz, 
k íogpor legjobb fogápolóki

X Hogyan bonyolítják le az exzsiróüzlete- 
kett A tőzsde vezetősége fölhívta a három: 
legnagyobb érdekeltséget: a Tébet, a Bankár- 
Egyesületet és az Értékpapirkereskedők 
Egyesületét, hogy tárgyalják le maguk között, 
miképen tudnák a csödbejutott zsírót vala
mely más intézménnyel helyettesíteni, amig a. 
zsíró újra életképessé válik? Jobb híján meg
kísérelték tehát, ez — A Reggel értesülése sze
rint — a. tanácskozások eredménye, hogy az 
egyeztető iroda utján magánzsírófélét szervez
nek. Ez üzletek naptára a következő: A 7-iki 
üzletek benyújtása 8-án délig, a 9-iki üzleteké 
10-én délig. Fizetés 18-án. A 13-iki üzletek be
nyújtása 14-én. a 17-ikiek benyújtása 18-án. 
Fizetési határnap 25-én.

y Hollós Ödön Budapesten. Ma reggel érkezik vissza 
többhetes svájci tartózkodásáról Hollós Ödön dr.. a Ke 
reskedekui Bank ügyvezető igazgatója. J mult-
hetl számában zürichi távirat alapján már beszámolt, 
azokról a fontos tárgyalásokról, amelyeket Hollós ujubb 
svájci, frankkölcsön ügyében folytatott. Értesülésünk 
szerint a tárgyalások már olyau stádiumban vannak, 
hogy e személyes tárgyalások feleslegessé váltak. .4 »>n< 
nap folyamán Hollós igazgató svájci tárgyalásainak ered
ményé/61 be fog szómolri n. nénzügyi kormánynak.

y Kónyj Hugó a korona romlásáról. .4 Reggel 
munkatársa fölkereste Kó-nyi Hugót, a. Hazai Bank ve
zérigazgatóját, hogy kikérje véleményét azokról a körül 
ményekről, amelyefc a korona romlását elóidézték. A 
bankvezér a következőket mondotta munkatársunknak:

— A korona értékének rohamos csökkenése 
megdöbbentette gazdasági köreinket. Az utóbbi 
napokban általános volt, a vélemény, hogy a 
korona áralakulásának kilátásai nem kedve
zőtlenek, ha sikerül az egyensúlyt a meginduló 
kivitelig föntartani. Ezt a reményt erősen alá
támasztotta. az idei termésfölösleg kivitele. Az 
árhanyatlás annál meglepőbb, mert, e pillanat
ban belső gazdasági okokkal nem is magya
rázható ez <• leromlás. Igaz, hogy a, Devizaköz- 
pont hátralékai igen jelentősek, de ezzel szem
ben a három bét múlva meginduló gabonaki- 
vitel tekintélyes mponyiségii volutabpliozatal- 
lal kőcsert éti az országot. Ez a, valutamenny i
ség akkora, hogy nemcsak a hátralékok födö- 
zésére elegendő, de tekintélyes mennyiség jut 
majd belőle arra is, hogy a kormány a korona 
árfolyamának irányítását kiragadja, lelkiis
mereti n külföldi kezekből. Miután gazdasági 
okokkal nem motiválható a korona áríolyam- 
hanyatlása. külpolitikai okokban kell a ma
gyarázatot. keresnünk. De ezek az okok igen 
kényes természetűek és azokat befolyásolni, 
alig áll módunkban.

— A Devizaközpontot alaposan megrefor
málják és a befolyó devizák felet, közgazdasági 
‘■óinkra engedik át. még pedig olyképeu. hogy 
ezek az idegen devizák kiadatnak a szabad for
galomnak. Véleményem szerint egy lépéssel 
messzebbre kellene mennünk és a devizák 75 
százalékát kellene a, szabad forgalomnak áteih 
gedni. , , ',

a korona órhanyatlasanak leginkább 
érezhető hatása az iszonyatos drágasági bul
lám, r mely a szabott jövedelmű alkuimazotta.- 
kat, továbbá az ipart, és kereskedelmet a leg
nagyobb bizonytalanságba sodorta.

~ A kormány, amely a korona á.rhanyatla-
-nak okait befolyásolhatja, tárgyaJátíokat in

dított avcgből, hogy még a kivitel megkezdése 
előtt, devizákhoz jusson. Ennek kettes colja, 
van; ki akarja elégíteni a legális szükséglete
ket és a lehetőséghez képest enyhíteni akarja 
a. korona deroute-ját a pénzpiacon. Ez nem 
sok. de mindenesetre több a. tétlen szemlélő
désnél.

X Alaptőkét emel a Magyar Jelzáloghitel- 
bank. A bankpapírok piacán megindult 
liaugsemozgalomnak első fecskéje a Magyar 
Jelzáloghitelbank részvénye volt. Majd egy 
éven át. 300 korona körül állott, a részvény, 
amig egy napon megindult és felszökött egész 
8000 koronáig. Mindenki csodálkozott ezen a 
nem vait áremelkedésen, mert hiszen a tőzsde 
közönsége tudta, hogy a Jelzáloghitclbanknak 
nagy francia tartozásai vannak. Az emelke
dést. mint minden bankpapiremelkedést, Bősei 
vásárlásaival magyarázták és magyarázzák 
még ma is. A csütörtöki tőzsdenapon ismét 
nagy érdeklődés nyilvánult meg a részvény 
iránt, olyannyira, hogy a részvény többszöri, 
fölfiiggesztés mellett 8000 koronáról 14.000 ko
ronára" emelkedett. Amint. A Reggel értesül, 
az újabb áremelkedés oka, hogy a .Jelzálog
hitelbank alaptőkét emel; egy régi részvényre 
egy újat adnak 1000 koronás árfolyamon.

ÖWeu darab Magyar Álta- 
lános hitelbank részvényt 
adok egy azonnal beköltözhető modern, parkettás, kom
fort ál épült 4 .-zobás, kertes családi házért a budai 
belterületei). Vagy pedig 25 darált fönti részvényt és 
erzsébetfalvui 3 szobás házamul. — Ügynökök kizárva. 
Ajánlatok „Családi ház" jeligére A Reggel kiadóhiva

talába küldendők

filftKoszt pénztár-
öiBíít&ö' iörJében föladott megbízásokat 

Yntyomon n(fokIn.ál a 
Magyar Köztö-ztviselők ók Miami Alkalmazottak Takarék- 
punziara hl., Kakm.i-ut fo, 1. em. Telefon; J, 60-40, J. 185-39
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X A Nőve alaptőkeemelése: 1:1, 3000 K«ért. 
A legnagyobb tőzsdei karrierek egyikét a 
Nova futotta be, amely néhány hónap alatt 
8000 koronáról 175.000-ig emelkedett. Augusz
tus 1-én lesz a Nova rendes közgyűlése; A Reg
gel értesülése szerint e közgyűlésen döntenek 
a Nova alap tőke emelés ér öl is és pedig az uj 
kibocsátást 1:1 arányban hajtják végre, az uj 
részvényeket pedig .3000 koronás kurzuson ad
ják ki a régi részvényeseknek.

X Fölemelték a banktisztviselők drágaság} 
pótlékát í Reggel értesülése szerint a Tébe 
tegnap .iOOO'h-ra, emelte a banktisztviselők 
drágasági pótlékát. Két hote 2400%-ra emelték, 
a növekvő drágaság azonban igen helyesen 
indokolttá tette ezt az újabb 600%-os fizetés
pótlékot is.

X Közgazdasági hírek. A Hazai Bank a Da
ntei Ernő báró halálával megüresedett elnöki 
állást természetesen Walder Gyulával, a Hazai 
Takarék vezérigazgatójával fogja betölteni. 
Walder közgazdasugi sikereit, amelyeket leg
utóbb is. a Hazai Takarék francia adósságai
nak rendezésével ért el, a legnagyobb mérték
ben honorálta a tőzsde és a közönség: a Hazai 
Takarék részvényei 60.000 K-ról 1,800.000 K-ra 
emelkedtek. — A Békéscsabai gőzmalom rész
vényeseire rendkívül előnyös tranzakció előtt 
áll. E héten e tény kifejezésre jut az árfolya
mában is. — A Reggel jelentette már, hogy a 
Danira alaptőkét emel. Mint értesülünk, az 
alaptőkeemelés perfekt: 1:1 arányban emel 
alaptőkét. — Paupera Ferenc, a Földhitelbank 
alelnök-vezérigazgatója hétfőn érkezik vissza 
Parisból, hogy a Földhitelbank julius 31-i köz
gyűlésén résztvegyen. Paupera Ferenc külföldi 
tárgyalásai folyamán nemcsak a Földhitelbank 
ügyében tárgyalt, hanem a magyar kölcsön 
ügyében is folytatott megbeszéléseket. A töke- 

/emelés, mint A Reggel már megírta, 2:1 fáz uj 
részvény ára: 25.000 K) arányban történik. — 
A Georgia sokat emlegetett tranzakciója, mint 
A Reggel értesült, augusztus közepére várható, 
amikor Kiéin Gyula visszaérkezik dauvili nya
ralásából. Itt. omlitjük, hogy Kiéin Gyula fiát, 
Kiéin István doktort, az Interrexim igazgató
ját, a napokban a Georgia igazgatóságába is 
beválasztották. — A szénpapirok közül egyik 
legelhanyagoltabb érték az Angol Magyar 
Bank, érdekkörébe tartozó Nagybátonyi Bánya 
részvénye. A Nagybátonyi mai kurzusa a Cél
értéknek még mindig csak kis hányada. Annál 
érthetetlenebb a Nagybátonyi alacsony kur
zusa, mert a részvényből csak kis mennyiség 
van a piacon. Ismeretes: ugyanis, hogy a Nagy- 
bátonyi legutóbbi alaptőkeemelésénél a rész
vényeket összevonták, úgy hogy* a vállalatnak 
most összesen 80.000 részvénye van és alig 
.30.000 cirkulál a közönség körében. — Több íz
ben fölmerült a sajtóban az a hir, hogy Sebeszta 
Kolos, az Iparbank volt vezérigazgatója ma- 
gánbankhúzat, alapit. A Reggel-nek alkalma 

•yolt beszélgetést folytatnia ez ügyben Sebeszta 
Kolossal, aki kijelentette, hogy a jelen időpont
ban még nem aktuális a magánbankház léte
sítése és bár több, igen kedvező ajánlatot ka
pott eddig is, csak ősszel fog végérvényesen 
dönteni, hogy hol és milyen formában helyez
kedik el. — Stein Emil, a Kereskedelmi Bank 
ügyvezető igazgatója Pécsbe utazóit, ahol a 
Niederöstcrrcichische Eskomplgeséllschuft ve
zérigazgatójával, Krasnyval folytat tárgvalá- 
sokat. — A. Reggel jelentette már, hogy a Trust 
alaptőkét emel. Mint értesülünk, az alaptőke
emelés szeptember első napjaiban lesz aktuá’is. 
A részvényesekre. nézve igen kedvező lesz az 
emisszió. — A Hitelbank a közel jövőben na
gyobb építkezéseket fog végrehajtani. Mint ér
tesülünk, elsősorban az Iparbank Nádor-utca 
és Zrínyi-utca sarkán lévő egyemeletes szék
hazára építenek két uj emelelet. Itt kívánja 
ugyanis elhelyezni a Hitelbank azon ipar
vállalatait. amelyek ..helj ísé'* hiányban* szen
vednek. Elsőnek a Trust Villamossági Rt. 
fog beköltözni az uj helyiségekbe. A Hitelbank 
különben a közeli hetekben megkezdi a kény- 
szerépitkezési törvényben elrendelt lisztviselő
házak építkezését is. A szükséges telket már 
megvásárolták. — A pénteki és szombati ma
gánforgalomban nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a üfo/cfdr-részvények iránt. Föltünést kel
tett, hogy a Moktár minden piacra kerülő rész
vényét megvásárolta. Mint A Reggel értesül, 
a Moktárnál a közeli, napokban az Egyesült 
Fővárosi Takarék majorizálási harcához ha
sonló küzdelem várható. — Szászy György, a 
Kereskedelmi Bank igazgatója Amerikába 
megy, ahol egy évig az amerikai bankéletet, 
főleg pedig a magánbankházak szerepét a köz
gazdasági életben fogja tanulmányozni. — A 
Pamutipar Rt. alapiőkeemlés előtt áll. A Pa
mutipar ugyanis nap-nap után bővíti üzemeit, 
több és több szövőgépet szerel föl. A gének 
megszerzéséhez szükséges pénzt a tőkeemelés 
állal kívánják biztosítani. — A bankpapírok 
piacár majdnem 200%-os áremelkedést ért el 
a Csch-Magyar Iparbank részvénye. Érdekes, 
hogy a cseh bank részvényben a hausse nem 
a budapesti, hanem a prágai tőzsdén indult 
meg. A Cseh Bank papírját valutapaplrosnak 
tekintik, ismerve azt a szoros összeköttetést, 
amelyet a bank a Böhmische Industrialbank- 
kal föntart. Prágában többre értékelik a rész
vényt: amikor Budapesten 26.000 koronával je
gyezték, akkor prágai jegyzése 47.000 koroná
nak felelt meg. — A Keszthelyi és Társa-cég 
ma vezeti be nz Unió Bánya-részvényeket a 
tőzsdére. A Reggel értesülése szerint a Ke-

A „Finom Bőrgyár" rovott múltú vezér
igazgatói a főkapitányságon 

Kihallgatásuk igazolta A Reggel vácijait
(A Reggel tudósitójától.) Múlt számunkban 

a tőzsdére tóduló közönség és a tőzsdeterem 
tisztasága érdekében megírtuk véleményünket 
a „Finom Bőr" nevű részvényről és ennek a 
gyanús vállalkozásnak vezérigazgatóiról. Egy 
újságnak ugyanis, a nii szerény véleményünk 
szerint, nemcsak anyagi érdekel, de erkölcsi 
kötelességei is vannak. Erkölcsi kötelességei 
önmagával és az olvasótáborával szemben. Itt 
az ideje, hogy a lapvállalatok ne adják lo 
kritikátlanul minden alkalmi fosztogató társa
ság kommünikéjét, mert ezek a közlemények 
és a nem jegyzett értékek piacának frivol ár
folyamjegyzéséi elősegítik a „Finom Bőr* és 
hozzá hasonló részvénytársaságok iizelmeit. 
Cikkünk megjelenése után néhány lapban a 
„Finom Bőrgyár* nyílttéri hirdetéseket tett 
közzé, amelyekben önérzetesen rágalmaknak 
bélyegzi A Reggel adatait és ügyvédje, dr. 
Gleichmann Lajos ur utján, megtorló eljárást 
helyez kilátásba. Másnap azonban Jakus Mi
hály vendéglős följelentésére mái* előállították 
a rendőrségre a „Finom Bőr" vezérigazgatóit. 
A két kisebb szerepet játszó igazgató nyom
ban, első kihallgatása során, megerősítette 
mindazt, amit róluk A Reggel-ben közöltünk, 
csupán Krets Lajos vezér igazgató verte a mel
lét, hogy o komoly, tisztámultu kereskedő és 
soha, baja a rendőrséggel nem volt. Amikor a 
bűnügyi nyilvántartóban megnézték Krets 
adatait, valóban nem találtak róla semmit. 
Krets szerint szerencsétlen névcseréről van 
szó, egy Grecs nevű utazózsebtolvaj bűn- 
lajstromát irta meg A Reggel. A detektívek 
között azonban akadtak néhnnyan, akiknek 
ismerős volt a vezér és ezenkívül fönn héj ázó 
viselkedése, önhitt tagadása azt a gyanúi is 
keltette, hogy Kretsnek bizonyára tudnia kell 
arról,

hova lett a hünlajstrom az országos bün- 
ii gy i n y il van far f ób ól.

A vezérigazgatót éppen ez alapos gyanú 
miatt

szombaton másodszor, fölsőbb utasításra, 
előállították a főkapitányságra.

Bevezették Andréka Károly főknpitány- 
helyettes elé. Megmondották, hogy hiába ta
gad. jobb, ha elmondja „előéletét*. A vezérigaz
gató belátta, hogy nincs tagadásnak helye:

beismerte szép sorjában azokat az adatokat, 
amiket A Reggel a múlt héten dátum sze

rint leközölt.
Kretset beismerése után lokisérték a rendőr

ség daktiloszkópiai osztályára, ott „lezongoráz- 
tatták*, ami annyit jelent, hogy mind a 10 
ujját feketefestékes ónlapra helyezték és az
után egyenként rányomták a bekent fodros 
ujjhegyeket egy fehér papiriapra. Ujjlenyoma
tait megvizsgálták és az ábra szerint megálla- I 

reskedelmi Bank két kitűnő igazgatóját, Werl- 
heimer Adolfot és Büchlcr Lajost legközelebb 
kormányfőtanácsossá nevezik ki. -- A Reggel. 
több ízben beszámolt, már azokról a tárgyalá
sokról, amelyeket Kiéin Gyula, a Levante újjá
szervezése, Polnay Jenő pedig uj magyar
olasz hajóstársaság, a Fiumana ügyében foly
tat. A Levante szeptember első napjaiban vég
legesen megalakul. Nehezebb a helyzete Pol- 
naynak, akinek hat. millió lírát, vagyis több 
mint hat milliárd magyar koronát kell össze
hoznia, hogy a Fiumana is véglegesen lelő alá 
jusson. Mint A Reggel értesült, Polnay a szük
séges tőkét angol pénzemberei-tői kívánja meg
szerezni és ebben az ügyben már napok óta 
tárgyal Londonban.

X A Magyar Városi Bank alaptőkéiének 550 millióra 
emelését határozta el. 500.000 n* részvény 1 :1 arányban 
dbonként 700 K-ért a régi részvényeseknek n.iánltatik l'ö), 
inig ti fönmaratló részvényeké magasabb árfolyamon az 
intézet már fönnálló külföldi kapcsolatának kimélyitó- 
sére külföldi pénzcsoporf nak engedik át. Elővételi jog 
augusztus 4-ig a Városi Banknál és a Jelzálog Hitelbank 
r.ál gyakorolható.

X Esztergoin-Szászvárl Kőszénbánya Rt. 30 milliós 
alaptőkéjét 90.000 uj részvény kibocsátása által IK millió
vili 51 millió koronára emeli föl. Az augusztus 4-iki köz
gyűlés felhatalmazza az igazgatóságot h kibocsátás idő
pontjának és egyéb módozatoknak oly módon való meg
állapításéval, hogy a kibocsátandó összes u.i részvényekre 
az elővételi jog a régi részvényeseknek biztosi Itassák.

X Alumíniuméra Bánya óh Ipar Rt. érdekköréhez tar
tozó és az utódállamok területér miiködő vállalatok egy
séges vezetésének biztosítósára a Bankhuus Blankiirt 
& Cle. zürichi cég közreműködésével egyelőm it millió 
avújei frank teljesen ÍXíflzetctt alaptőkével megalakult 
Zürichben a Bauxit Trust A.-ti., amely az altiininiuinérc 
Bánya ás Ipar Rt. összes üzleteit át veszi és azok egysé
ges vezetéséről gondoskodni fog. Ezen átszervezéssel kap
csolatban a Bankhaus Blankart A Cie cég Jogot biztosit 
az Aluminiumérc Bánya és Jpar Rt. részvényeseinek arra, 
hogy részvényeiket Bauxit Trust Rt. részvényekre cse
rélhessék át. Az egyidejűig közzétett hirdetmény értel
mében minden 25 darab Aluminiumérc Bánya és Ipar 
Rt. részvények ellenében 10 darab egyenként 50 svájci 
frank névértékű 1923. üzletévi osztalék,iogr>«nlt»ággal bíró 
részvény vehető át az. Angol -Magyar Bank Itt. érték- 
papírpénztúránál szeptember 1'>-ig. A svájci Bi'ixit Trust 
A.-G. részvényeiből Jü darab lesz egy tőzsdei kötés, 

I

pitották, hogy Krets ujjai a következő „kén-i 
letet* mutatják:

20. B. T.
1. E. T. 23/21. ' ...... .

E képlet szerint szortírozott ujjlenyomatok 
dobozát előszedvén, alig lapoztak a régi rend-t 
őrségi vendégek e furcsa vizitkártyái között, 
előkerült a Krets Lajosról 1909-ben utoljára 
fölveti ujjlenyomati lap, amelynek a hivatalos 
száma:

1756HU. ny.
amely fölvételt pontosan 1909 junius 20-án kés 
szí tették. Ez a nyilvántartó-lap nem tűnhetett 
el, mert nem a tulajdonos neve szerint van 
elraktározva, hanem az ujjak bőrfodrainak 
ábrája szerint, amint az itt nagyítva látható:

Krets Lajos, amikor meglátta a régi ujjle
nyomat lapját, beismerte sorjában a rá kirótt 
büntetések listáját, úgy, ahogy azt már föl
soroltuk. Ha jobban szemügyre vettük volna e 
pólbiintetőlapot, talán még több adatot szerez
hettünk volna, mint amennyit eddig tudtunk 
a hőrgyárí vezérigazgatóról. Miután Krets be- 
i.- nerfo, hogy azonos azzal a Krets Lajossal, 
akiről megemlékezi ülik és pótolták az egy „el
tűnt* prius-lapot — ez a dolog tisztázva lé
vén — elengedték a rendőrségről. Mindezek 
után, remélhetőleg lisztéit, laptársaink nem 
ajánlják többé a publikumnak a „Finom Bőr“- 
részvényeket. És ha már ajánlják és árfolya
mát jegyzik a non) jegyzett, értékek piacán, 
legalább figyelmeztessék olvasóikat, hogy csak 
az a részvény valódi, amelyen rajta van Krets 
vezé ••igazgató — ujjlenyomata...

PancBOvay P. József.
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Aranyhegyi ......... .... .....
Álarcéi baníteég helyiségeiben tnrtottn.
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X 
Kelemen 
sasóg erűi 
modernéül ül 
tagosán ehamottéghi- 
sála is be fog 
bős Mihály 
építőmester, 
Jeskó Lé.-’ 
nos, iigyv 
főmérnök, 
iparm. 
Mászó); 
igazgató, 
Erzsébet tér 1.

X Unió. 
IV'rger 
Hugót 
;< régi és Magyarország 
érdcl<körébü 
részvény •lt

•■ Ily t
a társaséi

•ár Rt. közgyűlésén dr. Móhr Béla 
rozi;. z alaplőkenok 300 rnillió- 

enici-séi Az uj részvények 5:2 
dbként tOOO K-ért. Az igazgatóság 
minden 5 régim egy Czinner fcza- 

ingyen. ElővéteLi jog augusztus 1-tól 
'őpéoztárMiiál.

Téglagyár III. alakuló közgyűlését 
■ , : a tár-

’Vszogol leruleieu most rondozi bo leg- 
reli tégla- és csirópgyúrnit, folytnto- 

ás más agyagipari cikkek gyártá- 
rendezkedni. Az igazgatóság tagjai: Gom- 

elnök, ny ni tábornagy, Hörclior Elemér 
dr. Jiörchor Ödön mérnök, iigyv. Igazgató, 

íírd mérnök. Kelemen Álarcéi bankiizlcllulnjdo- 
. igaz- nló, Kenedy Béla mérnök. Koerfer l’éter 

Kollár József nniépitész, Spitz Imre uagy- 
Spli/. János Eomnc nagyiparos, dr. Szegedy 
Aladár udvari tanácsos, Zsilinszky’ Gábor vezor- 

-- fizető hely: Kelemen Harcol bankcég. I, 
'■ ’ Telefon: 195-.lt), 3s-t)7. ,

Texfllmllvek l’í. legutóbb tartott közgyiilém'i 
Mórt, a Mercur vezérigazgatóját és dr. Burg 

n vállalat igazgatóságába bavúluszotla. Ezzel ez 
‘......... , .g legnagyobb cérnagyára a Mertmr

'•(•"olt. Eri esi'léseink szerint hz Unió toxtih 
tőzsdei bavocetéae tervbe vnn véve.

X Salgó Testvérek 1U. Az 1S7U óta fönnálló Salgó 
Testvérek cég. mely 1922. évben részvénytársasággá ala
kult át és leletilegi alaptőkéje 40,000.000 K, részvényeit 

és Alnrlr tőzsdebizományos cég ntján a Kőbányai 
Bnnk 
hozza.
Káva) 
uiú-utca 16—18.

Rcx Lloyd Hajógyár Rt. igazgatósága az augusztus 
3-iki kíizgyiilé.sen az alaptőkének 40,000.000 K-ra val" 
fölemelését, fórja jnvnálalbti hozni, még pwlig °h’?n. 
mán, hogy’ minden 5 régi részvényre 8 újat drbonkont 
K-ás árban. Az elővételi Jog augiksr.tue 7-től 12-ltr 
rójiig a Al'zev és Scholber bankháznál (V, Zoltán-utca 1-) 
gyakorolható. _________

részvénytársaság közreműködésével forgalomba 
A cég borkereskedelemmel és szoszáruk előállttá 

foglalkozik. Központi telopol: Kőbányán, Korpo-

mj-j

VizMuráK, napfürdő,
Zander-villanyozás, orvosi másságé, 
üdítő során yi fás, inhalatorlum.quarc
Dr. Mandler Ottó gyógyintézetében
IX. Kálv?n-tér 10 (Bejárat: Rúday-ntca) __
Gazd. Bizt. Szöv. palotájában. Telefon: József *
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

'vall a „Tangókirdlynő" premierjén?
— Nem voltam. Mi történt?
— Na, fiam, igazán nem tudom, hogy Magát 

mért hívják még mindig Intim Pistának? Az 
előadás meglepetése — Lábass Juci, akinek ezen
nel megmondjuk; élete első komoly, bensőséges 
sikerét tegnap este, uralta a Budai. Színkör 
színpadán. Paris parfőmje, London elcgánciája 
vonult be vele a színpadra, a hangja megszé
pült, megszinesedett, a. nyári színház téli kö
zönsége tüntetve ünnepelte. Külön meg kell 
mondanom Sebestyén Gáláról, hogy erre az elő
adásra akármelyik pesti, operett-színház büszke 
lehelne. Az előadás uj fölfedezettje egy Erckövl 
nevű, komikus, akinek szerződtetését sürgősen 
ajánljak a pesti direktoroknak..,

— Óriási.
— Persze a siófoki kártyarazziáról sem tud 

semmit, mi?
— Be vallom...
— Üljön le. Mikor Pacsi (ha nem tudná: így 

hívják tolvajnyelven a híres pesti kárt yadetek- 
tivet, aki a kárlyarazziákal rendezni és ve
zetni szokta, becsületes neve egyébként: 
Hóna) berontott huszonöt jó detektív élén 
a, nagy bakkterembc és elorditotta ma
gát, hogy: a törvény nevében, egy pil
lanatra mindenki megdermedt a rémülettől — 
•csak egy kis pesti művésznő nem vesztette el a 
lélekjelenlétét. Fogta magát és az előtte heverő 
bankjegyeket és zsetonokat begyömöszölte — 
alól a ruhájába. Meleg lévén, bizony a kis lenge 
ruhácskán kívül nem sok ruhadarab volt a kis 
szőke strandkirálynőn —, erről azonban önagy- 
sága súlyosan megfeledkezett. Mikor aztán iga
zoltatás után Bak főfelügyelő fölszántotta a já
tékosokat, hogy a játéktermeket azonnal el
hagyni szíveskedjenek, a kis szőke is fölállott 
és elkezdett tipegni a kijárat felé... A sok zse
ton és bankjegy pedig hullt, hullt belőle, mint a 
záporcső... Persze rögtön lefoglalták...

— Óriási...
— Egyébként most már lassanként szereiéit 

fővárosunk kezd újból az érdeklődés előterébe 
kerülni. A Benaissanceban már játszanak a. 
németek, akiket zsúfolt nézőtér tapsol, a jövő 
héten meglesz a „Trónörökös" premierje is, 
amelynek lezajlása után Csortos már a Magyar 
Színházban fog próbálni, bár szerződése a 
Renaissancchoz is köti. így most Csortost két 
színház is követeli magának, bár egyik sem 
szereti őt túlságosan...

— óriási... Elutazások, megérkezések?
— A turnékról is szállingóznak haza a. színé

szek. A Boross—Békeffy-kabaré szombaton ér
kezett haza Csehszlovákiából fényes — erkölcsi 
eredménnyel. Titkos Ilonának volt, igen nagy 
személyes sikere a Somlay-turéu... A 
Harsányt-^Mészáros Giza - turné is megjött 
Romániából; Kökény Ilona és Sarkadi Aladár 
ellenben továbbra is ottmaradlalz... Somogyi 
Nusi szerdán startol a Lidóra — autón, ame
lyet az ül nagyobb részen személyesen fog ve
nd ni. Zsázsától Karlsbadból kaptunk ansix- 
kártyát. Gombaszögi Frida Deauvillcba autó
zott, ahová elkísérte őt nővére, Ella is. Péchy 
Erzsi visszaérkezett Viarcggioból és keszt
helyi villájában tartja meg az utókurát bécsi 
föllépése előtt, hál’ Istennek, teljesen fölgyó- 
gyűlt. Petráss Sári Schevcningenben van, 
Lenkcffy Ica Bécsbcn, Magyar Erzsi a Sem- 
meringen.

— Na, és Pesten?
— pesien? A Fővárosi Opercttszinház a nép

szerű és kitűnő Tapolczai vezérlete alatt még 
mindig lelt házzal d'csckszik. Már törik a 
fejüket, ki játsza a „Madame lyompadour"-ban 
a fő férfiszerepet., a színészét, akit Becsben 
Taulcnhcim klasszikussá avatott. A jelölt: 
Ferenczy Károly. A bonvivant Nádor énekli. 
Szerdától az egyik grácia Harmath Hilda 
szerepét már Sándor Mari játsza. Mit 
akar még.' Két érdekes vendégszereplés
ről, is tudunk: Molnár Valy kedden éjszaka cl- 
játsza a „Tüzek" címszerepét a Budapesti 
Színházban. Valy tisztelői oly nagyszámban 
vannak, hogy a jegyek javarésze már elővétel
ben elfogyott. .1 másik: Kondor Ibolya be fog 
ugrani a napokban egyik operett színházunk 
szubretlszerepébe, hogy az eredeti szubrclt 
pár napos pihenője alatt megmutassa, hogy az 
a Kondor is tud ám valamit.

— Óriási.
— Van egy hűvösvölgyi szenzációm, is. 

Hűvösvölgy járókelői napok óla csodálkozva 
látják, . hogy a hűvösvölgyi nagyhidnál levő, 
a Páfrány-ut mellett fekvő kis hegyen mun
kások dolgoznak, akik egész nap robbantanak, 
vájják a sziklákat és clhordják a hegyet. A 
telek, amelyen a lázas munka folyik, Frcy- 
stadtlcr pasa tulajdona. Az ö kitűnő ötlete 
volt clhordatni a hegyet, hogy így telekhez 
jusson. A. pasa személyesen ügyel föl a mun
kálatokra és minden reggel látható jellegzetes 
alakja, amint figyeli monokliján keresztül a 
nagy munkát.

— Óriási. Na és a pletyka?
— Egyik operettszinházunk népszerű, ara

nyos primadonnájának tiszteletére vacsorát 
adott egy színházi körökben ismert, őszülő 
fiatalember. A művésznő népszerűségére jel
lemző, hogy ezen a vacsorán, amely egyébként 
pontosan egymillióba került, a színház vezető
sége és müvészszemélyzete is képviseltette 
magát egy-cgy taggal. Más nem is volt ott, 
szóval, csak a hivatalos személyiségek... 
Nincs tovább.

in in || íjj T jTFíTI ■
• Halnia? Tibor is UJváry Lajos a ..Három grácia" 

minden olö-idá^ában frenetikus tapsokat aratnak. Külö
nösen az apacstánc-naródiú’iak gyújtó hatása vetélkedik 
az ercdotí táncnak, uiller Irén festői produkciójának ha
tásával. A niiívész’k nern mennek nyárt szabadságra és 
így a nagyszerű triász, Biller Ivéu. Haljnay Tibor es 
í'jváry Lajos, szünet nélkül együtt marad, gyönyörköd
tetve a Fővárosi Operettsziiiház közönségét.

• Törzs Jenő délutáni előadásokon játsza a „Pcer Gynt" 
címszerepét Ib'-oit nagyszerű alkotásai Gricg zenéjével, 
augusztus 3-án. szombaton és 4-én, ' asáriiep délután ke
rül o héten színre a Budai Színkörben, mindenkor Törzs 
.Jenő fóllóptével.

• ..Tengókirálynő". a diadalira-s sikerű Lehár-operett 
ma és minden osto S órakor a Budai Színkörben.

Moziköziemények
„40,000.000 dollár olcsón eladó“ 

a Tó-moziban
Élvezet hallgatni a Tó-moziból kiözönlö kö

zönség megjegyzéseit: Ez mer igazán jó mű
sor! És ennél nagyobb jutalmat nem kaphat 
a Tó-niozi azért az ambícióért és anyagi áldo
zatért, amellyel ezt a kitűnő műsort összeálli- 
totta. A műsor másik főerőssége -Az észak íla“ 
című ragyogó fölvételei alaskai kép. A két ké
pet a. „Be jó volna egy nő“ című kétfölvoná- 
sos burleszk előzi meg. Előadások kezdete 
pontosan 8 és 10 órakor.

Az Etna letörése és pusztításai
„A címzetes férj." Egy furcsa házasság komé
diája K fölv. A Kert-mozi hétfői bemutatója.

Fájó visszhangra lelt az egész világon az a 
lesújtó hir. amely néhány hét előtt, kelt 
szárnyra: az Etna újból kitört és falvakat, 
városokat pusztított el. Erről a rettenetes ka
tasztrófáról film föl vételeket is készítettek, 
amely borzalmas realitással mutatja be az 
Etna kitöréséuek tragikus következményeit. Az 
Etna kitöréséről készült, rendkívül érdekes ri- 
portfilmfölvéíelen kivid még egy attrakciót 
nnitat be a Kert-mozi: az utolsó Gunnar Tol- 
naes-íilmet, a „Címzetes férj" ciinii 6 fölv. há
zassági komédiát. A Kert-mozi műsorát kivéte
lesen három előadásban mutatja be */j8, 9 és 
Vili órai kezdettel.

Judex
Premier a Kamarában.

Feuliade világhírű regényét, amelyet a vi
lág egyik legelső filmgyára, a Gaumont-fllni- 
gyár vett föl filmre, egyetlen előadás kereté
ben mutatja be a Kamara. Ez a film fantasz
tikus és mégis érezzük benne a tisztító, friss 
levegőt, ami csak mélységesen nemes művészi 
alkotásoknál áramlik felélik. A Kamara elő
adásai 6, 8 és 10 órakor kezdődnek. Az esti elő
adások nyitott tető mellett. 

Figyelje meg 
a gyümölcs és cukor 
mostani árát és ha

sonlítsa a kitűnő

Meinl 
imölcsíz 
árához

/ufáfny<?s türon I

cjgiurt

föttfi.aszföveitefc 
föa&átvelouF>Q& 
Vászon&Ft&fc 

iSeiymek

Igazolt katonatisztek, állami és városi tiszt
viselők családtagjai, leány- és fiunevelőinté- 
zetek, valamint viszontelárusitók árenged

ményben részesülnek.

exeSöSt SaroSine és Nővére

ÁLLANDÓRAKTÁR:
ELSŐRENDŰ KÉZIMUNKA FÉRFI. Női ÉS GYERMEK

CIPŐKBEN, GYÁRI LERAKAT

BUDAPEST, VB, HAJÓS'*UTCA 23

GABONA- ÉS TARHONYAROSTÁK 
legjobb kivitelben és legolcsóbban

SUSBEKKER SÁfá®®R
sodronykerités és szitagyárában
Buckpesí, V5I1, UilöN-ut_   - - -  ------ — ..----------•— — — — ---- •

i FOTÓCIKKEK-
Bu da pes r-( IV.Kiejijó- u « e ® 
Fo ü z i e?V!l.K i rá ’ y -ucce 69.

Fgy jsrgasS Ceyk m sze

VÁROSLIGET 429

Naponta minden előadásban elő- 
szőr Európában a világ lcgua^ 
g.vobb szenzációja: Autóverseny 
a levegőben. Katié Sandwina a vi-

TELEF0N6ZÁM 55—55 lóg legerősebb asszonya es a 
többi attrakció «—

554
K

Eredeti tervezésű, 
valamint valódi

■ aM. KIll. UDVARI SZÁLLÍTÓ
? IV, KRISTÓF-TÉR 2. SZ. r u£Ti,ltgS !

n h S p.0 ÁR* Ejt m gy5ngyöUe3, régl- 
uépekfcS tr ár kin él 
e/eágűhfcatt trnsx • 
TeL Jóxscf135-35 
(Toréz-tcmp'. szctr.'jcn).

ALAP. 1885

-a* u pehslv -:i
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küzdelmek

kettös — Szegedi és Esztergom kit&inö szerelésels?®3!51)!jD©K^a!’a

(A Reggel munkatársától.) Napfényes idő
ben, kitűnő vizen és mintaszerű rendezésben 
folytak le Magyarország evezős bajnokságai 
a Margitsziget melletti pesti Dunaágban. A 
szigeti korzót már a kora délutáni órákban 
előkelő közönség lepte el, akik között ott lát
hattuk a főváros legelegánsabb hölgyeit is. 
A bajnoki küzdelmek közül a legnagyobb ér
deklődés természetesen a nyolcasok felé for
dult. A két régi nagy ellenfél, a Pannónia, és 
a Hungária. 2000 méteren át öldöklő harcot 
vívtak az elsőségért, amelyből újból a Pannó
nia kipróbált legénysége került ki győztes
ként. A derék 'pannonok ezenföliil megszerez
ték Magyarország négyevczös bajnokságát is. 
Meglepetésként talán a szkiíTbajnokság sorsa 
hatott, amelyben ifj. Szendey Béla, a Neptun 
kiváló scul)istája, erős küzdelem után győzött 
a mellét még most is fájlaló Eötvös Zoltán, a 
Dunabajnok ellen. Kellemes föltűnést keltett 
a vidék kitűnő szereplése. Úgy a Tisza" sze
gedi evezősegylet, mint a Move Esztergomi 
Hajósegylct evezősei pompás készültségről tet
etek tanúságot és versenyeiket, a közönség 
kajos tetszése mellett, biztosan nyerték. Még 
megemlítjük, hogy a MAC két tagjának a 
betegsége miatt nem jelent meg a startnál.

Résziéles eredmények:
I. Négye vezős verseny (kormányossal) Magyarország 

négyevezös bajnokságáért: 1. Pannónia (Wick, dr. Török, 
Jlautzinger, dr. Muhr, kormányos: Kocb). 2. MEC. Idő: 
5 p. 32 mp. öt hosszal biztosan nyerve.

II. Egyes verseny (skiff) Magyarország egyes bajnok

UhereczKy a Graad Prix győztese
Nagyszámú érdeklődő előtt folyt le a VII. 

kér. SC nemzetközi kerékpárversenye a Mille
náris sporttelepen. Az 1000 méteres Grand 
Prix-L Uhereczky nyerte, amint előre látható 
volt és igy egy évre jogosított lett a „legjobb 
magyar kerékpáros" cím viselésére. A mótor- 
vezetéses verseny Schwab (Svájc) nagy fölé
nyét mutatta, de a verseny minden izgalmaa- 
sága ellenére sem járt a rekorddöntéssel.

Részletes eredmények; 1, 2000 ni. terctőn'/verseny (kez- 
id'Jc és haladók rCzére): !. Havas Árpád (.IKKj. //. STe- 
j»mrrcrsei>i/, l"r‘O m. (35 övén fölüllek részére): 1. Gröger 
Károly (EKE). 2. Tandary. Ili. Grand Frix, 1000 in. 
(..Magyarország legjobb kerékpárosa’1 címért): 1. Uhe
reczky (VII. kér. SC). 2. Grimm (EKE). 3. Burghardt 
(VIL kér. SC). fi'. Mól elvezetéses verseny (II. osztályú 
versenyzők részére): 1. Bálin László (EKE) ifi p. 41.1 mp. 
(Vezető Bartos.) 2. Tóth Gyula (EKE). V. Selejtező ver
seny (II. osztályú fővcrsetijzők részére): 1. llörich Péter 
(TTC). 2. Trachtniecz (Vil. 1<K). VI. Nemzetközi mótor- 
vezetéses verseny, 35 lem. (I. futam: 15 km.): 1. Schwab 
(Svájc) 1G p. 12.2 mp. (Vezető Gubán). 2. Tóth István 
(Vil. KK). 3. Bániezky (KKK). 171. Tiindemverseny, 2000 
m.t 1. Uhereczky—Burghardt (VII. kér. SC). 2. Grimm— 
Pfoifcr (EKE). 3. Havas -Mezük (MTK). I’III. Nemzet
közi motor vezetése* verseny (II. fulam: 20 l-.m.): 1. Schwab 
(Svájc) 21 p. 52.2 mp. 2. Tóth (EKE). 3. Bániczky (KKK).

A MAFC országos atlétikai viadalának eredményei:
I. ion méteres síkfutás. elönyvcrsemi. i Fenyvesi Jó 

•zsef (MAC) 11.5 mp. 7 ni. előny. 2. Vattay (KAOE) 11.5 
mp. 1 m. előny. 3. Molnár (MTK) Jl.fi mp. 7 in. előny. 

ságáért: 1. Ifj. Szendey Béla (Neptun). 2. Eötvös (Hun
gária). A második ezer méteren erős küzdelem folyik, 
amelyből Szendey másfél hosszal győztesként kerül ki.

III. Fehéregyházi díj.' (Négyevezös verseny kormányos
sal.) 1. FTC (Bárta, Buday, Peri, Wohlschítz, kormányos: 
Zoltán). Row ower. Idő: 5 p. 58.6 mp.

IV. Szentendrei díj. (Kettős párcvezős verseny kormá
nyos nélkül). 1. Move Esztergomi HE (philípp, Marossy).
2. Nemzeti HE. Jdő: 6 p. 52 mp. Ezerötszáz méternél 
Esztergom vezet másfél hosszal és ezt az előnyét a 
íinishbt-n pompás küzdelem után nyolc, hosszra növeli.

U. Újpesti díj. (Nyolcevezős verseny kormányossal.) 1. 
„Tisza1* Szegedi EE (Bcgdon, Somogyi, Lajos, Nagcl, 
Posch, Boncdek, Tóth, Ottovay, kormányos: Richter.)
2. Pannónia. Idő: 5 p. 56.8 mp. A „Tisza11 az első 500 
méternél már fél hosszal vezet. Ugyanez a helyzet 1500 
méternél. A célban egy hajóhosszal verve maradt a 
Pannónia.

II. Sulydoliás: 1. Eördögh László (BEAC) 1322 cm. 2. 
Egri (MCsFC) 1283 cm. 3. Nonn (MAC) 1258 cm.

III. 400 méteres síkfutás: 1. Kurnnezy Lajos (KAOE) 
50.fi mp. 2. Gál (MAC) 54 mp.

IV. Tárolugrds: 1. Bencze Tibor (MAC) 649 cm. 2. Bakó 
(MAC) 637 cm.

V. 200 méteres gátfutás: 1. Szekeres István (RÁC) 31.2 
mp. Muskát 3 gálát döntött. Kováts Nándor 60 méternél 
föladta.

VI. 5000 méteres síkfutás: 1. dr. Vármii Mihály (MTK) 
16 p. 6.6 mp. 2. Kultsár (MAFC) 16 p. 12.8 mp. 3. Csitbay 
(MTK) 16 p. 22 mp. 350 méteres finish után 20 méterrel 
nyerve.

VJl. Diszkoszvetés előny verseny. 1. Nonn .János (MAC)
40 ni. 33 cm. 5.5 m. előny. 2. Eördögh (BEAC) 38 m. 20 
cm. 2 in. előny. 3. Halász (BBTE) 35 m. 89 cm. J0 m. 
előny.

Vili. Gerely vetés előnyverseny. 1. Szepes Strauch B. 
(MAC) 53 ni. 80 cm. 12 m. előny. 2. Mudris (RÁC) 49 ni. 
44 cm. 11 m. előny. 3. Gynrkó (FTC) 47 in. 24 cm. Előny 
nélküli. Meglepetés a bajnok gyönge szereplése.

IX. 100—200—300—100 méteres stafétnfutás. 1. FTC 2 p. 
12.5 mp. 2. BBTE 2 p. 16.1 mp. 3. Postások 22 p. 21 mp.

X. 1500 méteres síkfutás. 1. Bcjezy Lajos (MAC) 4 p. 
14.4 mp. 2. Benedek (MAC) 14.4 mp. holtversenyben. 3. 
Bokor (MTK) 4 p. 15.2 mp.

XI. 200 méteres síkfutás. 1. Gerő Ferenc (KAOE) 23.4 
mp. 2. Veress (MAC) 24 mp. 3. Vattay (KAOE) 24.2 mp. 
Könnyen nyerve

XII. Rúdugrás (hnndicap). 1. Brnusz Károly (FTC) 
345 cm. 10 cm. előny. 2. Brausz Mihály (FTC) 315 cm. 
20 cm. előny. 3. ölveczky (OTE) 300 cm. 40 cm. előny.

XIII. 000 méteres síkfutás, elönyvciseny. 1. Szabadics 
Béla (MBSE) 1 p. 21-3 mp. 8) m előny. 2. Pillaghy 
(MAFC) 1 p. 25.5 mp. 45 cm. előny. 3 Gui'euberg (MTK) 
) p. 27 mp.

XIV. !■''400 méteres tlafélaful-is. 1. MAC csapata 3 p. 
81.6 mp.

VI. Kellős párevezős verseny (kormányos nélkül) Ma
gyarország párevezős bajnokságáért. 1. Neptun (ifj. Szen- 
(loy Béla, Maricli Ervin). 2. Duna. Idő: G p. 12 mp. 
Pompás stílusban hat hosszal nyerve.

VII. N yolcevezős verseny (kormányossal) Magyarország 
nyolcevezős bajnokságáért. 1. Pannónia (Paitlér, Kircb- 
knopf dr., Jesze, Szendeffy, Wick, Török, Hautzingcr, 
Muhr, kormányos: Koch). 2. Hungária. Idő: 5 p. 38.2 mp. 
ötszáz méternél Pannónia egy méterrel vezet Szeged 
előtt. Ezerül száznál Pannónia egy hajóval van a Hun
gária előtt. Szeged föladja, öldöklő ílnishben Pannónia 
ötnegyedhosszal győz.

Külföldi eredmények. (Bécsi tudósítónk telefonjelen- 
tőse.) Futball: Felsőn usztri a • '•<’.-ouusztm 3:1 (2:1) —
Atlétika: Tegnap zajlott le Csehország—Ausztria repre
zentatív atlétikai viadala, amely 7—7 arányban eldöntet
lenül végződött, míg a pontversenyt Csehország nyerte 
meg 67:54 arányban. j\ 4X100 méteres stafétában 
Ausztria 43.5 mp. alatt uj osztrák rekordot állított föl. 
A verseny szenzációja, hogy a 800 méteres sikfutásban 
Gattler osztrák futó 2 p. 02 mp. alatt legyőzte Wohralik 
(Vörös) Vencelt, aki cseh színekben indult. — Kerékpár: 
A Bécs—Gráz közötti J9J kin.-cs távversenyen Rőttel 
győzött 7 ó. 14 p. 5 mp. alatt.

Magyarország ufunkásatiétikai bajnokságai
i (A Reggel tudósítójától.) A Munkás Test

edző Egyesület, a munkásoknak e szimpatikus 
sportalakulata, amely évtizedes működése alatt, 
rengeteg áldozatot hozott a munkássportért és 
minden eszközzel igyekezett a sportot, de kü
lönösen az atlétikát a munkások körében nép
szerűsíteni, vasárnap rendezte meg elsőizben 
külföldi mintára Magyarország munkásatléti
kéi bajnoki viadalát, amelyen a polgári egye
sületeknek úgyszólván valamennyi munkás
atlétája résztvett. A vasárnapi versenyen- 
csupa jónevü és az atlétikai viadalokról jól 
ismert versenyzőinket láttuk, akik ez alkalom
mal nein a. sportegyesületük, hanem saját 
szakszervezetük képviseletében léptek a salak
pályára.

Részletes eredmények:
I. 100 méteres síkfutás. (Két, előfutam után a döntőben.) 

Bajnok: Gerő Mór (sziies) 11.6 mp. 2. Winter Arnold (kér, 
alk.) 12 mp. 3, Rózsa Ármin (vnens) 12.2 mp. 4. Gremps- 
perger .József (vasa). 10 induló.

II. Magasugrás. Bajnok: Kovács Ferenc (vasas) 165 cm..
2. Halin Károly (vasas) 160 cm. 3. Steiner_ József (cipész) 
155 cm. 4. Steinmetz István (ékszerész) 155 cm. 7 induló.

III. 1000 méteres síkfutás. Bajnok: Stciner Béla (ma 
gántisztv.) 2 p. 47.8 mp. 2. Rózsa Ármin (vasas) 2 p. 49.6 
mp. 3. Wurm Miklós (éttermi alk.) 2 p. 40.7 mp. 4. Tlankó' 
Géza (nyomdász). 18 induló.

IV. Sulydobds. Bajnok: Cséfay Sándor (vasas) 977 cm.
2. ITahn Károly (vasas) 966 cm. 3. llesz Ede (éleim, műnk.) 
953 cm. 8 induló.

V. 200 méteres gátfutás (két előfutam után a döntőben). 
Bajnok: Braun József (éttermi alk.) 28.8 mp. 2. Karczag 
Imre (keresk. alk.). 3. Balázs (vasas). 6 induló.

VI. Távolngrds. Rajnak Sinkásch László (magántiszt
viselő) 606 cm. 2. Ekkor Lajos (éttermi alk.) 564 cm. 3„ 
Balogh Lajos (szabó) 560 cm. 12 induló.

F7/. 1500 méteres előny verseny. Bajnok: Szarvas Endre 
(szab, 25 in. előny) 4 p. 31 mp. 2. Braun Lajos (éttermi 
alk., 25 m. előny) 4 p. 32.4 mp. 3. Dömötör (vasm.) 1 p. 
35 mp. 15 induló.

VIII. 1500 méteres gyaloglás. Bajnok: nóra Ferenc 
(vasm.) 6 p. 45 mp. 2. Kélnly Lajos (vasm.) 7 p. 12 mp.
3. Lautcnburg Miksa (magántisztviselő), 7 p. 16 mp. " 
ind aló.

IX. 400 méteres siklatás. Bajnok: Gerő Mér (szücs)< 
53.2 mp. 2. Steiner Béla (magántisztviselő) 54 mp. 3. 
Karcag Imre (keresk. alk.) 54 mp.) 18 induló.

X. Diszkoszvetés. Bajnok: Haha Károly (vasm.) 29.18 
m. 2. Karczag (keresk. alk.) 28.60 m. 3. Dankó Géza 
(nyomdász) 27.62 iu. 8 induló.

X/. 3000 méteres síkfutás. Bnjnok: Kádár István (ét
termi alk.) 9 p. 18.2 inp. 2. Schatz Ferenc (vasm.) 9 p. 43 
mp. 3. Trainpits Ernő (vasm.) 9 p. 46 mp. 4. Wnrm Mik
lós (éttermi alk.) . 26 induló.

XII Hármasugrás. Bajnok: Sinkásch László (magán-’ 
tisztviselő) 12.30 m. 2. Horváth Antnl (vasm.) 11.32 ni.
3. Ekkor Lajos (éttermi alk.) 10.35 in.

XIII. 4X400 méterét- staféta. Bajnokcsapat: Éttermi .41- 
kalmázátlak Szakszervezete (llubcr, Balázs, Ziska, Brauul 
3 p. 50 mp. 2. Vas- és Fémmunkások Országos Szövetsége 
csapata (Leic.hlag, Szlohoda, Sinka, Rózsa) 3 p. 54 mp.
3. Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége (Vá
radi, Grisza, Winter, Karczag).

A vidéK uszóbaj&oKságai
A békéscsabai nszókongresszussal kapcsolatos vidéki baj

nokságok második napja is kitűnő sportot nyújtott. Rész
letes eredmények: T. 100 méteres gyorsuszás. 1. Fröhlich 
(Magdcburg) 1 p. 10.8 mp. II. 100 méteres hölgyitizdi.
1. Dénes Irén (XSC) 1 p. 39 mp. III. 100 méteres gyors
úszás (a honvédség tényleges állománya részére). 1. Zádor 
(M. Kir. lte.iidö'-trirtnb'k) 1 p. 18 mp. IV. Magyarország 
1023. évi vidéki hátuszó bajnoksága. 1. Bitskcy (Egri Jtove 
SE) 1 p. 24.2 mp. V. CHáaiiiszás, 100 m. 1. Kárpáthy (NSC) 
1 p. 23.2 mp. VI. 3. 150 méteres női vegyes staféta. 1. NSC 
a) csapata 2 p, 23.8 mp. VII. Miiuszás. 1. Takács 6 pont
tal. Vili. 100 méteres hölgy mellúszás. 1. Molnár Ella 
(Bajai SE) 1 p. 40 mp. IX. Magyarország 1023. évi 400 
méteies vidéki bajnoksága. 1. Bltskey (Egri .Move SE) 
5 p. 52 mp. X. 100 mélcres mellúszás, 111. oszt. 1. Kransz 
(TAC) I p. 32.6 mp. XI. 100 méteres ifjúsági mellurzár.
1. Glück (VÁC) 1 p. 35 mp. XII. 3X50 méteres staféta 

‘ vidék részére. 1. SzUE 1 p. 30.4 mp. XIIL 1100 méteres 
i vegyes staféta. 1. MAFC 5 p. 45.2 mp. Vidéki vizip'ilé- 

bojuokság. Egri Torna Egylet—Orosházai TK 5:0 (I::)).

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

„Világosság“-könvvnyomda rt. Budapest. VIII, Conti-u. 4. 
Műszaki igazgató: Dcatsch D.
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