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A sinajai megállapodásokat 
jegyzékben közük a jóvátétell bizottsággal 

Anglia kész vállalni a magyar kólcsünt
Paris, augusztus 5.

(A Beggel párisi fadósitójának távirata.) A 
sinajai kisántánt-konferencia. bal ározatainak 
pontos szövege még nem került nyilvánosságra. 
Egészen bizonyos azonban, hogy

a kisántánt álláspontja lényegesen enyhült 
a magyar kölcsönnel szemben.

A sinajai konferencia jegyzőkönyvei utón van
nak Parisba, miután clküldettek a júrátételi 
bizottsághoz. A magyar kormány mindezekről 
a jóvátételi bizottság utján fog értesülni. 3Iiíi- 
den jel arra vall, hogy

a kisántánt módot talált rá. hogy Benes 
a magyar miniszterelnökkel személyesen is 
érintkezzék, még pedig már e hó közepén.

Az angol sajtó nagy lépéssel vitte közelebb 
Magyarországot a zálogjogok fölfüggcsztésé- 
hez, határozottan tudtára adta Bomániának és 
C.sehországnak, hogy saját keresett kölcsönö
ket csak ugy nyerhetik el az angol piacon, ha
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Kállay és gróf Csáky miniszterek 
nyilatkoznak A Reggelnek a sinajai konferencia lehetőségeiről 
A magyar kormánynak még nincs semmi tudomása a kisántánt állásfoglalásáról

(A Begyei tudósilójától.) A kisántánt kül
ügyminisztereinek sinajai konferenciája véget 
ért és még mindig nem jutott nyilvánosságra 
a konferencia jegyzőkönyve. Szombaton azon
ban már olyan hírek terjedtek el, hogy a kis
ántánt Benes cseh külügyminiszter utján kö
zölte a magyar kormánnyal a sinajai konfe
rencia Magyarországra vonatkozó határozatait 
és hogy dr. Benes állítólag azt is közölte táv
iratban, n magyar miniszterelnökkel, hogy a 
konferencia e határozmányainak megvitatása 
céljából

összejövetel kívánatos gróf Bethlen és a 
cseh külügyminiszter között.

Egyes lapok még azt is tudni vélték, hogy 
Benes és Bethlen már a legközelebbi napokban 
fíécsben fognak találkozni c kérdések megbe- 
szélésö’c.

Illetékes helyről
nyert értesülésünk szerint azonban

vasárnap estig sehonnan, semmi tele érte
sítés nem érkezett a magyar kormányhoz a 

sinajai konferencia határozatairól.
A Béggel munkatársa a sinajai konferenciá

nak s magyar kölcsönre vonatkozó álláspont
jával kapcsolatban kérdést intézett

Kállay Tibor pénzügy miniszterhez, 
aki a következőkben nyilatkozott:

— A magam részéről még nem állapítottam 
meg pontosan, mi a szinajai konferencia hata- 
rozatainak eredménye és nevezetesen, hogy

kötötték-e és ha igen, micsoda clőföltételek- 
hez azt, hogy a zálogjogok fölo’dásához hoz

zájáruljanak.
— Megjegyzem különben — folytatta nyilat

kozatát, a pénzügy miniszter —, hogy
e magyar kölcsön ügyében a jóvátételt bl- 
zottság határozatára, illetve az eredetileg 
hozott határozatnak megváltoztatására van 
szükség ahhoz, hogy eredményes tárgyalá
sok legyenek folytathatók — bankárokkal n 

kölcsön fölvételére nézve. 

a középeurópai gazdasági rendet és benne Ma
gyarország helyreáUitását nem akadályozzák.

Anglia a zálogjogok fölfüggesztése után 
kész vállalni a magyar kölcsön finanszíro

zását.
Kisántánt értesülések szerint nemcsak gazda
sági, de politikai föltételeket is akartak fűzni 
a magyar kívánságok teljesítéséhez. Ez a terv 
ilyen brutális formában azonban már tinajá
ban megbukott. A csehek, hír szerint, semleges 
országbeli ellenőrző mellé

még egy kisántánt ellenőrző közeget 
akartak volna küldeni. Ezzel szemben a ma
gyar álláspont az, hogy ez a kérdés tisztán 
gazdasági, minden politikai motívum csak aka
dályozza a megoldást. Szomorú volna, ha ki
lón nék a végén, hogy a kisántánt kormányai 
a kérdés megoldásara olyan föltételeket, szab
nék. amelyek tulajdonkénen csak arra jók, 
bőgj’ a saját látszólagos jószándékaikat bizo
nyítsák. azonban volfaképen a magyar kölcsön 
meghiusitásál célozzák.

— A sinajai határozat — ugy látom — 
mindenesetre közelebb hoz bennünket ahhoz, 
hogy a magyar kölcsön ügye megfelelő me

derbe tereitessék.
— Megjegyzem azonban, hogy az angol és 

amerikai pénzpiacok szempontjából
a legfontosabb kivánalom, hogy a mi 
ügyünkkel a népszövetség foglalkozhussék.
— Ezt pedig — fejezte be nyilatkozatát a 

pénzügy miniszter — csak a reporációs komisz- 
szió eredeti határozatának, remélem, mielőbb 
bekövetkező módosítása fogja, lehel öve tenni. .

Munkatársunk ezután gróf Csáky Ká
roly honvédelmi minisztert kereste föl, 
akihez kérdést intézett arra vonatkozó
lag, milyen álláspontra helyezkedik a hon
védelmi kormány a kis-ántánt sinajai konfe- 
rcnciájának ama állítólagos határozatával 
szemben, hogy a Magyarországnak folyósí
tandó külföldi kölcsön engedélyezéséhez csak 
abban az esetben járulnak hozzá, ha a magyar 
kormány garanciát ad arra nézve, hogy ezt a 
kölcsönt

nem fordítja katonai erejének fejlesztésére, 
továbbá biztosítékot, nyújt a lefegyverzés 
teljes keresztülvitelére és a titkos katonai 

alakulatok föloszlatására.
Gróf Csáky honvédelmi miniszter 

munkatársunk kérdésére a következőket mon
dotta:

— Semmiféle értesítést nem kaptam, a kis
ántánt külügyminisztereinek sinajai elhatáro
zásairól, így tehát arról sem. hogy a Magyar
országnak nyújtandó külföldi kölcsön előfölte- 
(clei gyanánt katonai szempontból mily intéz
kedéseket. jelölnek meg.

A magyar kormány egyáltalában nem tud 
még a sinajai konferencia határozatairól. 

Amennyiben ilyen vagy ehhez hasonló értesü
lések hozzám jönnének, azokra természetesen 
meg fogok felelni. Addig azonban erről a kér
désről természetesen nem uyilatkozhatom.

Hová jutunk,
hová züllünK

Ausztria sarába, Németország posványába, 
csak ezt ne, ilyen mélyre ne siilyedjii.uk, ezt 
fohászkodjék jámbor magyar lelkek. E bob 
dogokkal szemben, akiké a mennyek országa, 
és akikkel tudvalevőleg .az istenek is hiába 
küzdenek, bátrak vagyunk azért fohász
kodni, hogy bár igazán azon az utón halad
nánk! A naponként elparentált Németország 
felől tompán dübörög a föld, de nem. a ki
lengések ekrazitja robban ott, hanem gőz
pöröly zuhog és gépek növekednek ott a 
vas titokzatos életében. A partokon uj hajók 
születnek és hurrázó dörgéssel zuhannak a 
tengerbe, mind csupa Homunculus, liotfv el- 
szállván, a messzi vizeken létrejöjjenek a 
német erő vastesteként. Hazugság a német 
halál, ott fenyegető, dacos, ordító uj élet van, 
amikor nálunk Gömbös kilép a pártból és 
az ország megrendül az esemény nagy jelene 
tőségétől. A haldokló Németországban olaj
jal öntözik az országutakat, nálunk Kiss 
Menyhért részvényeket szagtalanít olajjal. 
Németországban laboratóriumokban uj ma
tériát — párolnak, titokzatos gőzök ömlenek 
remegő falak mögül, ahol tudósok uj orvos
ságokat, hiányzó nyersanyagok pótlására uj 
anyagokat uj gépeket uj termelési módokat 
teremtenek és a portalan utakon röpül a vis 
lágverseny győztese, a német automobil, és 
a levegőben német eroplánok dongának és 
még mindig jönnek uj tudósok, uj, termé
keny ideákkal és nálunk Klebelsberg 
Kuno most sir a magyar intelligencia tul- 
ságáról és most proklamálja újra a nume
rus clausust. Németországban iskolák kel
nek ki a földből, nálunk van Zilahi Kiss 
Jenő, mint kulturvezér, Németországban 
növekednek a városok, a német egység erős, 
halhatatlan gócai, nálunk van Wolff Ká
roly, mint a város atyja, Németország
ban azon dolgoznak, hogy a kavicsos föld 
kétszer annyit teremjen, mint a magyar 
televény, nálunk van Nagyatádi, akinek a 
koncepciójára bízatott a magyar többter
melés. De nemcsak a szerencsétlen Német
országból, — niég a lenézett Ausztriából is 
a munka, a kereskedés, a termelés kres- 
cendója hangzik, munkaalkalmak szaporod
nak, idegenek hozzák a pénzt, a legjobb’ 
színházak virulnak, utak, hidak, házak 
épülnek, szén hömpölyög a csuzdákon, 
tiszta, gyors villamosok szaladgálnak az 
utcán, liheg, zúg, törtet, forr és boldog 

. küzdésben ujjong ott a megélemedett 
élet és itt Zsirkay diktálja, a tennivalókat, 
Fricdrich szervezi külső relációinkat, Hal- 
ler és Bogya tud mindent jobbau, dr. Csil- 
íléry konstruál és közéletünk ormán Cson
tos bácsi alszik, mint a nemzet hivatott 
képviselője. Ó. igen! Jaj a legyőzőiteknek! De 
ugy rémlik, a nemzeteket nem ellenségeik 
győzik le. A meggyászolt Németország 
heroikusán él és világot épít a romok fölött 
a köldus Ausztria. Csak mi halódunk itt, a 
kenyér áldott országában, legyőzőitek, akiket 
soha ellenség meg nem vert, de akiket meg
vert, letenert és most gyarmatosít tulajdon 
tehetségtelenjeink győzelmes, megszálló 
hadserege. Ha csak ugy lennénk elzüllvo, 
mint Ausztria vagy, Németország...
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Hölgyek a Sakkasztalnál
Éjféli látogatás a Terézvárosi Polgári Kaszinóban 

, Milliós bankot aánaft asszonyok
(A Reggel tudósítójától.) A budapesti játék

kaszinók száma juuius 1-vel uj kaszinóval 
szaporodott. Kint az Erzsébet királyné-utón, 
túl a sorompón, az Ügető-versenypálya. mellett, 
van egy kis kerti kapu, fölötte a büszke cim:

TERÉZVÁROSI POLGÁRI KASZINÓ.
Éjjel 1 óra van, egymás után érkeznek a 

konflisok. Ide konflison járnak az emberek, 
itt terez- és erzsébetvárosi kereskedők, ügyvé
dek, orvosok,

főleg pedig ezek feleségei
kártyáznak. A kapu előtt csöndes vil lány lámpa 
Íúslog, a járókelő észre sem veszi, hogy az 
Erzsébet királyné-ut 14. számú kert mélvén a 

legvadabb kártyapartik zajlanak le. Sötét, ka
nyargós ut vezet a kertbe, ahol fáradt és ko
pott villaépületben van a játékbarlang, Pest 
egyilt. érdekessége. Ennek a kaszinónak 
ugyanis az a fő nevezetessége, hogy külön 

'hölgytablói vannak, ahol csak asszonyok ülnek 
a játékasztalnál. A portás nem akar beengedni, 
tagsági igazolványt kér, de egyszerre elmoso
lyodik, barátságossá válik, amikor megmuta
tom neki a Siófoki Kaszinóba szóló belépő
jegyemet. Ja úgy, mondja, az más és már ve
zet befelé. A sötét kertben társasággal talál
kozunk össze, az egyik hölgy fölháborodva 
mondja:

— Te mueus, a Gereben megint egy másfél
milliós bankot vitt el.

A portás átad a. ruhatárosnőnek, aki bána
tos arccal meséli, hogy ma kevés a vendég, hi
deg van. Igen, a mai augusztusi éjszaka hi
deg. A kertben az egyik játékasztalnál keppbe 
burkolt hölgyek fázósan ülnek, furcsa ide
gességgel játszanak.

Az asztalnál csupa nő, a legfiatalabb is 
már legalább 30 esztendeje, hogy meglátta 
a napot, a legidősebb pedig már 60 esz

tendő felé jár. •
A kroupier mogorva, öreg ember, lüszter 

sipkával a fején. A játék folyik. Az egyik 
hölgy hátra súgja:

— Akar velem ,jnúba“ játszani?
Az öreg azonban, nem hagy válaszolni.

A városházán még mindig 
üldözik a tanítókat

A fölfüggesztett Mézes János 
ügye

(A Reggel tudósitójától.) A múlt évi nemzet
gyűlési választások után a fővárosi tanári tár
sadalom legnagyobb megdöbbenésére fölfüg
gesztették állásától Mézes János iskolaigazga
tót, akit alig egy évvel ezelőtt tettek meg a 
Hermina-uti elemi iskola igazgatójának. Mézes 
igazgató annak a keresztény pártnak volt 
egyik harcosa, melynek Zichy János, Ra- 
kovszky István és Giesswein Sándor voltak a ve
zérei. A fölfügesztett igazgató nem titkolta, 
hogy nem ért egyet a Wolff-féle politikával és 
ezt erősen hangoztatta a nemzetgyűlési válasz
tások alatt is. Mézes fölfüggesztésének ez volt, 
az igazi oka. Minthogy azonban ilyen politikai 
vád alapján még sem mertek eljárást indítani 

.ellene, gondoskodtak más vádakról is.
Az összegyűjtött vádak legsulyosabbja, hogy 

Mézes János egy szülői értekezleten becsmérlő 
hangon jellemezte Jézust. Ezt Hamsch József 
•vallotta ellene, aki szintén egy Aréna-uti iskola 
igazgatója. Hanisch pár héttel c vallomás után 
súlyos idegbajban megbetegedett., úgy hotnj 
kórházba kellett számtani. Hogy betegsége ne 
tegye kétségessé vallomásának hitelét, két ta
núval igazoltatták, hogy Jlanisch teljesen ép
elméjű volt, amikor vallomását Jegyzőkönyvbe 
mondotta.

A másik vádpont, hogy a
választások alatt Wolffék ellen korteskedett. •^n 

Ezt Mézes nem is tagadta, de azt tanukkal cá
folta meg, hogy Jézusról az inkriminált kitéte
leket mondotta volna. Mézes védekezése mit 
sem használt.

Sőt. eredménytelen volt Nagyatádi Szabó 
István közbenjárása is.

Az iskolaigazgatót eltávolitották az iskolából.
Mézes János, hogy magát és családját fön- 

tartsa. állást vállalt egy banknál. Itt várja he 
n fővárosi tiszti ügyész döntését, a/fi elé 'most 
terjesztették indítvány tétel céliából az ira
tokat.
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Eredeti tervezésű, 
valamint valódi 
francia kosztümök, , 
ruháit, köpenyek •

— Az ur nem kaszinótag, az urnák nincs 
joga résztvenni a játékban.

A hölgyek tiltakoznak, de az öreg nem 
hagyja magát.

— Ez egy rendes kaszinó, ez nem olyan, 
mint a többi!

Már 3 óra felé jár az idő, a játék mind vadabb 
lesz, nagyok a differenciák. A hölgyek izgalma 
tetőpontra hág. Legjobban szeretnének egymás
nak menni. Egy körülbelül 120 kilós molett 
hölgy, aki az egész labló zsarnoka, rácsap az 
asztalra:

— Kétmillióval tartom a bankot! Majd én 
megmutatom, hogyan kell játszani.

Elveszti a bankot. Könnyezni kezd. Mi lesz 
velem, jajgatja, ha megtudja a férjem! — De 
azért játszik tovább. A férfiak tablója sokkal 
csendesebb. Itt kicsiben folyik a játék, mert a 
feleségek elszedik férjüktől a pénzt , hogy ők 
játszhassanak nagyban. Leverő látvány ez a 
kis, összezsúfolt szoba. A férfiak izzadtan, ki
merültén. dülledt szemmel játszanak. Itt senki- 
sem szórakozásból, de mindenki pénzszerzési 
vágyból játszik. Négy óra felé már kezdem 
unni a társaságot Indulok hazafelé. A ruhatár
nál megszólít egy hölgy: Lennék-e olyan szives 
őt a legközelebbi kocsiállomásig elkísérni? El
indulunk hajnalban a néptelen Erzsébet ki
rályné-utón. Önagysága beszélni kezd:

— Láttam hogy maga csodálkozott azom amit 
itt látott. Pedig nézze, meg kell érteni. Én or
vos felesége vagyok, nem mehetek el nyaralni, 
az sokba kerül, valami szórakozás pedig csak 
kell. Beiratkoztam ide a kaszinóba, ez a legol
csóbb mulatság. Egy évre mindössze csak 6200 
korona a tagsági díj. Elsején, amikor kapom 
férjemtől a konyhapénzt, fél reteszek belőle, 
szerencsét próbálok. Gyakran nyerek pár száz
ezer koronát és ilyenkor régebben vehettem 
egy vagy két pár cipőt, most pedig egy vagy 
két pár harisnyát.

Közben már a Jardinhez érünk Önagysága 
kocsiba ül. A gebe elindul, viszi magával az éj
szakába az orvos feleségét, akinek már csak 
egy szórakozása van: a kártya. Aki, ha haris
nyát akar venni, akkor milliókba kénytelen 
játszani a kaszinóban. Korda Tibor.

<*»■ ' '" ■ ...................—

Ellőni egy pesti orvos felesége
Baleset vagy öngyilkosság?

Dr. Dillenberg Emil fővárosi gyakorló orvos 
felesége ma délelőtt eltávozott Horthy Miklós - 
ut 17. szám alatti lakásából és

azóta nem tért oda vissza.
Távozásakor azt mondotta, hogy a Lágymá- 
nyosi-utra megy sétálni.

Az orvos felesége már hosszabb idő óta sú
lyos idegbajban szenved és valószinü, hogy 
vagy öngyilkosságot, követett el, vagy pedig 
komolyabb természetű baleset érte.

Wien—San-Remo—Hízza—Cannes
Pécs, augusztus 5.

(A Tlr<i(jel munkatársától.) Ausztria, Franciaország és 
Olaszország négy vasúttársasága legutóbb megállapodást 
létesített, bog? ismét megindítják az egykori .Szentpéter
vár—Nizzai express utódját, a Wien—Nizzn-i ex prését. 
Olaszország ragaszkodott abhoz, hogy Sanftemo és Fran
ciaország, hogy Cannes is benne legyen oz uj exprees 
cimébon. Az ut rónai tehát jelentékenyen megrövidült, 
de a név jóval hosszabb. A- újból. meginduló express 
csak hórom l. osztályú hálókocsit és kft étkezők öcsit fon 
mayával vinni. Az utasok száma tehát nm yon korlátolt, 
már csal, azért is, mert a horribilis vifrlrijat svájci 
frankban l:r'l ni (!) fizetni. A háború érdekelt országai kö
zti), úgy látszik, egyik sem akarta, n saját pénzét a 
Wien— Nizza i expross utasaitól elfogadni.

■ --------- -

Német röpülök 
katasztrófája a Keleti-tengeren

Kópém húga, augusztus 5.
Két német röpülő közül, akik Gothenburg 

felé szálltak, Mően szigete fölött, az egyiknek 
mótorbibu miatt le kellett szállania. A pilóta 
légi jeladással segítségül hívta társát. Amikor 
ez odasietett, túlságos erővel csapódott le, 
megfeneklett és egészen elpusztult. Schullz pi
lóta a tengerbe fűlt; utasát a másik röpülőgép 
megmentette. Ezt a repülőgépet ki lehetett 
vontatni.

A Szent István-meeting első napja
— A Reggel tudósítójától. —

Az augusztusi nyári nieeting mindenkor a 
legélvezetesebb sportot, nyújtotta az iránta 
lelkesülő hálás publikumnak, amennyiben 
ekkor már teljesen tisztázódtak a lovak for
mái és igy nemcsak kizáróan u játékszenve
dély, hanem a szó szoros értelmében vett Jó- 
tenyésztés szempontjai is teljes egészében ér
vényre jutnak.

Élvezetes sport és rekordmezőnyök je- 
gyében zajlott le vasárnap a lovaregyleti 
lueeting első napja, amely a kezdet után ítélve, 
egyike lesz a legsikerültebb ineetingeknek. Az 
egyes handicapekben nagy mezőnyök alakul
tak és igy a kombinációnak is tág tere nyílott. 
A fölemelt belépődíjak: I. hely: 3000 K., jj’ 
900 K., Ili. hely 300 K. és az utazási költségek 
erősen befolyásolták a látogatottságot, mind
azonáltal sokan voltak künn, hogy tanul legye
nek a nemes telivérek gyönyörű küzdelmeinek. 
Az egyes versenyekben a kevésbé fogadott lo
vak győztek, kivétel csak Mamlasz győzelme 
volt, amely a. nap főversenyét nagyon köuuvcn 
nyerte, mint reás favorit
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Krausz Simon nyilatkozik 
az Ulain-ügyekről, a közéleti vádaskodásról, az 
álszenteskedő morálról, a részvénykibocsátások 

és átengedések lényegéről
Bécs, augusztus 5.

Rajgel kiküldött fudósitőjától.) Krautt Simon, meg- 
fzskitvH karlsbadi üdülését, Bécseu keresztül újabb, 
nagyjelentőségű transzakciók lebonyolitásAra külföldre 
utazott- Az Clnin-ügy aproposjából kipattant „részvény- 
ajáiulékozáHi". helyesebben átvételi ügyektől hangos és 
fülledt mt!(í mindig a magyar közélet és eddig nem akadt 
•rnki, akinek szava súlyos és véleménye közérdeklődésre 
tarthat számot, hogy ezt a kuszáit, rosszhiszeműen beál
lított és egyre szelesebben hömpölygő ügyet elfooulatla- 
ntil meyvilágitsa én kellő értéktclensénére leszállítsa. Ép
pen ezért kerestük föl Krausz Simont, az Angol-Magyar 
Bank alelnökét, hogy néhány órai bécsi időzését hasz
náljuk föl, meukérdezzük véleményét, amely nemcsak 
közgazdasági, de társadalmi kérdésekben is döntő suly- 
Jyal esik a latba. Krausz Simon kérdéseinkre a követ
kező nagyérdekü nyiltakozatot tette, amely bizonyára még 
tokáig foglalkoztatni fogja a közvéleményt.

— Végtelenül sajnálom, hogy fontos üzleti 
útjaim a külföldre szólítanak. Remélem, hogy 
néhány nap rnulva otthon leszek és résztvehe- 
íek a mai sulyos kérdéseknek kibogozásában. 
Egyelőre persze nehéz innen véleményt alkot
nom, bár bizonyos tekintetben falán, aki 
messze távolból nézi a kérdéseket, gyakran 
fárg'Magosabban. tisztábban lát. Amit innen 
észlelek, igazán sok szomorúsággal tölt cl.

Hiszen olyan sulyos órákat élünk, hogy 
minden erőre, minden összefogásra szük

ség volna.
Ezzel az emberi és hazafiul kötelességgel 

szemben mit látunk? Tülekedést, birkózást 
lehetetlen kérdések fölött; higyjék meg, sem 
közéből, sem a távolból nézve nem épületes, 
nem lelkesítő látvány ez.

— Nem tudom tragikusan fölfogni a bankok 
ellen emeli, vádat, mint ahogy az sem tölt el 
lelkesedéssel, hogy pont Ulaint, pont ezért az 
egy kortesbeszédben használt kirohanásáért 
pécézték ki. Ulain körülbelül ugy tűnik föl 
előttem, mintha őt vennék, pofozógépül mind
azok helyeit, akikkel szemben talán ugyan
annyi eséllyel, talán súlyosabb okokból, talán 
regesregi idő óta kellett volna már erélyesen 
eljárni. Égj általában

üldözni azt üldözik, akit, politikus üldözni, 
fölháborodásf. az kelt amin fölháborodni 
akarnak, a morált mindenki a maga módja 

és szükséglete szerint hirdeti és védi, 
biinfenyitő eljárási az ellen indítanak, aki kor- 
tefJjeszédhcii olyat, mondott, amit százan má
sok büntetlenül mondanak, de ugyanakkor el
járást indítanak olyan pénzintézetek ellen is, 
amelyeknek létezésére büszke lehetne bármely 
knltnrország s ezeknél is olyan vád alapján, 
amely vád fönn sem tartatott. A vád. amely 
a felháborodást előidézte, már a szónok által 
korrigó Itat ott. és az egész ügy már más térre 
ment át, mint amely téren még alkalmas volt, 
hoyy fölháborodó:■! fölidézzen. De valahogy 
most jólesik nagy moralistának lenni s ezért 
hangos és mérges n, levegő továbbra is. Az 
első értesítés ugy hangzott, hogy a Hitelbank 
irgycn-részvényekel adott képviselőknek. Ma 
l>e<ljg a/( bálijuk, hogy a Hitelbank bevezetési 
árfolyamon adott részvényeket inagasállásu 
tisztviselőknek i«.

— Hát ne álszenteskedjünk!
Hónapok óta akárhányszor ért bennünket 

az a vád, hogy befolyásoljuk a börzét, hogy 
•bankvezérek minden alkalmat fölhasználnak 
arra, hogy magúknál' vagyonokat szerezzenek. 
s°l olyasmi is hallatszott, hogy a tőzsde körüli 
inangmliü'iál'kal, sújtják azt a középosztályt, 
•niipiy ;iZ értékmérő eítolódásáhini lépést nem 
tarthatott, az áthárításban részt nem vehet és 
amely kult urcletének és legfontosabb szükség
leteinek csak egy töredékét is azzal a pótlással, 
llr-ő csupán fönlarlani, amelyet kis pénzénél' 

tőzsdéi) néha való megforgatásával elér.
, — Már 
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•Dt. olvaii előnyökhöz, amelyeknek — Isten 

■■ la lel komét a Mberek százszoros élvezői.
. "T "’f’ha.sem voltam életemben a do ut des*

Válam nyitott ajtót, talált minden, 
roii^’ uRnácn gond. Lelkeket, sohasem rásá-

Nem bírtam volna, el a gondolatot, 
nézzek olyanvalakinek, aki 

^vásárolható.
Ue boldog voltain mindig, ha bárhol, bár- 
? - Tr’ módon expiálhattam a sorsot

hogy nekem a másokénál többet 

adott és hordhattam egy csekélységet oda, 
ahol a meg nem érdemelt szükség a legna

gyobb.
De soha el nem képzelhettem azt, hogy valaki
től azért, mert érezzük kötelességünket a köz 
iránt, és a köznek verejtékes szolgáival szem
ben — nekem jussom lett volna bárkitől bár
mit kérni vagy elfogadni Maradjunk meg an
nak a morálnak az alapján, amely nem kiabá-

raA Cselekvő Magyarok Táborának** 

tót alapító tag^a Slte meg Ottó ékszerészt 
KiSOtssws iratok, eskiámMák és névsorok a héxk&atatás 
holmijai között. Ékszerészeket és tőzscSéseket akartak 

kirabolni
(A Reggel tudósítójától.) A vasutassztrájk 

elterelte a közönség figyelmét a multheti gyil
kosságról. A rendőrség alapos gyanú miatt 
letartóztatta Szautner Ferencet meg az agg 
Scherenbcrger Jozefin házvezetőnőt és átkisér- 
tette őket az ügyészségre, mert nem tudták 
magukat a gyilkosság vádja alól tisztázni. Idő
közben kézrekerültek az igazi gyilkosok, Bedö 
József és Dula József állástalan magánhiva
talnokok, akik a gyilkosságot be is ismerték. 
A rendőrségen az volt még a hit, hogy az öreg 
csavargó a gyilkos, amikor felsőbb helyről 
értesítést kapott Andréka Károly főkapitány
helyettes, hogy két. gyanús ember követte el a 
gyilkosságot, akikről bizalmas besugás érke
zett. A gyanúsítottakról semmi mást nem tud
tak, csak a nevüket, s azt, hogy erdélyi mene
kültek. Andréka főkapitányhelyettes megbízta 
Ökrös Ferenc detektivfőfelügyelőt, a politikai 
csoport, jelenlegi vezetőjét, hogy nyomozza ki 
Bedö Józsefet és Dula Józsefet. A politikai 
nyomozók közül dr. Gyuricza, János, Sohár Jó
zsef és Liszkovszky Pál detektívek, anélkül, 
hogy tudták volna, miért keresik a. két em
bert, kél napi munka után megtalálták a. két 
keresett férfit. A bejelentő hivatalban nem 
sikerült lakásukat megtalálni. Megtudták 
róluk, hogy a Keleti-kávéházba járnak. Ott. ráta
láltak őrösére. Redő Ferencre, aki nagyon ha
sonlít reá. Az öccsétől tudták meg a detek
tívek, hogy Bedö József a. Deák. Ferenc-szállo- 
dában lakik. Dr. Gyuricza. János és Llsz- 
kovszky Pál bekopogtattak zárt, ajtaján. Csak 
nagynehezen nyitottak ajtót. Egyedül volt a 
szobában a keresett Bedö József. Fölöltöztették.

Egy töltött revolvert, egy rohamkést _ és 
különböző iratokat találtak nála. Az ira
tok közt politikai természetű följegyzések 
és gépírásos alapszabályok, osKiiminták 

voltak.
Az egyik ivén megtalálták a.

„Cselekvő Magyarok Táborának** 
programját, Többek között a következőket: 
„a mai gyönge kurzus mialt a gyöngén mű
ködő különböző fii kos egyesületek nem hajtják 
végre elén erélyesen a kitiizölt '■ólokat. Ezeknek 
a mulasztásoknak pótlására vállalkozik a Cse
lekvő Magyarok Tábora. Minden tag föleskü
szik arra, hogy följebb valójának minden pa
rancsát ellenkezés nélkül teljesíti, stb." Egy 
kutyauyelveu hosszú névsort találtak.

A névsorban ékszerészek, de főleg fozsdé- 
sek szerepeltek. Minden név mellé oda volt 

írva a foglalkozás és pontos lakcím.
Andréka előtt Redő részletesen és fölénye

sen vallott: Érettségizett. Tartalékos alhadnagy. 
Sepsiszentgyörgyről menekült Budapestre. Ma- 
gánhivutalnok lett.. Három hónap előtt nősült. 
Elvette egv diósgyőri mérnök leányát. Azóta 
állás nélkül áll. Antiszemita. Az ő fejében szív 
letett meg a terv, hogy megalapítja a Cselekvő 
Magyarok Táborát. Programot dolgozott ki. 
Több rokonérzésii ismerősével beszélgetett a 
„Tábor** megszervezéséről, mert azt látta, hogy 
a többi antiszemita egyesületek nem igen mű
ködnek.

Az első kihallgatásakor nem említették neki, 
hogy mivel gyanúsítják. Azt hitte, hogy poli
tikai ügyben került a rendőrségre. Andréka 
még csak azt kérdezte meg tőle, hogy az utóbbi 
időben mivel foglalkozott. Ezt is elmondotta 
Bérlő József.

— Egy barátommal. Dula. .Józseffel együtt 
kereskedtem. Dollárt és szokott, cseréltem be.

Majd elmesélte, hogy a visszamenő napokon 
hol, merre járt. Mire a gyilkosság péntekjéhez 
értek, gyanútlanul vallott.

— Pénteken estefelé siklón fölmentünk Pillá
val a várba. Egy emberrel volt találkánk, aki
nek nem tudom a novét; a dollárjait akartuk
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lásból, hazug szem forgatásból, handabandázás- 
ból, bűnösök kereséséből, emberhajszából és — 
'politikumból lett fölépítve. Maradjunk meg a 
morálnak azon pontján, ahol két becsületes em
ber egymásnak nyíltan a szemébe néz és egy
mással nyugodtan kezet fog. Pokolba a rom
bolással. amikor itt omladozó falak között épí
teni, alkotni, teremteni, dolgozni és százszor 
dolgozni kell, Föltápászkodni a porból, amely 
belepte a szemeket is, folytatni az építő mun
kát, hogy a messze külföldre is ellássák a ma
gyar tehetség, magyar szorgalom, magyar 
munka legyürhetet.len életereje.

Krausz Simon e nyilatkozatával lapunk más helyén is 
foglalkozunk. Most csupán annyit: végre az egyetlen 
őszinte, komoly, egyenes, emberi beszéd, amióta a közvé
lemény a részvények ügyével ntegfe, töltetett. A kérdés 
lényegét sem Nagy Emil igazságiigyminiszternek a par
lament tisztátlan atmoszférájában elhangzott és elhamar
kodott kijelentései, sem Kállay Tibor pénzügyminiszter 
rövid megjegyzései nem tisztázták. Most érthető végre 
és világos az ügy .. .
—■! I —

neki eladni. A Tárnok-utcában levő Baltához 
címzett vendéglőben vártunk reá. Ott meg
ittunk néhány spriccert. Aztán hazamentem és 
a feleségemmel kimentünk a ligetbe.

Ezek után a mondatok után Andréka csak 
ennyit mondott:

— Köszönöm — és lekisértette Redő Józsefet 
a fogdába. Aztán megmagyarázta a detektivek
nek, hogy a Balta-vendéglő ott van közvetlen 
a meggyilkolt Ottó ékszerész háza mellett. Ott 
látták a gyilkosság idején Bérlő Józsefet és tár
sát. Dula Józsefet is előállították a rendőrségre. 
A két gyanúsítottat átadták a gyilkossági 
ügyek nyomozójának. Angyal László detektiv- 
föcsopor (vezetőnek. Kivitték őket a budai 
kocsmába, ott fölismerték bennük azokat a lá
togatókat, akik a kritikus estén a kocsmában 
voltak.

Újabb házkutatás során megtalálták azt a 
véres fehérkeztyüt, amire a tanuk is emlékez
tek. A külön-külön elzárt két gyanúsított csak
hamar beismerte a gyilkosságot. Dr. Vogel 
József rendőrkapitány hallgatta ki őket rész
letesen.

Dula József 45 éves vasúti tisztviselő Nagy
váradról menekült Budapestre a Csécsy-ügy 
miatt. Családjával együtt élt itten állás nél
kül. Azt mondotta, hogy eladta a lakását és a 
pénzt elköltötte. De a lakását meg akarta tar
tani és vissza akarta adni a vevőnek a fölvett 
400.000 koronát.. Ennek az összegnek a meg
szerzéséért határozták el a rablást.

Előbb egy Ziffer nevű Rákóczi*nti éksze
részt akartak kirabolni.

Sokáig lestek rá, de az üzletben mindig töb
ben tartózkodtak. Emiatt egy Nagymező-utcai 
üzletet figyeltek több napon át. Amikor ott 
sem sikerült, átmentek Budára Ottó Lajoshoz. 
Nem akarták megölni, csak kirabolni. De a ro
hamkést Bedő József erősen belcmártotta az 
öreg torkúba. Társa Dula József együtt ala
pította Bedővel a Cselekvők Táborát. így mell- 
tegetődzött:

— Amikor Nagy Sándor maga elé rendelte 
a fosztogató foglyokat, azok kérdésére ezt fe
lelték: Igen, raboltunk és fosztogattunk, mert 
te is végigraboltad az országokat.

Dula kijelentette a rendőrségen: Csak azokat 
akarták kifosztani, akikről tudták, hogy sze
rintük ugyancsak hasonló módon szerezték sok 
milliójukat

Bedő József a közönséges rablógyilkosságot 
tagadni igyekszik. Azt hiszi, hogyha politikai 
színezetet ad tettének, enyhébb megítélés alá 
kerül. Ezért hangsúlyozza, hogy ö szervezte a 
Cselekvő Magyarok Táborát. A szervezés állító
lag még csak kezdetén állott és céljaikért kel
lett rablás utján a pénzt szerezni. Bedő József 
sem tagadta, hogy képes lenne kiirtani azokat, 
akiket gyűlöl. Mindkét, tettest közönséges 
rablógyilkosság címén vasárnap délben át- 
kisérték az ügyészségre. A náluk talált külön
böző iratok még a rendőrségen maradtak, 
mert, ugy látszik, a Cselekvő Magyarok Tábo
rának ügye még nyomozásra vár.

A letartóztatottak feleségei nem tudtak arról, 
hogy férjeik milyen bűnös s gyilkos gondola
tokkal foglalkoznak. Ezt bizonyítja az is, hogy 
Bedő József (latul felesége, amikor férjél el
vitték a detektívek, elszaladt egy ébredö 'képvi- 
selöhöz és közbenjárását kérte férje érdekében, 
aki a honatyának' ismerőse és nagy híve.

Elcserélném
Nagy János-utcai 3 szobás első emeleti utcai 
lakásomat tftsxobással a IV., V., VI. kerü
letben. Érdeklődni telefonon 65-53 alatt lehet
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ADY — Kiss Menyhértről
[Amikor Menyhértet nem lazításon, csak 

plágiumon csípték
(A Heggel tudósítójától.) A halhatatlan költő is le. 

ereszkedett egyszer odáig, hogy kis cikket írjon Kiss 
Menyhértről,, jelenleg nemzetgyűlési képviselőről. Ady 
Endre és Kiss Menyhért, szinte rösteljiik e két nevet 
egymás mellé nyomatni! Abból az alkalomból cselekedte 
az alábbi cikkot Ady Endre a „Nyugat** 1918 február 16-án 
megjelent számában, amikor Menyhértet, aki valóban u 
világ legpechesebb költői egyénisége, irodalmi tolva jldson 
érte. Kiss Menyhért ugyanis egy közismert, minden 
iskolakönyvben megtalálható gyönyörű Daudet A1 fon 8- 
novellút „alkalmazott magyar színre". Ady írása Jgy 
hangzik:

Daudet és Kiss.
Sienkiewlcznek van egy nagyszerű háborús 

regénye, a „Buda/pesti Hírlap" közölte volt 
magyarul, könyvnek is kiadták. Akkor vezér
cikktől egészen a regényig a pózeni lengyele
ket siratta Rákosi Jenő. Valóban, ez a Sien- 
kiewicz-regény talán a legjobb írás az indula
tos, nacionalista háborús Írások között. 
Maupassant, Daudet és a többi aktuális író 
néha és néhol ad müvésziebbet is, de erőben, 
dühben senki többet. (Tolsztoj, sőt Schiller és 
Móricz Zsigmond és minden valakik, persze, 
nem ide számítódnak, akik nem csináltak 
politikai kenyeret a háborúból.) Tehát végre 
oda akarnék kilyukadni, hogy szabad volna 
ám haragos, dühös, nemzetes, háborús íráso
kat is irni. Lehet és szabad, mert például én
nekem látnom kellett egy erdélyi dombi, lakás
ról a- székelyeknek ő szörnyű menekülésüket. 
Azóta sem tudok ép lenni, dolgos és ön
magámban biztos, holott, (csak) talán van 
bennem székely vér, de vagyok a régi, inter
nacionalista magyar.

Ellenben jön a székely, aki abból él, hogy ö 
székely és ennek úgy meg kellene rendülnie, 
mint az egész emberi civilizáció megrendült.

„Minden volt, lesz és lehet..."
Elküldte nekem valaki az „Alkotmány" 

1918 január 6-iki számát egy Kiss Menyhért 
novellával, cime: A tanító. Megint úgy gon
dolom, hogy egyugyanazon Kiss Menyhért, 
kit itt-ott olvastam, aki székely, legalább is 
székelyeskedik. Mindig a neki kijáró meg
vetéssel olvastam a nevét és többször csak a 
nevét, mint amit irt, cselekedett.

Hiszem, hogy ő ugyanazon Kiss Menyhért, 
aki darabont volt velem együtt, persze, ö nem 
igazságból és aki volt koalíciós, kongrega- 
nista és minden volt, lesz és lehet.

Kiss Menyhért nem érdemelné meg, hogy 
ceruzám hegyére vegyem, de rettenetes eset 
(ó, „e" betűs magyar nyelv) az ö esete. Én leg
alább két jeremiádot írtam versben a széke
lyekről, Pilisi Lajos egy egész könyvet... De 
jön egy székely és az ember várja, hogy leg
alább a megcsufolt székegységnek igaz lelke 
forog rajta.

És mit érdemel a székely? Ezt érdemli a 
székely? —: Kiss Menyhért elkóborol fájda
lomért Elszászba, süt Franciaországba, sőt 
Alphons Daudethoz.

„Szegy elje magát..."
Sietek a véggel: Daudetnak van egy pom

pás háborús novellája: az öreg tanító, akit a, 
poroszok elzavarnak, összegyűjti a falu népét 
az iskolásgyermekek mellé és mielőtt meg
halna, fölirja a táblára: „Éljen Francia
ország!" Nos, ugyanezt műveli Kiss Meny
hért tanítója, aki szintén agg és a falu népét 
összehívja és a román csapatok zudulásakor 
szintén fölírja a táblára krétával: „Éljen 
Magyarország!" és szintén meghal. Hát a 
székelyekről sokfélésen lehet gondolkozni, de 
megvetni nem szabad öltét.

Aki pedig a székelyek miatt fájdalomért, 
témáért Daudethoz jár, szégyelje magát, de 
nem egy kicsit, hanem nagyon. Ó, szegény 
székelyek, akiknek bánatát, gyászát, tragédiá
ját a költő Daudetból szedi...

Örülök, hogy talán egy kicsit a magam 
mentségére is beszélhettem a háborús iroda
lomról, e semmiről, ahol Kiss Menyhért mégis 
majdnem nulla volna, ha — Daudet nem 
volna. Egyébként pedig éljen a háború, de
cijeit Tolsztoj, Zola, éljen a kicsi ember is, ha 
nem — tolvaj.

— Újra a régi záróóra. Szombaton este el
engedték az összes őrizetben tartott mozdony
vezetőket a rendőrségről, azzal, hogy álljanak 
haladéktalanul munkába. Az eljárást ellenük a 
Btk. 481. paragrafusa alapján folytatják s az 
összes iratokat átküldték az ügyészségre. Hét
főre már rendes vonatközlekedés lesz az összes 
vonalakon. Itt említjük meg, hogy dr. Szeszlér 
Hugó főkapitány visszaállttolta a régi záróórát.

— Görögország uj budapesti követe. Athénból 
láviratozzúk: Lagudakiazt, a külügyminiszlé- 
riuin főigazgatóját kinevezték bécsi és buda
pesti követté. Az uj követ legközelebb elutazik 
állomáshelyére.

— Marczali Henrik én Héjjas Iván találkozása, Törté
nelmi nevezetességűnek talán csak azért lehetne mon
dani dr. Marcxali Henriknek Héjjas Ivánnal való talál
kozását, mert a világhírű történelcmtudós egy kis elő
adást tartott a legfőbb ébredőknek a magyar históriáról1. 
A dolog egyébként úgy esett, hogy Marczali professzor 
meglátogatta egyik kedves tanítványát, dr. Germanus 
Gyulát, ukiből időközben szintén egyetemi tanár lett. A 
Hatol tanár Dreehsler-. illetve Lloydbunk-pnlotában levő 
lakásán ugyanakkor volt látogatóban dr. Germanus fele
ségének sógora, lléjjas Iván is. (Az egyik Héjjas-flu 
felesége és <lr. Gcrnianusnó nővérek, mindakel tón Haj
nóczy Józsefnek, a kiváló szepessógl pedagógusnak leá
nyai.) A vendéglátó házigazda bemutatta Iléjjast Mar- 
czalinak, aki tudvalévőén nem áll az ébredők védelme 
alatt, sőt vallása miatt a kurzus nyugalomba küldte. 
Hamarosan érdekes társalgás indult meg, amelynek so
rán Marczali volt az, aki beszélt, Germanus megjegyzé
seket fűzött hozzá, Héjjas pedig feszült figyelemmel hall 
gatott. A jeles professzor főképen azt a tételt fejtegette, 
hogy Magyarország több mint ezer esztendeje a különféle 
fajok beolvasztásának köszönhette fönnmaradását. A 
történelmi példák egész légiójával bizonyította ezt n tu
dományos igazságot. Egyszer csak megszólalt lléjjas:

— Csakugyan, ha visszanézünk a történelembe...
Itt Marczali mosolyogva félbeszakította, a vállára tette 

a kezét és igy szólt:
— Bízza ezt csak rám, kedves barátom ...
Héjjas nem folytatta tovább. Bölcsen átengedte a tör

ténelmi visszapillantást Marczali Henriknek. Késő este 
volt már, amikor az érdekes társalgás véget ért. Héjjas 
Iván udvariasan egészen hazáig, a Józscf-köruti lakásáig 
kisérte Marczalit. Másnap megkérdezték a professzort, 
mi volt a benyomása lléjjas Ivánról. Marczali igy felelt:

— Soha olyan biztonságban nem éreztem magam a pesti 
utcán, mint tegnap este, amikor lléjjas kisért haza. ..

— Szász Eriiö — kormányfőtanáesos. A inai 
hivatalos lap közli, hogy a kormányzó Szász 
Ernőt, a Magyar Juta és Kender vezérigazgató
ját és a Pyramis itt. elnökét kormányfőtuná- 
csossá nevezte ki. E kitüntetés ez alkalommal 
olyan férfiút ért, akinek közéleti szereplése 
tisztességet, közgazdasági tevékenysége hasz
not jelent az országnak. Szász Ernő kitünte
tését azok “i -virágzó vállalatok igazolják első
sorban, amelyeket ez a derék, tehetséges, pu
ritán magyar ember kora hajnaltól késő haj
nalokig tartó szakadatlan munkával vezet, 
ezek tesznek tanúbizonyságot arról is, hogy 
Szász Ernő kormányfőtanácsosi kinevezése — 
a munka kitüntetése.

— Betiltották a házmesterek gyűlését. A HazfolugyclöK 
Országos Szövetsége vasáruep délután 1 órára a régi kép
viselőház üléstermében nagygyűlést akart tartani, ame
lyen a változott gnzdasági viszonyoknak mogfelelő Ju
talmazást követitek volna. A rendőrség azonban, a kivé
teles állapotokra való tekintettel, a. gyűlés megtartását 
nem engedélyezte.

— őrizetbe vették a finn országgyűlés kom
munista képviselőit Helsingforsból táviratoz
zak: A Finska Notys-Byran jelentése szerint a 
150 letartóztatandó kommunista közül szombat 
délelőttig 127-et tartóztattak le. Az országgyű
lés 28 komunísta tagja közül eddig 22-öt vettek 
őrizetbe. A letartóztatottak kihallgatását és a 
lefoglalt bizonyítékok áttanulmányozását már 
megKezdték.

— Ellenbogen Mór és a trianoni numerus claumis. Né
hány hét óta a budapesti katonai fogházban őrzik Ellen- 
bogen Mór dunapentelei lakos, polgári egyént. A kalo
csai törvényszéken indult, meg ellene n bűnvádi eljárás 
hadseregeyaldxús címén, de ott kaució piellett szabad
lábra helyezték. A bűncselekményt Ellenbogen Mór, a 
dunapentelei községháza előszobájában követte el, ahol 
a jegyzőre várakozott Kelemen látván kovács társaságá
ban. Kelemen azt a panaszt tetto Ellenbogen ellen, hogy 
ez rá akarta venni, hogy fiának bcsoroztatdsdt panaszolja 
el az ántántmlssziónak. Ellenbogen pedig úgy adta elő 
az ügyet, hogy az ántánttal Kelemen fenyegetödzött és 
ö le akarta beszélni. A jegyző azután hivatalos eljárást 
indíttatott és igy került fogságba Ellenbogen Mór. Ami
kor szabadlábra helyezték Ellenbogen'.. egy székesfehér
vári nemzetvédelmi tiszt katonai eljárást indíttatott 
ellene, letartóztatta és a pesti katonai fogházba kísértette. 
Itt várja most kihallgatását és védőjéül dr. Darvay Já
nos ügyvédet kérte föl. Darvay többizben kísérletet tett 
arra, hogy védencével érintkezhessék, de arra való te
kintettel, hogy a gyanúsítottat még nem hallgatták ki, 
kérelmét megtagadták. A védő most a honvédelmi mi
niszterhez, valamint a legfelsőbb honvédtörvényszékhez 
és a főtörvényszék elnökéhez sürgős beadványt intézett 
és ezekben a tényállás megvilágítása után azt hangsú
lyozta, bőgj’ Ellenbogen Mór polgári egyén ellen a kato
nai hatóság föllépése Jogtalan, hatáskört túllépés folyo
mánya és a polgári hatósághoz kéri visszautalni az ügyet. 
A sorozás egyébkéut nyilvánosan történik, magyar rész
ről nem katonai titok és az idegen államok részéről ka
tonai értesülésnek nem tekinthető. Különben Is egyetlen
egy besoroz.ásnnk u följelentése nőm képezhet kémke
dést, mert egy ilyen esőt nem szolgáikét bizonyításául 
(innak, hogy a toborzás és sorozás által Magyarország 
túllépte a trianoni numerus clausust. A védő végül azt 
a kérést terjeszti elő, hogy az egész ügyet haladék
talanul, soronkiviil vizsgálják meg, mert az egészet fiatal, 
tapasztalatlan nemzetvédelmi tiszt torelte a kémkedési 
ul helyieden vágányára.

— A világ legerősebb nője Kathie Sandvina legújabb 
mutatványa a 1 öván.-y-i Cirkusz n.oe>t bemutatásra kerülő 
augusztusi műsornak szenzációja.

SCHLESINGER ÉS TÁRS A 
zsák- és ponyvakereskcdfík 
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IV, Károly király.ut ÍK, Központi Városház, főkapum.

— Az olasz kormány igényt tart Zita volt ki. 
rályné ékszereire. Londonból jelentik: Az au" 
goi lapok élénken tárgyalják azt a hivatalos 
.jellegű közlést, amely itt az elmúlt napokban 
jelent meg és szószerint a következőkép hang, 
zik: „Az olasz kormány mindenkit óv attól 
hogy a Zita excsászárné birtokában levő ér‘ 
szereltből vásároljon, mert Olaszország ezen 
ékszerek, egy részére igényt tart." Az érdekes 
figyelmeztetésnek az a magyarázata, hogy a 
toscanai nagyhercegi korona és a hozzátartozó 
ékességek is Zita volt királyné birtokában van- 
nak és ezek, a békeszerződés egyik szakasza ér
telmében, Olaszországot illetik meg.

Dr. Kertész Jenő fogorvos vlM>zaérk< >tf é-s rende. 
lését Dalszinház-utca 10. szóin alatt újból J-.'gkezdte.

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

E0s& Maij.va? Bpssrbanh | 
GSgjyffeBeS részéire

Magyar Általános Hitelbank és az 
Magyar .Iparbank 1923 június lG-án

tartott közgyűléseinek a két intézet egye
sítésére vonatkozó határozatai a cégjegy
zékbe bevezettetvén, az Első Magyar 
Iparbank működését beszüntette és beol
vadt a Magyar Általános Hitelbankba, 
amely intézet az Első Magyar Iparbank
nál vezetett számlákat és kezelt letéteket 
tovább fogja vezetni, illetve kezelni.

Az Első Magyar Iparbank t. ügyfeleit 
bátrak vagyunk fölkérni, hogy bank
szerű ügyeikben ezentúl a Magyar Álta
lános Hitelbankhoz fordulni és megbízá
saikat ezen intézethez irányítani szíves
kedjenek, amelynek központ' pénztárai 
(Budapest, V, Dorottya-utca 5), valamint 
összes fiókjai készséggel állanak a t. ügy
lelek rendelkezésére.

Az Első Magyar Iparbank krisztina
városi fiókja (I, Krisztina-tér 2) ezentúl 
a Magyar Általános Hitelbank fiókjaként 
fogja működését eddigi helyiségeiben 
folytatni.

Budapest, 1923 augusztus 5.
Magyar Általános Hitelbank 

igazgatósága
Az Első Magyar Iparbank 

igazgatósága

A vllágiparitás alatt őll<&« 
állaíidő áradat nyújtja a 
©jycfoh választék nraeUfett cblc írsz 

szes árucátalteek részére <3-«

ÁRUMINTAVÁSAR
1923 SZEPTEMBER 2-TŐL F-IC

Fölviligositással szolgál a 
WBEUfeW MESSE, W3£N. VBÍ, 

továbbá a tisztelet bi li képviseletek: 
Német-Osztrák Követség, Budapest V, Aka
démia-utca 17. Schueker & Co., Budapest '• 
Árpád-utca 6. Idegenforgalmi és Utazási Vak 
lat Rt. (Mcnetjegyi'-oda), valamint enne* 
összes magyarországi fiókjai és ügynökségéi* 
Magyar Folyam- és Tengerhajózási itt.. 1V’

Mária Valéria-utca 7
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krifarnuumi halászból, akik a napi munka el- 
végzése után lebcverednek u GcneznreHi-tó 
partján és isten eljövendő országáról álmodoz- 
iíak. >1? emberek isten országát már most akar
ják látni, már most szeretnék a magukénak 
mondani, mert a hirtelen meggazdagodott pol
gártársak élete azt a hitet kelti a szegényen 
maradottak lelkében, hogy isten országa csak
ugyan nagyon szép lesz, ha valamikor min
denki oly jó módban élhet, mint az uj milliár
dosok. Ne dobjon senki se követ ezekre a. szo- 
.rénvekro és az irigységükből, meg a gyűlölkö
désükből senki se vonja le azt a kÖ\ étkeztetést, 
JiogV a uép leJkiilete eldurvult, szivbeli jósága 
pedig kiveszett. A nép várja isten országát, de 
beéri’ azzal, ha í'f/?/ orw«<z helyett vala-
rdlifcn szép cselekedetet, fölbuzduMst vagy 
akár csak egy nemes elhatározást Iái. í's épp 
ezt nem látja és nem kapja, azoktól, akik má
ról -holnapra már ezen a földön elővarázsolták 
maguknak isten országát. Krausz Simon 
mondja lapunk más helyén, hogy boldog volt, 
ha bármi módon expiálhatta a, sorsot, amiért 
főbbet ailott neki, mint másoknak... Expiál- 
liatta a sorsot’ Mily alázatosan, mily bocsánat
kérőén hangzik ez. Pedig a sors nini számított 
ezekre a I,imigesztető áldozatokra, meri, az a 
férfi, akire 'legyeit, pazarolta, a maga, hatalmas 
alkotó erejével harcolta ki a sors boldogító 
mosolyát. Krausz Simon az emberfölötti em
ber gőgös önérzetéxel élvezhette volna a maga 
kiverekedto sikerek gyönyöreit. Mindent ma
gának köszönhetett, tehát nem volt lelki szük
ség az ő számára, hogy kiengesztelje akár a 
sorsot, akár a, társadalmat. ílsmégis expiált. 
Azadománvai mindig meghaladták vagyoni vi
szonyait és ő volt az, aki úgy adott, hogy a 
megajándékozott nemcsak javakban, de .sze
rétéiben is gazdagabbnak érezte magát. 
Isten országának uj lakói, akik gyorsan szer
zőit lakásigazolvánnyal vették birtokukba 
ezt az országot, az emberfölötti ember filozó
fiájához alkalmazkodnak. Nem explálnak. Nem 
juttatnak emberbariti és kulturális célokra. 
Pedig a lel kiismer elük non az a puha párna, 
amelyen nyugodtan alkatnak és bizony rájuk 
férne, hogy a lelklismeret feszültségét lesze
reljék néha-néha, valamivel. De azérí se adnak! 
Hadd higyje. a világ, hogy az ő lelkiismeretűk 
nyugodt és nincs expiálni valójuk.

— A négyszáz koronás villamos és az ezeröt- 
százszoro.s konflis. 31 a reggel óta négyszáz ko
ronába kerül egy villamosjegy, amelyre, oda 
sincs nyomtatva az ára. nyilván azért, hogy a 
legközelebbi áremelésnél ne kelljen majd ni 
jegyeket nyomatni. Hogy a nógyszúzkoronás 
villamosjegy mii jelent az, árdrágítások tébo- 
lyitó akadályversenyében, felesleges bővebben 
magyaráznunk. Wolffék városházi pulitikájá■ 
nak hogyan lehet ne. más hatása a városi keze
lésben levő villámosvasutak üzleti politikájára, 
mint hogy átlag minden két hét ben, mái* szinte 
sportszerűen cinciik a viteldijakat, fogcsikor
gatva fizették \a.>órn::p az emberek a négyszáz 
koronákat, nem eg\ zajos ki fa kodásnak vol
tunk fiiltanui. amelyek minden jói. kívántak a 
város és a villamos urainak. Az elhanyagolt, 
por- és piszoktengerbe, súlyod! Budapest villa
mosainak árdrágításai bizonyára hozzájárul
nak a mai rezsim népszerűsítéséhez, aminthogy 
kitörő lelkesedéssel fogadta a publikum az 
ezerül százszoros konfl'.slaxil is tudomásul. 
Soha semmi könnyebben kérésziül nem megy a. 
városnál, mint a. bérkocsisok folytonos áreme
lései, de még a miniszter törv‘nyes jóváhagyá
súi sem várják, he soha, hamun soronkirüll te- 
lefonintézkedésekkcl léptetik azonnal, vissza
menőleg,- éleibe az uj taxii, amely ezúttal mégis 
csak szemérmetlen arannyal emelkedett. A leg
kisebb konflisul 20uo koronába, végig az And- 
rássy-uton 35(10- JfiíiO koronáim kerül, egy pisz
kos konflison, ugyanez az ut az ezernégyszáz- 
sz.oros autótaxival 7500 korona. Ne is nagyon 
panaszkodjunk, mert szeptemberben bizonyára 
módunk, lösz meggyőződni arról, hogy augusz
tusban milyen olcsóság volt aránylag.
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Tenisz és egyéb sportcikkek

Lenévai ceglédi képvisel© 
példátlan támadása a iraemsetgjf^lés eSi®n 
fáz. bfiinvádi eljárásra kér fölhatalmazást
A Bcedtii Ülésen nagsfrenid előtt szóvá teszik a ceglédi levelet

(A Heggel tudó siló jót ól.) Az egységes párt 
elfogadta a. pénzügyminiszter auóvalorizáeió.s 
javaslatait, amelyek az indemnitási vita és a 
létszámcsökkentésről szóló törvényjavaslat le- 
tárgyalása, után kerülnek a nemzetgyűlés elé. 
Az,egyi-égos pán belső válsága ezzel teljesen 
elsimulnak még nem tekinthető. Gömbös Gyu
lának és négy társának a. pártból való kilépése 
után, maradtak a pártban még mindig, akik a 
Gömbösék őrszemeinél: tekinthetők és a Beth
len politikájának szívből vagy érdekből ellen
ségei. A fajvédők különben még nem látják 
elérkezettnek az időt, a Zajvédelem gondolatá
ban egyesítendő párt létesítésére. Egységes
párti körökben sokat beszélnek arról a. szélső
jobboldalról hangoztatott processzusról, amely 
állítólag a. Wolff—Huszár—Ernst-csoport kere
tében menne végbe. A Heggel munkatársa kér
dést intézett a csoport egyik vezéréhez, aki a 
következőket mondotta:

— Szó sincs arról, hogy Wolff Károly Göm
bös (lynjáékkal közös pártot alakítana. Annál 
nevetségesebb ez az állítás, mert hiszen

Wolff abban a pillanatban, amikor ellen
zékbe kerülne a kormánnyal szemben, el

vesztené városházi uralmát,
mert nem képzelhető, hogy Bethlen ilyen kö
rülményei: között továbbra is megtűrné a 
csonka törvényhatóságot. Nem felel meg a. való
ságnak az a hir sem, hogy Huszár Károly és a 
hozzá közelálló képviselők Wolffék akciója 
miatt, belépnének, az egységes pártba. Huszár 
Károly már föbhizben a leghatározottabban 
megcáfolta ezt. a liirl és hangoztatta, hogy vé
leménye szerint, őszig Wolffék magatartásában 
semmi változás nem következik be.

♦
az egy

kéi tett 
számú- 

A képviselők kö-

Ellenzéki körökben, éppen úgy, mint 
séges pártban. viharos felháborodást 
Lendvai Istvánnak ,,.\ Nép“ szombati 
bán megjelent ceglédi levele. / 
zött pártkülönbség nélkül az a. fölfogás alakult, 
ki. hogy Lendvai Istvánnak a nemzetgyűlés el- 
! ’P intézel! támadását a lcgeréíyesehb megtor
lásban keli részesíteni. Többen azonnal érint
kezést kereslek Nagy Emil dr. igazságügymi
ni sztereói, akit fölkértek arra, hogy

kérjen fölhatalmazást a nemzetgyűléstől

— Kágahnazási pör Feingold miatt. A bün
tető járásbíróság előli augusztus 16-ra tűzte 
ki Jakab hivő Lőry Pál építész rágalniazási 
pőréi Gábor Ignác, u. ,.Magyar Távirati 
Iroda*4 becsi közgazdasági elöadój.'i és munka
ié rsa elleti. A följelentést dr. Gcőeze Bertalan 
ügyvéd adta be Lőry Pál képviseletében is 
azt írja a följelentő, hogy a „Dér Einanz- 
moiitag,“ című laptuik ez év julius 2-án meg
jelent szám*:. <‘gy terjedelmes cikket közöl, 
amely gúnyos modorban tárgyalja a magyar
országi viszonyokat és azt állítja, hogy a 
.,-M. T. T.“. valamint a magyarországi ébredők 
egyik vezére egy Eeingold nevű bécsi tőzs- 
déssel nagyszabású arbitrázsüzletet bonyolí
tanak le. A cikk hangj.ui olyan, hogy minden
képen alkalmas a külföldi közvélemény meg- 
téveszléséro a magyarországi közálkipntokat 
illetően. Gábor Ignác, amiül a följelentés írja. 
Becsben, Kohl mark! 12. alatt, F cin gold
lözsdés házában lakik, ez év julius 5-ike táján 
Budapesten tartózkodott és a ,,M. T. ].“ sze?*- 
kcsztőségében dr. Ij'iinsch Frigyes, a. „M. T. T.“ 
ügyvezető igazgatójának azt mondta, hogy a 
„Firuirzmovl.ag" szóbanforgó cikkét. Lőry Pál 
irta. íhi. jelenti ki följelentésében Lőry, 
a „M. T. /.'* kötelékébe tartozom, mint annak 
bécsi szerkesztője és ha igaz lenne, az, hogy a 
„Finanzmontag" eikkét én írtam, altkor mél
tán érhet ne engem közmegvetés, de ezen fölül 
okot szolgáltattam volna arra is, hogy elle
nem a „M. T. IH-uál a fegyelmi eljárást meg
indítsák. Ilyenformán Gábor Ignác kijelen
tése velem szemben a rágalmazás vétségét 
állapítja meg. Lőry Pál tanuképen kéri a tár
gyalásra beidézni Bcrzeviczy Bélát, a fóld- 
inívelésiigyi minisztérium bécsi meghatalma
zottját, továbbá dr. Wünscher Frigyest, a 
„M. T T.“ szerkesztőjét.

— Bombamerénylet francia megszálló katonák 
ellen. Parisból táviratozzak: A Havas iroda je
lenti Diisszeblorfból. hogy Slahlhofenban őrség
váltáskor bombát dobtak. Kei katona, egy asz- 
szony és egy gyermek megsebesült. Elfogtak 
égi) 'menekülő német diákot, akinél gránátalkat- 
részekcl talállak. A diák tagadja, hogy ő dobta 
u bombát.

— lla használt vászoncipőjót vadonatújjá 
akarja tenni, használjon World- 
cipőtl szf.i t ót, amely egy perc alatt 
v a d o n a t u j j á v a r á z s o 1 j a. M i n d e n ü 11 
k a p b a t ó.

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

bűnvádi eljárás megindítására Lendvai 
ellen.

A nemzetgyűlés keddi ülésén előreláthatóan 
viharos jelenetek közben fog szóbakeriilni 
Lendvai támadása. Az ellenzék részéről való
színűen napirend, előtti felszólalás formájában 
kerül az ügy a Ház elé.

*
A Lendvai István ellen megindítandó eljá

rás dolgában
Rassay Károly

a következő nyilatkozatot tette A Heggel muu- 
társa előtt:

— Nőm kérdéses. hogy Lendvai képviselőnek „A Nép“- 
bf-n megjelent cikke n becsület védelméről szóló 1914. évi 
41. te.-bon meghatározott rilynlmazdx vétségét éspedig ón
nak mir.Grílctt iév.yálladékál kimeríti, ami a törvény 
5. szakasza szerint .’ évig terjedhető fogházzal büntethető. 
Véleményem szerint azonban ez az eset sokkal súlyosabb 
clbir.'ilás alá tartozik.

A cikk tartalma ugyanis az állam! és társadalmi rend 
hatályosabb védelméről széló 1921. évi IJJ. tv. 7. sza

kaszában bűncselekményt is megállapítja.

— E törvényszakasz szerin ugyanis: „Aki olyan valót
lan tényt állít. vagy terjeszt. amely alkalmas arra, hogy 
a ímgyar állam, vagy a magyar nemzet megbecsülését, 
csorbítsa, vagy hitelét sértse, vétséget követ el és öt éviit 
terjedhető foghtizzal büntethető. E szakasz alapján két év 
óta n bíróságok n legsúlyosabb büntetéseket alkahnritliik 
mindazokban az esetekben, amikor az állami hatóságok 
és intézmények kritikája olyan méreteket öltött, hogy az 
valódisága esetén a nemzet hitelét kockáztatta. E gyakor
lat szerint nem lehet kétséges, hogy ugyanezen elbiráliix 
old tartozik az a- eset, ha valaki a magyar nemzetgyű
lést olyan krilikfival illeti, mint amilyen Lendvai cik
kében foglaltatik. Az én véleményen szerint tehát

ur osztó igazságnak megfelelően az IgazsúgtlgynilnUz- 
ter é.s a nemzetgyűlés elnöksége köteles gondoskodni 
arról, hogy nz Illető képviselő ellen az eljárás meg. 
induljon és a bíróságnak módja Jegyen az eddig ta
pasztalt szigorúságot a jelen esetben is alkalmazni.
— Nem tudom, történt-e ebben az irányban intézkedés, 

a. keddi iilv.-vn tálén magúm Is megjelenhetek műt- és 
oda fogok hatni, hogy a minden egyes képviselőt szemé
lyében is. di- elsősorban tn ország jő nevét és becsületét 
érintő támadás megfelelő bírói megtorlásban részesüljön.

— Tüzriíidalom az Angolparkbau. Vasárnap 
délután liárom órakor, amikor* már nagyon né
pes volt uz Angolpark és javában sikoltoztak 
a nők a rohanó hullámvasúton, hirtelen nagy 
riadalom támadt a hullámvasút körül. A ha
talmas faalkotmány legtetején lévő deszkaoldal 
lánggal égni, kezdett. Azt hitték, hogy a nagy 
melegben lángot fog az egész hullámvasút, váza. 
A tűzoltók nagy készültséggel vonultak ki. de 
kevés dolguk akadt, mert csak egy deszka égett, 
valamilyen eldobott cigarettától meggyulladva.

— A Yes porce 11 án pouder homogén 
szemeséi, amelynél tökéletesebb 
s z é p i t ő s z c r nincsen a világon.

r«r ma

és Uraüm ■
llnmbnrffl elnevezésű min
dennemű fehérncmüro al
kalmas pamulvfisznit, 
bőrerős nngint. színtartó, 
modern festőkot, ezen föl
sorolt áruk méterenként. 
6030 K-ért.

850 drb fohéritelt. bőr
erős lepedőit drbonként 
33.140 koronáért.

Móly tisztelettel ajánlunk 
Önöknek

Gyönyörii férfiöltönyszö
vetek ós divatos női kel
mék óriási választékban, 

'. v.hiá’on, ze
kék festők, kanavti-

u. m.: batiszt,
flrek, ‘ " 1__ , _ _____
szók, törülközők é;, abro
szok minden elfogadható 
árért.

Olcső maradékvásár 
CSAK AZ UDVARBAN 

Budapest, VI, Király-utca 32. szám (Potőfl-utca sarok) 
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aReggel 1923. augusztus 6.

• — Nézd kérlek, ezt már én is tragikusnak 
mondom, ezt. a pechet, amely Kiss Menyhért 
konstruktív buzgalmát akadályozza. Szörnyű 
dolog az, ha valakinek höstenori ambíciókkal 
kell a diimmcr Augustot játszania a fajvédő 
cirkuszban s könnyes kacagás tombol körü
lötte, amikor ő a magas cél; akarja, kivágni. 
Fütyköst lóbúi és üres koppanással találja sa
ját fejét és ha lelép egy hokerliröl, olyat puf
fan, mintha, toronyból zuhant volua és ha 
ölni akar, pofont, kap és akaratán kívül be
mutatja azt a szenzációs produkciót, hogy va
laki önmagát rúgja ki a szobából, amikor ne
mes haraggal a betolakodó hátára céloz. Ez 
már csakugyan több mint, pech, ez az eüzipi- 
deszi végzett h igazán szívből kiváltjuk neki 
legjobb Barátai, hogy egyidörc elvonja őt egy 
jótékony bírói Ítélet a közpályáról, mert ha 
legközelebb megint. Bethlen ellen zúdítja tra
gikus bumerángját, ez most már egész biz
tosan magának Gömbösnek az orrát töri be. 
Ilyen köz- és önveszélyes fegyvertársat csak 
a legszélsőbb destrukció kívánhat a fajvédő 
vitézeknek, s ha nem ismerném a Kiss Meny
hért tiszta, intencióit, aki csak rossz verset ír, 
pusztán azért, nehogy a liberálisok gusztust 
Kapjanak rá és elcsábítsák Gömbös mellől, 
akkor még meggyanúsítanám, hogy a Vá- 
zsonyi bérence, s az ő megbízásából lövi az ön
gólokat a fajvédők szorongatott kapujába.

— Lougyelorszégbö! kiutasítják n németeket. Berlinből
jelentik: A lengyel kormány az utóbbi hónapokban több
száz németet kiutasított Lengyelországból? megtorlásul 
azért, hogy a német birodalomból lengyeleket utasítottak 
volt ki. A német kormány igyekezett a kiutasítások kér
désében megegyezést létesíteni a lengyel kormánnyal, a 
lengyel kormány azonban a tárgyalásokat megszakította. 
A német kormány most a varsói német ügyvivő közvetí
tésével jegyzéket nyújtott át a lannyel kormánynak. A 
jegyzékben kijelenti, hogy önkénytelenül is arra kell gon
dolnia, hogy a lengyel kormány egyáltalán nem óhajt 
niBuegyezést a kiutasító* kérdésében, hanem csak ki 
akarja használni a német kiutasít ásókat arra, hogy végre
hajtsa az ellengyelesités politikájúi, amelyet Sikorski, az 
előző leiígyel miniszterelnök április 10-én Posenben pro
gramul hirdetett. A német kormány fönUrtja magú
nak a jogot, hogy ebből a megfeleld következményeket 
levonja. ,

— A Markó-utcai fogház mesemondója. A 
Markó-utcai fogház ügyészénél kihallgatásra 
jelentkezett egy Móricz Sándor nevű fogoly, 
akit sikkasztás miatt több hónapi fogházra 
ítéltek. Móricz Sándornak szerepe volt a kom- 
jniin idején. A diktatúra bukása után kül
földre menekült és Összeköttetést tartott fönn 
az emigrációval. Visszatérve Magyarországba, 
hamarosan a bűn útjára lépett, ami utóbb a 
Markó-utcai fogházba juttatta. Móricz Sándor 
azt kérte az ügyésztől, adjon neki .salvus c-on- 
ductust, hogy Mécsbe utazhassák, ahonnan fon
tos iratokat' hozna haza, amelyekkel ok mán y- 
szerüleg igazolná, hogy Károlyi Mihtdye.k 
szerb fönhatóság alá akarták ju!látni a Pécs- 
vidéki bányákul. E megszállás diplomáciai tár
gyalásának ö volt a futárja s hogy a tárgyalá
sok nem vezettek eredményre, annak egyedüli 
oka, hogy őt egyik utazás alkalmával elfogtuk. 
Az ügyészség már kész volt a salvus conduc- 
tust kiállítani Móricz számára, de ekkor érde
kes fordulat állott be. Pár nap előtt kiszaba
dult a fogházból Móricz Sándor fogoly társa, aki 
egv cellában ült vele. Ez. a kiszabadult fogoly 
tudomására, adta a fogház ügyészének, hogy 

‘il/őr/c* szökési tervekkel foglalkozik. Morivt, 
elmondta neki, hogy kalandor mesékkel akarja 
becsapni az ügyészt, akitől saivus conductust 
szeretne kapni, hogy Pécsbe juthasson. Levelet 
is adott át fogoly társának, amely levél tele 
van olvan kitételekkel, amelyek a. magyar ál
lam. megbecsülése, ellen elkövetett bűncselek
ménynek minősülnek. Az ügyészség ezek után 
nem adott salvus conductust Móricz Sándornak, 
hanem külön eljárást indított ellene az állami 
és társadalmi rend ellen elkövetett bűncselek
mények miatl.

— Militarizálással törték le a horvát vasutasok 
sztrájkját. Belgráditól táviratozzak: , A Déli 
Vasul horvátországi és szlavóniai hálózatán ki
lóid sztrájk tegnap éjjel véget ért. A kormány 
ugyánis nyomban intézkedett a szolgalat milt- 
tarizálására. A közlekedés ismét, rendben folyik.

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

5,000.000 márka egy 20 m
1,100.000 márka a dollár

Berlin, augusztus 5.
Berlinből jelenti A Reggel tudósítója: A drá

gaság oly szédületes iramban növekszik, hogy 
az árak már az orosz szovjet áraira emlékez
tetnek. íme mutatóba egynéhány: A kenyér ki
logrammja tegnap 82.000 márka volt, az egy fo
gatú kocsi taxija 100.000-szeres, hv, autótaxik
nak az alapdi.j 150.000-szcresét kell fizetni. Egy

20 márkás arany 5.0Í6.000 papirniárkába kerül, 
a dollár ára 1,100.060 márka. És még ilyen fan
tasztikus árak mellett is napról-napra crezhe 
több az élelmiszerhiány. De a. legnagyobb baj 
az, hogy már a papírpénz is kcvc.nek bizonyul, 
mert az éjjel-nappal dolgozó bankjegynyomdáié 
nem képesek az óráról-óráru fokozódó szükség
lete kielégíteni.

FÖTOCiKKEK*
Budapo 31-, ÍV,Kicjyó”Mctc.» A, 
•Főúz le t-i VJkKjrá i g .• uQ£a

--- Megtízszereződik az Amerikába kivándor
lók száma. A nyár elején egy szakbizottság 
érkezett az Egyesült Államokból Európába 
Davis közmunka ügyi miniszter vezetése alatt, 
hogy az egyes országok kivándorlásait és 
munkaviszonyait tanulmányozza. A bizottság 
egyik tagja Budapestre is ellátogatott és itt- 
időzése vé^én kijelentette, hogy az amerikai 
kormány javasolni fogja a. washingtoni kon
gresszusnak, hogy a magyarországi kivándor
lási kvótát 5600 emberrel évi 50.000-re emelje 
föl. A javaslat szerint a kivándorlást elsősor
ban ipari szakmunkásoknak engedélyeznék, 
mert a in agyar szakmunkások a. legkiválóbb 
amerikaiakkal is fölveszik a versenyt, sőt fö
lül is múlják őket, így például egy magyar 
gépszedő két és félszerannydt dolgozik naponta, 
mint amerikai kollégája. A kivándorlók szá
mának fölemelése Magyarország szempontjá
ból óriási jelentőséggel bírna. A magyar mun
kások Amerikában oly értékes és jövedelmező 
munkát végeznének, hogy itthonmaradt csa
ládtagjaikat is bőségesen támogathatnák, más
részt kiválóságukkal az országnak újabb meg
becsülést szereznének.

— A. pArIM ..irodaim! dijak*'. A Reggel párisi levelező
jétől: Az utolsó óvekben az irodalmi dijak gombam<>tlra 
szaporodnak Franciaországban. Egész csomó regényt 
koszornznak meg évente a legkülönfélébb alapítványuk. 
Legújabban Faluin, a legnagyobb és legelegánsabb női 
divatszalonok egyike, annak az Írónak ítéli majd a pál
mát, aki a legixlésesebben öltözteti hősnőit. Paquinné sze
rint oz öltözködés szoros kapcsolatban van a jelennel, 
amit a mai írók nem emelnek ki eléggé. Ha arról van 
szó egy regényben, liogy egy nő velköződik, úgy az írók 
minden igyekezetüket és művészetüket latbavetik. 
Paqiünuó .szerint egy .nőt ritkán öltöztetnek és ha, már 
öltöztetnek, akkor „szánalmas módon és minden hozzá
értés nélkül". Téléit a pályázóknak vagy gondot és tanul
mányt kell forditaniok erre. Egy másik érdekes irodalmi 
alapítvány — makaróni gyárostól ered. Ez kijelentette, 
hogy az Írók mostohán bánnák el gyártmányaival és ha 
egy könyvben lakoma fordul elő, úgy osztriga, pástétom, 
sültek, torták és fagylaltokról szól, de a mukaroni hiány
zik. Tehát a dijat az köpje, aki a makaróninak döntő 
sierep''f juttat a cselekményben. Nagyon érdekes a lég. 
nagyobb autógyárainak, Citroennek a dija. Ezt az nyeri, 
aki az ő koraijain nagyszerű vállalkozást hajt végre, pól- 
dán! megónckli az ő kocsijainak az átkelését a Szaharán. 
Erre a díjra a Szahara nagy ismerője, Pierrc fíennlt, az 
Altanti.i nálunk is jólismert szerzője a favorit. A díj 
odaítélését legtöbbnyiro egy irodalmi szaktokiutélyekből 
álló zsűri intézi, de vannak olyan dijak, ahol a bíróság 
csupa művészekből, nőkből vagy az olvasóközönségből All. 
Egyes irodalmi körökben élesen kritizálják ezeket a dija
kat. A mecénások önzetlenségét kot6ögbevonjak és sokszor 
üzleti fogasnak, reklámnak bélyegezik. De utóbbi időben 
kétségbevonják a bíróság pártatlanságát, megvádolják 
egy-egy tagját, hogy protonéinak Írókat, nem, mert tehet
ségesebbek. de mert ismerőseik vagy más egyéb és súlyo
sabb okokból. Különösén a nagy port vert Plaubert.-d.ij 
óta mind erősebbek a támadások. E dijat egy titokzatos, 
magát megnevezni nem akaró mecénás alapította, amely 
szerint as év korom legjobb regénye fejenként 15.000 fran
kot köp, megjelölvén a zsűrit, amely csupa irodalmi embe
rükből áll. Ez évben a három díjnyertes közül liobichon 
de Gueriuiéres „Le Grcnd d'Espagne” oiniii könyv rögtön 
gyanút keltett. A teljesen ismeretlen név és hozzá még 
rosst regény írójáról, megállapították, hány nem más, 
mint 02 Anonym mecénás és a Guerinlérc név csak 
psendonyme, mert valójában civilben salyemgyárost rej
teget. Persze, nagy skandalum volt. Eredménye: mindenki 
elolvasta a könyvet. Az irodalomhoz értő közönség kezdi 
keresni a könyvkereskedésekben a meg nem kitüntetett 
regényeket, de ezek száma napról-napra apad és amíg 
nemrégen az irol pálya héládatlan volt, most kezd Páriá
ban jól jövedelmező foglalkozás lenni. (Pallós letv.ln.)

— A Lipótvárosi Kaszinónak nem épül föl az 
uj palotája. A Lipótvárosi Kaszinó cpitő í’ész- 
vénytársaság megvásárolta a Szabadság-tér és 
Sas-utca saflcdn levő nagy háromemeletes ódon 
bérházut. Nem jutott az egész ingatlan birto
kába, mert csuk T/«-cd részben tudta megvásá
rolni, ’/frt'í/ rész Fauzer Aurél és nővére tulaj
donában maradt. A Kaszinó többször kísérletet 
tett, hogy ezt a ’/s-ed részt is megszerezze, de si
kertelenül. A Kaszinó port indított Fauserék 
ellen a tulajdonjog közösségének. megszüntetése 
iránt; keresetében hangsúlyozta, hogy a Sza
badság-téren dísztelen kedő roskatag bérluáz 
helyébe hatalmas, modern klub-onlotút kivan 
építeni sok lakással, de e szándéka a két 
Fauzer testvér makacs ellenállásán megtörik. 
A Kaszinó érvül hozza föl azt is, hogy a kerületi 
elöljáróság közbiztonsági okokból nagymérvű 
átalakítási és tatarozási munkálatokat. irt elő, 
tehát közérdek is, ha e rozoga, többszázeszten
dős és az egész Szabadság-teret eléktelenitő ház

helyébe sok lakással uj palotát emelnek. A 
por tárgyalásán Fauzerék ügyvédje tiltakozol;, 
a tulajdonközösség megszüntetése ellen, meri, 
semmiképen sem akarnak megválni t házrész
től, amelyet elődeik már több mint száz éve 
tulajdonul bírtak. Különben is az árverési 
vételárból rájuk eső s/»-ed rész múló értékű pénzt 
jelentene, mert lehetséges, hogy az az ö. szeg, 
amit kapnának a közel jövőben jclenlékengcn 
devalválódnék. Ami az elöljáróság állal előirt 
javításokat illeti, erre azt mondják Fauzerék, 
hogy azt a Kaszinó ,játszva" előteremtheti, de 
tagadják, hogy a kaszinó ott egyáltalán lakáso
kat akarna építeni, hacsak a komornyikoknak 
nem. A háromemeletes bérház mostani állapo
tában sok-sok laká-t foglal magában és ezek 
a lakók is kiszorulnának,^ ha ott klubházat 
emeltetne a Lipótvárosi Kaszinó. A lörvény- 
szék minden bizonyítás mellőzésével most 
hozta meg az ítéletét és alperesnek adoll iga
zat, uem szüntette meg a tulajdonközösséget 
azzal az indokolással, hogy a mai gazdasági 
körülmények és a magyar korona árfolyam- és 
értékviszonyainak figyelembe vételével senkii 
sem lehet kötelezni arra, hogy ingatlanéi ól, 
amelynek értéke még ma is állandóan növeke
dőben van, megváljon pénzért, amelynek az 
értéke viszont még mindig hanyatló irányt 
mutat.

ALAP. 1885
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TELEFON SZÁM ,'.ó 55
augusztusi müsoví 
Kulin Sandwina a világ legerő
sebb asszonya es több attrakci >

ÍRÓASZTALOK és teljem irod.ibi ■ 
rendezéstd. Irányi
nál. Vörö.-inarty •>;.
53. Tel.: 01 -48 m
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Központi írottá:

IV, Pi!vax-köz 9

• — —MI JU n 
Saját gyártmányú nyakkendő- I 
újdonságok, férfi fehernwOek, ; 
kalapok stb. U r 1 dl v a t á r u k ;
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241 IV, Klgijö-uíca 5. (Kloflld-palola) 
Nyakkendők vlszonlelárusiíóknak is.

733

Konigstáilthír
Testvérek rt.

Telefon 18 08

Hsa K'B I « ® V- aranyat, ezüstöt, platinái,
o ■uO 9 ■ V íü uj ókszert napi Áron veszek,

rtlETSCH VILMOS ■’PO 
VJJ. Rottenblller-iitra ’»-»!>

FRETSCH VtLMOS '’T>rS> szám alatti 
VJ), Rottcnbllier-ntea cKszerürJc:

238 Lövöldet-ór sarkán. Orajaviius egyévi jötóllásnl

W Jí ’S pehely r;idea! papiam
Legolcsóbb, legjobb paplanbevásárlási fonás!

532 Kiselejtezett paplanok feláron!

I3EAL PAPLANÓZEM
FCüzlet: VJ, Knmorinayer-iitca 1. KCzpontl tárouliáza 

Gyár: IX, GilőLul 31, (Klnlzsi-uU a sarok)

SODRONYFONATOS ÁGYBETÉTEK 
összehajtható csolód- ős tábori ágyak sodrony
matraccal, legjobb kivitelben c-> legolctobbaU 

H A I D E K K E K. S A X O O K 
sodrouyszövet-, fonal- > ■> keritc jgyárúban 

Surtapcst Vili, ülföi-ut 43.
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Általában kevés üzlet lesz e héten; banko
kon kívül álló körök fognak föllépni mint 
vevők és mint eladók, akik a drága koszt
pénz miatt angazsmánjaikat le akarják épí

teni.
így valószínű, hogyjStéfcpapl- 

rákban, jaGncs^nyKüsb őrizik
(A Regeiéi munkatársától.) A múlt héten e 

helyen a hét első napjaira kirobbanó hausset 
váraink, ami valósággal egy katasztrófa-hausse 
külsőségei között zujlott le. Figyelmessé tettük 
azonban olvasóinkat orra is, hogy a budapesti 
tőzsde szilárdsága abban a pillanatban meg
torpan, amint egyrészt technikai okok, más
részt a túl feszitett engogementok okozta koszt- 
pénzdrágulás, harmadsorbau a külföldi kezek 
eladásai és végül aggasztó belpolitikai jelensé
gek befolyásoljak. Ezeknek a ínnyhitó momen
tumoknak nagyrésze — mi tagadás — bekövet
kezett, és éppen akkor következett be, amikor 
n publikum papírjainak értékesítésén gondol
kodott ugyan, de a nyercségblzlosifó eladásait 
r.-ak rangon Kis réi-Mmn bon yo! Rótta le. Való
ban, a magyar korona leromlás! és az érték
papírok még be nem fejezett átértékelési, 
folyamata, egyéb köztudomású gazdasági okok 
a hau.sso folytutását vagy legalább is a piac 
állandó szilárdságát tették indokolttá.

♦
V tőzsde mai zökkenését legeisősorban a 

Oiró csödjénelc^k'ós/Mnhetl a közönség. Ismétel
ten irtunk erről, de minden bírálat hiábavaló
nak bizonyult. Nem marad más hátra, mint 
abban reménykedni, hogy ez. a négyheti pihenő 
valamelyest rendbehozza ezt az intézményt, 
amely eődw gazdasági életünk legveszedelme
sebb kerékkötője volt. A Giró deklarált tehe
tetlenségén túl bizonyára jelentős hatása volt 
az árfolyamok meglazul ásóra, hogy a buda
pesti tőzsdén a spekuláció még saját kárán sem 
lanul. A legutóbbi tőzsdei bessz, amely mil- 
liárdokat hamvasztott el és hosszú hónapokig 
kiszárította iparvállalataink egyetleu tőke- 
rezervoárját, az értéktőzsdét, kizáróan onnan 
eredi, hogy úgy a nagy játékosok, mint u kí
vülálló közönség tulangazsálta magát, ötször, 
tízszer, üzázszor több papirt vett, mint umeny- 
nyit 1 dmrbiróképessége megengedett. Egyszó
val a piac tulangazsálta magát. A tulangazsált 
piac te mészetesen a koszi pénz megdrágulását 
hozza maga után. Keresik a pénzt, a pénz ilyen
kor csak azért sem jelentkezik, a kereslet ide
gessé lesz, egyre nagyobb kamatlábat ígér és 
végül a pénz oly magasra emelkedik, ameny- 
nyit a legnagyobb hozzáértéssel fölépített, de 
csak részben iodözött 1' zsdel angazsmán sem 
bír el. A júliusi hausseben számos ehhez ha- 
»on!ó jelenséggel találkoztunk. A technikai za
varokkal irne egy időben lép föl a kosztpénz 
megdrágulása,

A kosztpénz egy hét alatt 10%-kaI emel
kedett.

♦

Nem szabad elfelejtkeznünk a bécsi tőzsde 
oizonyos mértékű tdia nyhulásáról sem. A bé
csi tőzsde ma oly hatalmas és niesszeágazó in
tézmény, hogy nemcsak a mi jelentőségében 
megfogyatkozott piacunkat, de a berlini, prá
gai, zágrábi, sőt bizonyos mértékben a pá
risi tőzsdét is befolyásolja.

A külföld az utolsó bélen bizonyos aggo
dalommal nézte a magyar belpolitikát.

Bécsi tőzsdei körökben n bankok ellen való 
demagógia, a kormány labilis parlamenti hely
zete, továbbá n. közhívataluokok bizonyos ka
tegóriájának mozgolódása, amelyet nyilván
valóan egyesek szemérmetlenül mohó politikai 
ambíciói is fűtöttek, nyngtalauitólag halott és 
bizalmatlanságot keltett n magyar értékekkel 
szemben. A mi viszonyainkról kevéssé infor- 
’Tiált. pénzügyi körök a mozdonyvezetők 
sztrájkjá n a k kitörésében

lehetőségét látták.
‘z- 

na- 
ame-

egy Jobboldali puccs 
l'Zek az okok, továbbá « budapesti Devizakö, 
port értékpapireladásai a bécsi piacon, 
pynbb tételek lebonyolítására vezettek, 
pék jórészben a budapesti piacra zúdultok. 
Ma már a helyzet az, hogy gróf Bethlen István 
személyes sikere és a kormány föliilkureke- 
uese, továbbá a sinajai konferencia reményei

újból a magyar papírokra terelték a
, figyelmet

n. szénpiac vezetöért.ékeit, a Magyar 
■ 'ilalános Kőszenet, továbbá leginkább Kohót, 
azután Salgót és tegnapi és mai. magánforna- 
lomban megszilárdiiJt Rimát újból legjobb kül
földi kezek keresik.

*

,^lár most mindezeknél jobban érdekli kozöu- 
segiinket, hogy ml a horoszkópunk erre n 
’ozsdei hétrét Szerintünk e hónap 22-éig, az ex- 
fltro forgalmában a bankok nem lesznek kenvi- 
j’‘'/ ' • 1 ik bank sóin akuri.i egyrészt tult-r 
1p r'i ■<) Girót, műi vételekkel, sem eladásokkal, 
fnasret •(, örül, hogy alkalom nyílik saját res
tanciáit földolgozni.

olcsóbb kurzusok kerülnek fölszinre, 
melyek csak átmenetieknek tekinthetők, mert 
a rendes tőzsdei üzlet megindulásával, amikor 
a technikai gátló okok megszűnnek, u tőzsdé
nek újból meg kell szilárdulnia. Meg kell szi
lárdulnia, az átértékelési haussenak foly
tatódnia kell, mert minden gazdasági ok ezt 
provokálja.

A dupla értékpapírforgalmi adóról. A 
pénzügyminiszter a tőzsdei forgalmi adónak 
öt ezrelékről tíz ezrelékre való fölemelését he
lyezte kilátásba. A mai álmoralista közhangu
lat ban? amikor mindenki a tőzsdén játszik, de 
a közéletben senki sem ismeri el ennek az in
tézménynek hasonlithalallan közgazdasági je
lentőségét, valószínű, el is fogadja a Ház a ja
vaslatot, anélkül, hogy mérlegelné a kérdést. 
A bankok és bankárok ügyfeleik vásárlásait és 
eladásait ügynökök utján bonyolítják le. Mi
után igy a bankár és az ügynök között újabb 
forgalom jön létre, ez újabb adóztatásnak van 
alávetve. Vagyis a bank vagy bankár az újabb 
rendelet szerint vem- tiz, hanem húsz ezreléket 
fog fizetni. Ha hozzászámítjuk azt az öt ezre
léket, amit a zsíró külön fölszámit, a tényleges 
adó: huszonöt ezrelék a bankok és bankárok
nál. az ügynököknél pedig tizenöt ezrelék. Sehol 
alvilágon még megközelítőleg sincs olyan magas 
tőzsdeforgalmi adó. A bécsi tőzsdén például 
ugyanolyan forgalom után, amelyért nálunk 
a tervezet szerint huszonöt ezrelék jár, csupán 
öt ezreléket fizetnek. Még egy példa világítsa 
meg ezt az igazságtalanságot: ha valaki bank
nál vagy bankárnál huszonöt Magyar Hitelt 
vásárol -100.000 K árfolyamon, az egész érték, 
tehát tízmillió korona után, a vételnél 250.000 
K adót kellene fizetnie, ugyanannyit természe
tesen a papír eladásánál is. Ha egy ügynök
nél veszi a fél ugyanezeket a papírokat, miután 
ez csak tizenöt ezreléket fizet, az adó 100.000 
koronával kevesebb lesz. Ei a klassziűkálás 
teljesen évthetetleu. Nincs még egy rendelet 
•'•■agy törvény, amely ilyen különbséget tenne 
foglalkozási nemek között, amely ily előnyök
höz juttatna egyeseket, mások hátra ayára. 
Maga a dupla adó egyébként egyrészt lehetet
lenné tenné az arbitrálást, másrészt olyan ki
lengéseket provokálna, amínők egészen bizto
san nem erdekei a, kormánynak. Mindezeket 
Kállay Tibor bizonyára jól tudja és éppen 
ezért félre fogja tenni a kincstár szempontjá
ból alkalmasabb időre a fölhatalmazást...

X TnhnkoTits — a Leróna áreséséről, A Régnél 
hozta elsőnek nyilvánosságra a Devizaközpnnt közeli át- 
szervezésének részleteit. A rendeletét azonban raég min
dig nem hozták nyilvánosságra, mert Kállay pénzügymi
niszternek az a nézete, hogy ér&ezett még c> annak 
az ideje, hagy a bankok. között ismét hríyrcdUitsdk a sza
bad devizaforgalmat. A rendeletét egyelőre tehát nem 
adták ki. Mindössze annyi történt, hogy Tabakovics Du
sán. a Deviznközpcut ügyvezető igazgatója visszavonta 
lemondását és újból elfoglalta cillrfsdt. Tabakovics a ko
rona áresésének okáról a következőképen . nyilatkozott:

— A korona romlásának semmi alapos oka 
nincs, Az árfolyam csökkenését csupán bizo
nyos belső renddlenesfiégek okozhatták. Ilyen 
abnorroitásnak kell tartanom például, hogy a 
legutóbbi tőzsdenapon már agusztus 27-iki 
kasszára, tehát csaknem négyhetes terminusra 
eszközöltek kötéseket. Külföldi tartózkodásom 
alatt — bevallom — a legnagyobb meglepetés
sel értesültem a korona romlásáról. A korona 
sorsának további alakulása iránt, megmondha
tom: a mértékadó tényezők a legnagyobb biza
lommal vannak... '

X A Rima szilárd — az Osztrák hitel lanyha. 
A Rima a bécsi piacon igen szilárdan fekszik. 
A nagy keresletnek főoka. hogy a Rima szep
temberben alaptőkét emel. Hozzájárul a Rima 
megszilárdulásához az is, hogy a kont remin 
már kénytelen fedezni eladásait és hogy a 
Berg- und Hiltten A.-G., amelynek 10.000 rész
vénye a Rima tárcájában van, majdnem 100% 
áremelkedést ért el. Az Osztrák hitel viszont 
ellanyhult, mert nagyobb pakettek kerültek be
lőle piacra, tíronner a hombord- und Escompte 
bank igazgatója, aki 600.000 Osztrák Hitel tu
lajdonosa, nagyobb eladást eszközölt, Cyprut 
pedig, akinek tudvalevőleg közel egymillió 
Osztrák Hitelt sikerült megszereznie, szintéu 
realizál, miután az összevásárolt részvényeket 
nem tudta máskép plaszirozui.

X PoHnr-inUáclő. Arról csalt szabad írni, hogy a zug- 
forgalomban néhány nap óta négy—ötezer koronával volt 
olcsóbb a dollár, m’nt. a Devizaközpont tártjainál! Még 
pedig hozzácsapva az ötvenszázalékos fi•'■tárat is. A De- 
vlznközpont árjeg; zA.-e szerint 19.115- 19.615, korona n dol
lár. ehhez ötvenszázalékos f bír: majdnem 80.000 korona. 
Ez>'l szemben nr. itt tartózkodó air.-'rikénv.ok tömegesen 
kínálták a dollár;. nmei?’ a múlt bét elején tö.'ino is volt 
es fokozatosan 2i.000-!g tolláinak ezt a föltűnő
olcsóságét a nagy kinál űW iavii! a pénzszűkével, lehat 

a drága pénzzel lehet megmagyarázni. Alig hisszük, hogy 
enuak a hiruek a r-gisztrálásával koronarontást követ
tünk volna el, hiszen épp ellenkezőleg, azt bizonyitjuk 
vele, hogy a magyar korona sokkol erősebb — a „Zugli- 
gctbe)i“, mint ahogy a Devizaközpont értékeli. A cseh 
korona is 30—40 ponttal olcsóbban volt kapható a Deviza
központ álfolyamánál, hozzászámítva a vásárlási fblárat. 
Lehet azonban, hogy mire e sorok a szemed elé kerülnek, 
oh olvasó, valamivel többet ér a féltve dugdosott dolla- 
ro.i meg a szokolod.

X A EJauxit érdekli a svájci piacot, A Reg
gel értesülése szerint előkelő svájci csoport 
érdeklődik a Bauxit, iránt, amely a tőzsdén is 
szilárdan fekszik, dacára az általános és át
meneti lauyhulási tendenciáknak. Ha a. sváj
ciak átvesznek egy nagyobb pakett Bauxit; 
részvényr, úgy a svájci frank vételár a mai 
tőzsdei kurzusnál körülbelül 80%-kal magasabb 
értéket reprezentál. Ezt a különbözetet való
színűen, ha a tőzsdei általános helyzet is hozzá
járul, hamarosan behozza a Bauxit.

X Kornfeld Pál báró egyedül vezeti a Hitelbankot. 
A bankok igazgatói kevés kivétellel augusztus hónapban 
utaznak nyári pihenőre. Sehonnan sem utazott azonbau 
el egyidőben annyi vezető igazgató, mint a Hitelbanktól. 
A Hitelbank igazgatói közül Ullmann Adolf báró, a „ve
zér", Marier.badban üdül, Kiéin Gyula még mindig 
Dcaur.ille-lxn nyaral, Kovács Géza Ostendcben üdül. 
Scitovszky Tibor ügyvezető-igazgatéí pedig szombaton 
utazott el nyaralni. A Hitelbank összes ügyeinek veze
tése tehát Kornteld- Pál báró kezében fut össze.

X Az Őstermelő nagy tranzakció előtt áll. 
Feltűnést keltett a csütörtöki tőzsdenapon, 
hogy az őstermelő a lanyhaság ellenére is meg
őrizte 270.000 koronás árfolyamát. Mint A Reg
gel értesül, az emelkedés oka az, hogy a vállalat 
nagy tranzakció előtt áll. A napokban alakult 
meg 100,000.000 korona alaptőkével, hollandi 
csoport részvételével, a Polgárdi Mezőgazda
sági Ipartelepek Rt. Az uj részvénytársaságot 
szeptemberben helyezi üzembe az Őstermelő. 
Az uj vállakózás és a konszernhez tartozó más 
vállalatok alirnentálása végett pedig szeptem
ber hónap elf ő napjaiban a részvényesekre, 
kedvező föltételek mellett alaptőkét fog emelni 
az Őstermelő.

X Teleszky és Popovics még mindig üdül
nek. Magyarország pénzügyi helyzete nap-nap 
után súlyosbodik, egyrészt a korona árfolyam; 
vesztesége miatt, másrészt pedig, hogy az uj 
köztisztviselői fizetések ujaub, körülbelül 220 
milliárdos megterhelést jelentenek az állam
nak. ügy politikai, mint bankkörökben ért
hető és kínos feltűnést kelt, hogy ezekben a 
válságos időkben a Pénzügyi Tanács elnöke. 
Teleszky János és Popovics Sándor, az Állami 
Jegyintézet elnöke, még mindig —. üdülnek.

X A Stummer alaptőkeemelése. Néhány nap 
óta a tőzsde közönsége körében és a sajtóban 
fölmerült az a hír hogy a Hitelbank cukor
trösztjének dísze: a Stummer alaptőkét emel, 
sőt egyes lapok már tudni vélték a tranzakció 
pontos részleteit. Mint A Reggel értesül, ezek 
a hírek még koraiak. A Stummer csak szep
tember közepe felé fogja megtartani azt a 
rendkívüli közgyűlését, amelyen az alaptőke 
fölemeléséről határoznak. Bizonyos azonban, 
hogy a Stummer al a ptőkesza paritása igen 
nagyszabású lesz, mert most, alapította meg a 
vállalat a Több termelési Részvénytársaságot 
Az uj Többtermdési Itt. föladata az, hogy a 
Stummer nagy kiterjedésű birtokain a módéra 
mezőgazdaság elveit hasznosítsák gyakorta* 
tilag. 
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Fölépcsőházi bejáratú iroda telefonnal 

a tőzsde 
közvetíen közelében 

Minden kényelemmel berendezett teljesen 
elkülönített átutazó szoba nappali vagy éjjeli használatra 

méltányos árért 
tetszésszerinti időben elfoglalható

Különbejáratu kifogástalanul berendezett 
albérleti szobák, kívánatra fürdőszoba és 
konyha használattal a főváros bármely ré
szén, a megbízhatóságról előnyösen ismert 

“MEDIATOR** 
Kereskedelmi rt. révén azonnal kapható 
Vlj Nagymeztt-utca S (Andrássy-ntnál) 
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

hallott-e valamit Gombaszögi Frida éjféli ka
landjáról — a Dunán?

— A Dunán?
— Tehát semmit sem hallott. Gombaszögi 

Frida elutazása előtt nagyobb társasággal mo
torcsónakon lerándult Tahitót falura Nemes 
Marcellékhez. Éjfél után startolt a vidám társa
ság visszafelé s fogyó hold lévén, koromsötét
ben vágtak neki a Dunának mintegy tizenné
gyen egy hatalmas motorcsónakban, amelyet 
Márkus alezredes vezetett. Körülbelül félórai 
ul után a nyolcvan kilométer sebességgel ro
hanó motorcsónak zátonyra futott. Az első meg
döbbenésből felocsúdva, a társaság a humoros 
oldaláról próbálta fölfogni az egész aventure-t, 
azonban mikor hajnalfelé hideg szél kerekedett, 
bizony a hölgyek — különösen Schossberger 
báróné — vagyon elszontyolodtak. Mikor vilá
gos lett, a férfiak néhány parii hajós segítségé
vel, akik kiáltásaikra figyelmesek lettek, neki
vetkőztek, belegázollak a vízbe s nagynebezen 
vizrehuzták a hajót, amely korra reggel aztán 
szerencsésen míg is érkezeti Budapestre.

— óriási!
— Második számú szenzáció: A Rcnaissance- 

szinház legközelebbi újdonságában, egy francia 
bohózatban a jelenleg Karlsbadban üdülő Fe
dők Sári fog föllépni, akinek erre a Bárom grá
ciának elhúzódó sikere módot nyújt. A próbák 
már a napokban meg is kezdődnek, egyelőre Fe
dők nélkül. A Renais sáncéról még annyit, hogy 
A trónörökös szombati premiérje méltatlan vál
lalkozása annak a Bárdos Artúrnak, akinek mű
vészi hitele alapján joggal elhiheltük, hogy 
alatta a Benaissance-szinház renaissance-a fog 
elkövetkezni. Ehelyett azonban, úgy látszik, a 
körút közelsége alól ő sem tudja vagy akarja 
magát emancipálni, mert ennek a tipikusan 
boulevarddrámának Ízetlenségét, máskép nem 
tudjuk igazolni azon a színpadon, amelyet Bár
dos vezet. Simonyi Mária, Törzs Jenő és Thurzó 
Elvira gyönyörű küzdelmét a sikerért nem há
lálhatja meg eléggé a színház s a szerző, aki a 
premieren nem jelent meg, sem a függöny előtt, 
sem mögötte.

— óriási..,
— Mondja, maga bölcs csodarabbi, hát a Bu

dai Színkör tragédiájáról mért nem beszél egy 
szót sem. Mért nem tátja ki a száját, amikor 
újból egy kultur orgyilkosság készül?

— Mi történt, az Istenért?
— Nem történt egyelőre semmi, de fog tör

ténni, ha eltűrjük: a Budai Színkört a közmun
katanács a szezon végén le akarja bonlatni. A 
Béggel tisztelettel a következőket kiáltja a köz
munkatanács elé: Mielőtt az urak egy meglévő, 
prosperáló, százaknak kenyerei, megélhetést 
nyújtó színház lebontását elrendelik, építsenek 
föl tálán előbb egy színházat. Igy rendelték cl 
a Nemzeti Színház lebontását, a. helyén provi
zórikus Polemkin-ltódék éktelenkednek, igy 
rendeltél: cl a Margif-szinház lebontását, igy 
szüntették meg a Várszínház üzemét, amit ké
sőbb Bánffy intendaturája alatt helyeztek új
ból r< ngeteg költséggel üzembe — kát 
mi. szükség van erre a tudatos rombolásra? 
I egyék tudomásul az urak, hogy a pesti szín
házi világban úgy cl vannak keseredve az em
berek a terv miatt, hogy a budaiak színházát 
aligha fogják simán lebontani...

— Óriási, óriási.
- Mondja, mért nem szól egy szót sem maga 

színházi Falia Negra, hogy kik érkeztek már 
haza a nyaralásból? I végén mégis csal: ér
dekli ez is a. publikumot?

Bárcsak már megnyitnának a színházak, 
mert már alig tudom összehozni azt a nehány 
hazugságot, amit intimitások címén leadok he- 
11-n ként fi. közön ség nek...

— Tudom, öregem; hal akkor csuk olvassa 
A Reggelt. Ezen csak kereshet. Megérkezett 
Lahmanntől Drezdából licitál Jenő, aki vára
kozó barátait a pályaudvaron igy köszöntői le: 
Itt vagyok -■■: megtörve bár. de fogyva nem. 
Megjött l’ray Tivadar, aki Pécsben játszotta 
Földes Imre kuruzslóját filmen. Megjött az a 
Halat szőke wiirés.nö. aki oly gyakran látható 
minden mondáin helyen a férjével s egy pesti 
nagybank Italai igazgatójára!, aki nemcsak^ a 
papáját, de a mostoha papáját ís kitünően 
megválasztotta, Nem jön meg ellenben Maga- 
zincr Erzsi, aki jelenleg Parisban von l.cnueffy 
Ica társaságában. A szép, szőke ha. Parisból 
Manheimba utazik..«

— óriási.
— Nem beszél egy szót sem, maga fajvédő 

izmaelita, szegény Porzsolt Kálmán bátyánk 
súlyos betegségéről. Zsolt — az Esti levelek 
híres Zsoltja — a Korányi-klinikán fekszik, sú
lyos tüdőgyulladása volt, ötven napig feküdt 
lázasan, öt éjszaka sem aludt ezalatt az idő 
alatt. Most már sokkal jobban van, néhány 
nap múlva cl is hagyja a klinikát...

— Hála Istennek.
— Sokkal jobban van Bródy Sándor is. Sán

dor bácsi ezen a héten már sétálgatott a sza
natórium kertjében, jó kedve van, élvezi a nya
rat, a jő szivart: az életet. Most még csak az 
hiányzik, hogy a publikum is beteg legyen 
attól a helyáremeléstől, amelyet dicső direkto
raink suttyomban készítenek: 2(J0nk-os emelés 
készül.

— Máriám!
— Mit csináljon az a szegény publikum, ha 

még maga is megijed, destruktív idegen. Pe
dig magának szabadjegye van minden szín
házba. A Víg és Fővárosi Operettszinházak a 
helyáremeléssel kapcsolatban ’18OVo-kal emelik 
a tagok, fizetését.. Az állami színházaknál Wlas- 
sics főigazgató szeptember közepén fogja, meg
állapítani, még pedig valorizációs alapon, az 
uj fizetéseket.

— óriási. Pletyka?
— Nincs. Mert az már nem is pletyka, hanem 

szinigaz valóság, hogy a nyári színház vendég
primadonnái, a férfi is, a nő is. nagyon-nagyon 
tetszenek egymásnak. Maga is tetszenék nekem, 
Bendegúz ecsém, ha akkor látnám, amikor a 
hátam közepét.

'+ Sziget-Színpad „Farao metresszo".
• Egyedül álló eset, hogy kőszinház egész nyáron zsú

folt házak mellett játszók. Ezt a sikert érte el a Fővárosi 
Operöttszinház a ..Három gráciá"-val. amely a hatvana
dik előadás után is lankadatlan vonzerővel folytatja di- 
osőHéges pályafutását. ,

eh „Farao metressze" Sziget-Szinpad.

Mozlftözlemények
Fatty 5 fölvonásos hurleszkje: „A kövér Don- 
Juan“ és Fairbanks 5 fölvonásos vigiátéka 

óriási sikert arat a Tó-niozíbau.
A régi teória győzött. Annak a legbálásab- 

bak az emberek, aki megnevetteti őket Fatty, 
a pompás őshumoru amerikai komikus a Tó
mozi pénteki premierje óta a „Kövér Don- 
Juan" cimii n fölvouásos burleszkben valósá
gos kacagó orkánt vált ki a publikumból. Méltó 
segítőtársa Fattynak a humorban Douglas 
Fairbanks, aki mint „A tettek lovagja" jóked
vével, ötleteivel és elevenségével fölvilla
nyozza a közönséget. A Tó-mozi, búr fönti mii
sóra horribilis dollár összegbe került és az el- 
multa staiáriúlis napok korai zárórái tetemes 
kárt okoztak neki, mégis vsak csütörtökig 
fogja műsoron tartani a két brilliáns filmet 
Torlódások elkerülése végett tanácsos a je
gyekről előre gondoskodni. A Tó-mozi naponta 
három előadást tart, mégpedig: ’áS, ’ZtlO és 3Zt11 
órakor. Telefon: 153-8.3 és 20-82.

-|- „Farao metressw“ Sziget-Színpad.
Most sem tévesztette el hatását a legragyo

góbb magyar , filmdráma, a „Lengyelvér", 
amelynek mindkét része egyszerre kerül színre 
•• héten a Kamarában. Bojda Juci, Leth Ha, 
Mattyasovszky Ilona és Pelrovieh Sz.vetiszláv 
alakításai a külföld legnagyobb művészeire 
emlékeztetnek. Az előadások ma, vasárnap 6, 8 
és 10 órakor kezdődnek.

ósborszesz testedző', 
a izumerésitő, áldásos hatású

Pesti nyaralás

Kis kocsmák Budán —
Az idén u siberek vacsoráznak Budán. De csak az idei 

siberek, akik inég a tuvalyi divathoz tartják magukat, 
amikor még a legforróbb kánikulában is Neigeruél vagy 
az Emke-kávéházban vacsoráztak, ök úgy emlékeznek, 
hogy fashiouablo dolog ilyenkor augusztusban a Jídr- 
ványmenyasszonyndl vagy a Zöld diófában vacsorázni. 
El vannak maradva szegények egy esztendővel. Az 
elegáns emberek, uzok, akik már polgárjogot szereztek 
autóiknak és pénzüknek, akik már valóságos hadi, vagyis 
békemilliomosoknak azámitanuk, azok kizárólag a 
(iorbeaudnál, a Svábhegyen vagy az Augusztád! vacso
ráznak, kint a Hűvösvölgyben. Tavaly még ezek is egy
szerű, de újdonsült siberek voltak, akik még Budán 
vacsoráztak. Ma már nem, mert „a rossz publikum miatt 
nem lehet odajárni''.

Az idén a legeldugottabb, legpiszkosabb budai kis
kocsmák jöttek divaba. Ezek a züllött kis putikok sa
játságos változáson mennek keresztül, mihelyt az első 
autó megáll előttük. Amíg öreg nyugdíjasok, mohos bu
dai purgerek és — istenem — kocsisok jártak ezekbe a 
restaurantokba, addig nagyszerűen főzött a szakácsnő és 
kitűnő volt a bor. Az autó azonban rendbzerint magával 
hozza a civilizáció áldását: az abroszokat tisztítóba kül
dik. a pincérek estére megborotválkoznak, a borba vizet 
öntenek és a koszt ehetetlenné válik, mert a szakácsnőt 
elküldik s helyébe fehérbóbitás szakácsot szerződtetnek. 
Jövőre már azok fognak idejárni, akik az idén még a 
Magyar Házban vacsoráznak.

Az idén nagyon rosszul megy a Már vány menyasszony. 
Poros, a tulajdonos, egészen megvan vadulva, annyit 
büntették már árdrágításért és záróra túllépésért. Ma 
már igy beszél a vendégekkel: „Ugyan kérem" — é9 
„Még a:: istennek sem"... Utálják is szívből, nem jár
nak a Márványmenyasszonyba. Nagyon jól megy a Zöld 
diófának. Már este 9 órakor zsúfolva van. ember-ember 
hátán tolong, még 11 órakor sem lehet helyet kapni, ez 
a legdrágább hely Budán, a „budai Kitz“. Tizenkétezer a 
liba, harmincötezer a pezsgő. A pesti Ritzben csak har- 
minő. Gyümölcsbólé pezsgővel és kérdőjellel. Az árát ki 
sem Írják, Nem fognak összeveszni. Egyetlen egyszer 
láttam az idén bólét a Diófánál egy asztalon. A kérdő
jelet még a siberek is drágálják.

Uleicher bácsi, a jó öreg budai kocsmáros, aki ál
landóan gorombáskodott a vendégeivel, az Idénre telje
sen megszelídült. Olyan volt Bleicher a kocsmárosok kö
zött. mint Dollinger a professzorok között. „Üljön már 
le, ne álljon itt, mint a sóbálvány, mert nem kap vacso
rát, ~ ha sokat, okoskodik" — mondta tavaly egy híres 
szép bárónőnek a fülem hallattára. Egy szál cigány 
hegedűit Bleichernél a tavaly, de igazán csak egyetlen 
egy szál. Az idén már hárman vannak; a szép sárga 
kavicsot a fák közül kigereblyézték, kínosan kisöpörnek 
minden este az asztalok között, még a földöt is kékre 
borotválják. Kis lugasokat, már-már szeparékat csinált 
a jó Bleicher. arról bőszéi, hogy esetleg zongoristát szer
ződtet a cigányok helyett, a tengerészsapkát, amely ta
valy le nem került a fejéről, eldobta és úgy köszön a 
tej fölösszáj n sibereknek: alázatos szolgája vezérigazgató 
ur. Vagy: jó estét kívánok, méltóságot uram. Vége van. 
Elzflllött szegény, jövőre zsakettben fogja fogadni a 
vendégeit és francia étlap lesz az asztalokon ...

Egyed Zoltán.

- O C C A SI O S
Elsőrendű külföldi fekete 
női box és sevró félcipő. .. 
Elsőrendű külföldi barna 
bagaria női iüzÖNi lpö.........
Elsőrendű külföldi fekete 
nő) box fűzősei píi...............
Elsőrendű külföldi rámán 
varrott féríl bor füzősclpő 
Elsőrendű női fehér vászon 
félcipő, bőrsarokkal.............

ae.c'dO k
59.5DD K
48.000 K
03.000 K
13.300 K

Ezenkívül őri.isi választék a világhírű The Bella Shoe 
cipőkben. Kizárólagos elárusítója Budán:

PSeteO János I, Md>*£ros-utca 2. txim 
(Krleztlna-tér sarok)

Hófehér oiroatt arcbőrüket 
a divnthölgyek Dr. Jutnzsy lornAnc Altat nyerik, 
mely nőm pereg le, nem plszkitéscsak mosdáskor megy lo. 
Kapható: szak üzletekben vagy Dr. Jntassv Kozmetikai 
Gyógyintézetében, Kossuth Ltjos-u. 4. Szétküldés utánvéttel
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Kosztpénzt

X Létrejött a Georgia hollandi tranzakciója. 
Ismeretes, hogy a Georgia hónapok óla tárgya- 
Jáíit folytat az amsterdami Pierson céggel 
Georgia-részvények eladása ügyében. Mint ér
tesülünk, a Pierson cég, mely nagyszámú Ganz 
Danubius részvény tulajdonosa is, már végle
gesen megállapoott a Georgiával a részvé
nyek átvétele ügyében, sőt mar a vételárban is 
megegyezlek. Mint -4 Reggel értesül, a részvé
nyek vételárát a hollandusok augusztus végén 
fizetik ki, amikor Kiéin Gyula visszaérkezik 
Budapestre. Ugyanekkor lesz aktuális a Geor
giának már régebben beharangozott tranzak
ciója, a Pannónia Kender és Lenipari részvé
nyek kiadása, melyeket a Georgia részvénye
seinek fog adni.
v Közgazdasági hírek. A Jegyintézet az ipar
vállalatoknak, amelyek újabb hitelért fordul
tak hozzá, azt tanácsolta, hogy emeljenek alap
tőkét, mert csak ez az egyetlen mód, hogy uj 
és friss tökéhez juthassanak. Az iparvállala
tok megfogadták a tanácsot és Így augusztus, 
de főleg szeptember hónapban az alaptökeeme- 
lések egész lavinája zudul majd a piacra, — 
Augusztus 13-án lesz a Pallas alaptőkef öl emelő 
rendkívüli közgyűlése. Mint A Reggel értesül, 
jfcdi régi részvényre egy újat adnak majd igen 
olcsó kurzuson. — Ugyancsak augusztus hó
napban fogja alaptőkéjét fölemelni a Slepha- 
ne/mi-nyoDidavállalat, Az. alaptőkeemelés 1:1 
arányban fog megtörténni 2000 koronás kurzu
son. — Malomvállalatok közül a Leszámítoló
bank érdekkörébe tartozó Gizella-malom emel 
a közel jövőben alaptőkét. Mint A Reggel 
értesül, a Gizella-malom igazgatósága úgy ha
tározott, hogy előbb összevonják a részvényeket 
és csak a részvényösszevonás után fog a válla
lat alaptőkét emelni 1:1 arányban, — Augusztus 
14-tki rendkívüli közgyűlésén fog határozni a 
Worner-gyár igazgatósága a vállalat alaptőke
fölemelésen ek részleteiről. Mint értesülünk, a 
vállalat minden régi részvényre egy újat ad. 
— A Keleti és Murányi vegyészeti gyár (Angol- 
Magyar Bank érdekeltsége) legutóbbi rendkí
vüli közgyűlésén alaptőkéjét. 16 millióról 24 
millió koronára emelte. AVí részvényre eov 
újat adnak 2000 koronáért. — A Leszámítoló
bank igazgatósága már véglegesen elhatározta, 
hogy még augusztus hónapban alaptőkét fog 
emelni a Boni. Értesülésünk szerint a Honi is 
1:1 arányban emel alaptőkét. — Egy másik 
szeszvállalat, a Kratf&r-szesz is elhatározta az 
alaptőkeemelést, amelyet szintén még augusz
tus folyamán, vagy szeptember első napjaiban 
kívánnak végrehajtani. — Augusztus 11-ikiköz
gyűlésén fog dönteni a lífercwr érdekközösség
hez tartozó Diana sósborszesz alaptőkeföieme- 
lésének részleteiről. — A Hitelbank érdekkörébe 
tartozó SzentlŐrind téglagyár szeptember első 
napjaiban nagymérvű alaptőkefölemelést fog 
végrehajtani. A Hzentlőrinci ugyanis most he
lyezi üzembe Magyarország egyetlen nagy kő
edénygyárát: a Porcellán-, Kőedény- és Kály
hagyár Rt.-ot, Az uj vállalat tőkeszükséglete 
miatt szaporítja alaptőkéjét a Szent lőrinci. — 
Hétfői rendkívüli közgyűlésén fog határozni az 
Olajwvilvek Rt., vagy amint a. tőzsdén nevezik, 
& „Győri olaj", alaptőkefölemelésének részletei
ről. A vállalat igazgatósága egyelőre még tit
kolja a tranzakció részleteit, de mint értesülünk, 
az alaptőkefölemelés előnyös lesz. — A Kéve, 
amely a magánforgalom legdivatosabb részvé
nye, újabb nagyobb tranzakciókkal bővitette 
üzletkörét — A Magyar-Olasz bank, illetően a 
Baráti szeszfinomitó érdekkörébe tartozó Golt- 
schlig Ágoston Rt. augusztus hónapban a vál
tókét emel, majd szeptember hónapban a vál
lalat: vezetősége a részvényt, a tőzsdére akarja, 
bevezetni. — Tőzsdei hírek szerint az Őstermelő 
Rt. még augusztus hónap folyamán bevezeti a 
koucerujéhez tartozó Magyar Tógazdaságok és 
Hungária Szérummiivek részvényeit. Mint A 
Reggel értesül, ezek a hírek nem felölnek meg 
a valóságnak. Az Őstermelő igazgatóságának 
ugyanis az az álláspontja, hogy részvényeinek 
belső értékét leányvállalatai részvényeinek 
piacrahozásával csökkenteni nem akarja, és 
csupán akkor, ha a vállalat erős fejlődése és 
nagy tőkeszükséglete kívánják, fogják elhatá
rozni a részvény bevezetései. Elsősorban a Ma
gyar Tógazdaságok Rt. bevezetéséről lehet 
majd szó. A Hungária Bzérummilvek beveze
tése a közeli hónapokban nem várható. — A 
Reggel múlt számában jelentettük, hogy a Pa
mutipar Rt. nap-nap után fejleszti telepeit és 
üzemeinek kapacitását folytonosan fokozza. A 
napokban a vállalat vezérigazgatója, Bzurday 
Róbert külföldre utazott, hogy tárgyalásokat 
folytasson a Pamutipar és a Hitelbank textil
trösztjéhez tartozó többi iparvállalat ügyében. 
— Az Ingéfa, amely jól fekszik a nem .jegyzett 
értékek piacán, nagyobb építési akciót szerve
zett meg, nmelyhez már hasznos és értékes mo
nopóliumokat is szerzett. Az építési akció rész
letei a jövő héten kerülnek minden részletük
ben nyilvánosságra, — Most, hogy az Iparbank 
és a Hitelbank fúziója befejezést nyert és a 
cégbíróság is hozzájárult már a tranzakcióhoz, 
aktuálissá vált Rebeszta Kolos, az Iparbank 
volt vezérigazgatójának végkielégítése. Mint A 
Reggel értesül, Hebcszta tiz éven át évi tízmillió 
koronát kap valorizált értékben. ________
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Kállay pénzügyminiszter
a valorizációról és a tőzsdeadóról

(A Reggel tudósitójától.) Jé állag Tiborhoz, a 
sinajai konferenciáról való beszélgetésünk 
után kérdést intéztünk a mindjobban előtérbe 
nyomuló

valorizáció problémájáról.
Kértük a pénzügy miniszter véleményét, és 

szóvátettiik azokat a támadásokat, amelyek a 
Jogyintézet hitelpolitikája ellen — a jegyinté
zeti hitelek valorizálása, érdekében elhang
zottak.

— A valorizáció kérdése, mondotta a minisz
ter, nagyon beható megfontolást és előkészí
tést igényel, annál is inkább, mert hiszen ed
dig más, hozzánk hasonló helyzetben levő or
szágokban sem tudták ezt a kérdést megfele
lően megoldani.

Nagyon sok nehézséget látok az olyan meg
oldás elé tornyosulni, amely nagyobb ará
nyokban léptetné egyszerre életbe a hitel

élet terén a valorizációt.
Kétségtelen, hogy a. teljes valorizációra való 

átmenet a hiteléletben nem történhetik meg 
addig, amíg a korona stabilizálásának élőt ölté
telei nincsenek biztosítva, ekkor pedig már tu
lajdonképpen nem valorizációról lesz szó.

Szerintem tehát egyelőre az a megoldás mu
tatkozik a legcélszerűbbnek,

hogy valorizációt fakultatív© állapítsuk 
meg és a kamatláb utján szabályozzuk.

Általában az a. fölfogásom, hogy lehetőleg 
kerülni kell minden, a közgazdasági élet irá
nyításába belenyúló erőszakos állami intézke
dést, viszont azonban meg kell adni mindenkor

X A Hitelbank és a Balkánbank. A Váci
utca és az Eskii-ut sarkán, ahol régebben 
Tiller Mór egyenruha-üzlete volt, ven most a 
Balkánbank. a Bangue Balcar.iqi'e helyisége. 
A Balkánbank zágrábi intézet és botránya éppen 
a minap foglalkoztatta a jugoszláv gazdasági 
életet, A bank ugyauis fizetési nehézségekkel 
küzdött és a. megindult vizsgálat folyamán 
arra az érdekes megállapításra jutottak, hogy 
még alaptőkéje sem volt olyan mértékben be
fizetve, amint azt a törvény előírja. A Balkán
bank budapesti intézete ellen a Hitelbank föl
jelentést tett, mert a Hitelbankkal asszociált 
szófiai bolgár pénzintézet, a Bangue Balca- 
nique nevét viseli. A Hitelbank két fórumon 
már megnyerte a pört és most várják ez ügy
ben a végleges döntést.

X Földhitelbank Rt. zár szánnal á :n 78.S!Wí.b’M K nyere
séggel 'zárult. Az 1922. évi oBStalókszcIvényekel a bank 
pénztáránál 200 koronáiul váltják b®. A jelenkori 
:<4 millió alaptőkét Iliit millió koronára emelték föl: 
2 régi részvény alapján l uj vnheíií át 25.000 i< árfolya
mon. Elővételi jog e hó 10-ig a Földhitelbank főpénz
táránál gyakorolható. Az alaptökefölemeléei művelőt be
fejeztével a bank sa.iát tőkei mintegy G milliárd 100 
millió koronára fognak emelkedni. A közgyűlést követő 
ülésen az igazgatóság dr. l’aupern Ferenc-M elnökké és 
Sir Williant Ghrtwnite Bart-ct alclttökké választotta.

X A Gazdahunk Itt. e hó 1-én a Pest vármegyei Gazda
sági Egyesület nagytermében egy milliárd korona alap
főkével megalakult. Az igazgatóság tagjaivá választot
tak: gróf Alninssy Imre elnök, báró WrJdbott Kelemen 
alelnök, Bettiik József, Csobaji Gyula, gróf Jankovits- 
Btásán József, Jókay-Szllájryj Miklós, Koós Mihály, 
Kovács Nagy Sándor, Lányi Mór. báró Maillot Nándor, 
Mntlckovtts Sándor, Meb'Zer László. Moezner Tibor, 
Mikeez István. Purgly Emil. Putnoky Móric, Sztly 
Tamás, Tankovics János, báró Trantlenbcrg Imre, 
Ur bánovi te Zoltán, báró Waldbott Frigyes, Z-Jtvov 
Tibor. A fölügyelőbizotUág a következőkből alakult: 
Kosinszky Viktor, Csajka Endre, dr. Drncker Jenő. 
Kern Imre, Szirniay József, <lr. Szende Vilmos, Vitéz 
Árpád.

X Esztcrgom-Szász vári Kőszénbánya Rt. az alaptőkét 
90.000 ni részvény kibocsátás:- által 1* trillióra emelte. 
Az igazgatóság a jelen időpontban csak 45.000 részvényt 
bocsát ki és ezekre a régi részvényeseknek 4:1 frányá
ban elővételi jogot biztosit, részvényenként 50.990 i< 
Áron. Elővétel e hó ÍC-ig gyakorolható Budapesten a 
főpénztárnál (Arany János-Ut.ca 25), n Kereskedelmi 
Banknál, Wlenbcn a Wiener Bnnkverelnnél,

Nova Közlekedési és Ipari Rt. alaptőkéjének 700 
millióra való fölemelését határozta el, amely célból 
350.000 drl» 1000 K névértékű, 192:). iizietévi osztalékra 
jogosító uj részvényt bocsát l;i és a rágj részvények 
né','értéké! 29Ö-ról JOHO K-ra egészíti ki. Minden régi 
részvényre egy u.i vehető ál 10.000 K, továbbá 4’10 K 
kamat és költség lefizetése mellett. _ Elér étéi jog nugtn.z- 
tus 14-ig a társaság pénztáránál: VII, Kertész-utca 10, MM..

X Demcescri Ipartelep Rt. igazgatósága az augu-zt tis 
11-én tartandó közgyűlésen nz nlnntőkénck 40 millióról 
ifin millióra való fölemelését. jnvnHoljn. A társaság tulaj
donát képezi a Ilcmecsereu :!t> holdon fekvő legmoder- 
nobh mezőgazdasági ipartelep, amelynek különböző 
üzemel már az idei kampányban fokozatosan működésűé 
helyeztetnek. A társaság bankári trendölt a Mngynr- 
Ncinet Bank lái*a el.

X Első Magyar Papíripar Rt. megegyezett n MaJirisehe 
Agrár S Iiuinstrlubankkal cseh tartozásának rendezé
sére. Rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjét fölemeli es nz 
u.i részvényeknek egy részét a MHhrj:-cho Agrúrbnnknnk 
engedi át. Mogye.gyezctl. a MKhrisehe Agrárlninkknl az
iránt is, hogy a nagyszlnbotd pnpirgynrbim levő gépek 
egy részének fölhasználásával M agyé -országon u.i papír 
gyárat létesít, amelynek keresztülvitelére a vállalat 
újabb alaptőkoomelóst tervez.

X A Corvlu-Fllmg.vár Rt. alaptőkéjének 200 millióra 
való emelését határozta el, A 2000 korona névértékű uj 
részvényeket 1:1 (irányban 4000 korona, továbbá 500 
korona költség és bélyeg ollanében adják ki. Az elő
vételi jog augusztus i’-ig RAkóOzi-ul 9 alatl gyakorol
ható, ugy anott nugusztim Jő-lől nz 1922- 23. évi szelvé
nyek datbonkénl 20’) koronázol váltatnak be.

X Telefongyár Rt. részvényenként 2(h) K osztalék ki
űzetését határozta el, a M lener Baukverein magyar 
országi ílóktslepénél, 

a jogi lehetőségeket arra, hogy a közgazdaság 
a maga mindenkori kívánalmainak megfelelő 
utakra térhessen. Adjuk, inog a. lehetőséget és a 
szükséges jogi szabályozási a valorizációs üzle
tek számára, viszont ne kényszeritsülc rá az éle
tet a valorizációra öli, ahol nem természetes 
okol,', hatnak abban az irányban, hogy ez a. 
szisz téma rá la szí a s sék.

A beszélgetés további során
a tőzsdeadó

kérdése kerüli, szóba. Itt fölhívtuk a nénziigy- 
miniszter figyelmét arra. a. nyugtalanságra, 
amelyet a. tőzsdeadó fölemelésére vonatkozó hír 
kiváltott, és megkérdeztük, hogy ebben a kér
désben is mondjon néhány szót a tőzsdei körök 
megnyugtatására. Kállay Tibor így válaszolt: 
A tőzsdeadónak 5%0-ről 1%-ra való fölemelésé
ről

csak az indemnitási javaslat törvényerőre 
emelkedése után lehet szó.

mert csal: ekkor élhet a kapott föl hatalma zás- 
sal a pénzügyi kormány. Amennyiben a viszo
nyok ugyanolyanok maradnak, mint amilye
nek ezidő szerint, azt hiszem, a magasabb 
tőzsde a dó egyáltalában semmiféle káros követ
kezményekkel nem fog járni. Egyébként azért 
kértem csupán fölhatalmazást a tőzsdeadónnk 
kétszeresére való fölemelésére és azért nem 
lixiroztam a. magasabb adótételt, hogy

amennyiben a viszonyok változása folytán 
a magasabb adó közgazdaságilag káros ha- 
fásokat eredményezne, meglegyen a lehe
tősége az adó megfelelő csökkentésének is.

Lígetszanatóriiim Rt. testvérválbilnto. n Svábhegyi 
Ljgcívziin.'Hórium. cgv modern uj épületre, kapott építési 
engodélvt. Az. építkezések niíir megindultak, úgy hogy 
jövő évre a legmodernebb téli-nyári azanntórium lesz a 
Svábhegyen. Ezzel az ópi< kczóstiol kupcsolntoHnn a 
Éigctszaimtórium Készvénytársiiság <• hó 4 Iki közgyii 
lése alaptőkéjét 4<i millió koronára emelte föl. Az alap- 
tőkcfölemelés a részvényesekre nagyon előnyös.

X A Rex Lloyd Hajógyár R.-T. augusztus 3 iki köz- 
gj illése az alaptőkének 1" millió koronára fölemelését 
határozta cl. öt régi révzvény három uj részvény átvótc 
lére jogosít, drb.-ként 3000 korona át vételi úron. Elővételi 

gyakorolható augusztus 7-től 12-ig bezárólag Mezcy 
Scluibor Imiikcégnél V, Zoltún-utcu 12. amely cég no- 

hóny hátiul ezclőlt vezeti'' be a r.s-zvi’i.yt. a hivatal >s 
forgalomba 23l’<) körönöm úrfojyatinon, amely kurzus ezen 
)gő alatt tizenötvzörí'- ,',ye r ineiki flott és etérie a 35.W)H 
koronát. Az elővételi jogok évtéke js ma már ll.OOti ko
rona-

s*

I'Ül! 
nyai 
részletes __  .
lián levő Borsod sz ti hogy! 
és !’ilin„ l 
:w milliós alaptőkéiéi 
u i'-oi Kulri-banl.házai 
werko főnökét, d 
a széná k •lázé i a 
tőbe- havára napi kő 
ott kezdetét, vette n i... 
•■s carbbigyár építése is. 
nla’t fejez he és hoz űzőmbe 
terii'. t (S m. vastag fi teg, 
akná/.hatiitlan rmunyiségu 
hogy itt tervbe nem _ v 
viiltitnosv’lágih.si és erőt'* 
főse, amely igen nagy súg 
ország részt energiáit:! ellát 
a külföldi érdekeltség bt ve 
következőkép alakult >nog:

Elnök: Dr. S:oola'ili '/«;<> 
igazgat'tia. Társelnök: Dr.^ h 
werke (Be 
Wi ti, a J< 
nz 1. O. 
ri'ieli B. 
A. Merni, 

n Franül 
Ferenc l.í] 
ügy ve zető 
lója. Ib-í 
voíeiigazgr

V."  r VCZei ige ■ gat O.lII, 
igazgató, Dr. i:.-... ■ . 
bdttzlő gyár igazgat 6. A 
toldi éniokoltséir zárolva á 
engedte át a forgalomnak, . ...... .......... . ...-----
liózii, Nagykoronu-utca 19 és a Kóla & Co. \\ ion, ErauK- 
gns'.e 1, '.özettok be.

i 7 tői 12-ig 
Zoltún-utcii 12.

■ háttal ezclőlt vezette be a rAázvvi.yt 
’ibmilxi. 2300 koronás árfolyamon, amely 
alatt tizenöt szőrű Arc eineikcdctt és 

Az elővételi jogok értéke jb ma 
vagyis a be.vezetóél árfolyam ötszöröse.

Egy uj szénpapir a piacon. A maRÓnforgalomba ko
szén pu pirók közül a < oncortlia ftsihihán‘ja rt. rész.ve- 
előnyösen tűnik ki a vállalat helyzetéről közzétett 

ibine) tetőssel. Ez n részvénytársaság a tulajdonú- 
........ i. Andornak-!, Kislőd-i (Veszprém) 

:ig-i széni erőieteket megszerezvén, most fölemelte 
2tio millióra, érdekeltségébe vonta a 

a berlini Koyllng éa Thotnas- 
•. Kcyling ural. A boraodl területen 
modern szállltoberendezesokkol már ok- 

4 líni vagonra fokozzák föl és ugyan 
légbígjár, ineszégelőtelnp. '•cmentgyár 

amelyeket leljcs egészében 3 év 
a vállalat. Az ntulornaki szén- 
il.flOO kát. hold területon) ki
jó inin<>segii szenet ad, úgy 
'•ve egy országos központi 
ep (nborlandcentralo) kiépi- 
nru körben lesz hivatva egy 
íi. A rendkívüli közgyűlésen 
nása miatt, nz igazgatóság a

m. kiv. földtani intézi* 
, a Keyling és 'J'homas- 

Kofa nfeharti bankár, 
y. Co. bnnkcég főnöke és S’oedax/rí Mihrih/, 

Sz. v. zérigazg'atóia. Hicl úril, sz
:•<•« főnöke, dr. Frank l'dl (Wien), n Franki 
ii rt. béeii házának vezetője, lliiscli yldolf, 
JTetm. Fiai vezérigazgatóin, ))r. Marschall 

u !•■, nz országos mezőgazdasági kamarák 
z.gató.iu, l>r. Laufvr bajos, a Nóra igazga- 
.irnold. ii Magyar-Holland Izzólámpagyár 

a. Strtntő IDoire. a Hajós ás Hzántó elektr. 
Jílrin DlemCr bányamérnök vezér- 

Élsitcr Henrik ügyvezotőigazgató, Prerovsl,)! 
részvények zömét u hazai és kül- 

ívette é < csak kis töredékét 
amelyet Havas Sándor bank-

■OEX©5
Az yj termésű liszt
árusítása már megkezdődött

ANDEL SAMU
fűszer-, liszt- és gyarmatáru-üxletében

VBv frfturoyacIMér 3
Telefon 95-78

Az. összcR ttlszer- éc gyarmatáruk és 
kántartási cikkek legjobb minőségben 
és lesoícsábfe nag»l árakon kaphatók. 
Pontos és figyelmes kiszolgálás 
ftHncflen rendelést házhoz szállítok

©:<£>.

I
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1923. augusztus 6. aReccel

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

amely korra reggel aztán 
érkezet1 Budapestre.

szenzácló: J Renaissance- 
ujdonságában, egy francia

hallott-e valamit Gombaszögi Frida éjféli ka
landjáról — a Dunán?

— A Dunán?
— Tehát semmit sem hallott. Gombaszögi 

Frida. elutazása előtt nagyobb társasággal, mo
torcsónakon lerándult Tahitól falura Nemes 
Marcellékhez. Éjfél után startolt a vidám társa
ság visszafelé s fogyó hold lévén, koromsötét
ben vágtak neki a Dunának mintegy tizenné
gyen egy hatalmas motorcsónakban, amelyet 
Márkus alezredes vezetett. Körülbelül félórái 
ut után a nyolcvan kilométer sebességgel ro
hanó motorcsónak zátonyra futott. Az első meg
döbbenésből felocsúdva, a társaság a humoros 
oldaláról próbálta fölfogni az egész aventure-t, 
azonban mikor hajnalfelé hideg szél kerekedett, 
bizony a hölgyek — különösen Schossberger 
báróné — vagyon elszontyolodtak. Mikor vilá
gos lett, a férfiak néhány parii hajós segítségé
vel, akik kiállásaikra figyelmesek let lek, neki
vetkőzlek, belegázollak a vízbe s nagynehezen 
vizrehuzták a hajót, 
szerencsésen meg is

— óriási!
— Második számú 

színház legközelebbi 
bohózatban a jelenleg Karlsbadban üdülő Fe
dők Sári fog föllépni, akinek erre a Három grá
ciának elhúzódó sikere, módot nyújt. A próbák 
már a napokban meg is kezdődnek, egyelőre Fe
dők nélkül. A Renaissanceról még annyit, hogy 
A trónörökös szombati premiérje méltatlan vál
lalkozása annak a Bárdos Artúrnak, akinek mű
vészi hitele, alapján joggal clhihcttiik, hogy 
alatta a Rcnaissance-szinház renaissancc-a fog 
elkövetkezni. Ehelyett azonban, úgy látszik, a 
körút közelsége alól ő sem tudja vagy akarja 
magát emancipálni, mert ennek a tipikusan 
boulevarddrámának Ízetlenségét, máskép nem 
tudjuk igazolni azon a színpadon, amelyet. Bár
dos vezet. Simonyi Mária, Törzs Jenő és Thurzó 
Elvira gyönyörű küzdelmét a sikerért nem há
lálhatja meg eléggé a színház s a szerző, aki a 
premieren nem jelent meg, sem a függöny előtt, 
sem mögötte.

— óriási...
— Mondja, maga bölcs csodarabbi, hát a Bu

dai Színkör tragédiájáról mért nem beszél egy 
szót sem. Mért nem tátja ki a száját, amikor 
újból egy kultúr orgyilkosság készül?

— Mi történt, az Istenért?
— Nem történt egyelőre semmi, de fog tör

ténni, ha eltűrjük: a Budai Színkört a, közmun
katanács a szezon végén le akarja honlatni. A 
Reggel tisztelettel a következőket kiáltja a köz
munkatanács elé: Mielőtt az urak egy meglévő, 
prosperáló, százaknak kenyerei, megélhetést 
nyújtó színház lebontását elrendelik, építsenek 
föl talán előbb egy színházat. Igy rendelték cl 
a Nemzeti Sziv.ház lebontását, a helyén 
zórikus Potcmkin bódék éktelenkednek, 
rendeltél- cl a Margit-szinház lebontását, 
szüntettek meg a. Várszínház üzemét, amit 
sőhb Bánffy intendalurája alatt helyeztek 
bál r> ngeteg költséggel üzembe — 
mi. szükség van erre ti tudatos rombolásra? 
Vegyék tudomásul az urak, hogy a pesti szín
házi világban úgy cl vannak keseredve az érn
ie rek a terv miatt, hogy a budaiak színházát 
aligha fogjál: simán lebontani...

— Óriási, óriási.
■ Mondja, mért nem szól egy szót sem maga 

színházi Fafia Ncgra, hogy kik. érkeztek már 
haza a. nyaralásból.? A végén mégis csak ér
dekli ez is a publikumot?

Bárcsak már megnyílnának, a. színházak, 
mert mar alig tudom összehozni azt a. nehány 
hazugságot, amit intimitások címén leadok he- 
I ex kén t fi közön ségnek...

— Tudom, öregem; hal akkor csuk olvassa 
A h’cggrlf. Ezen csak kereshet. Megérkezett 
halimanntól Drezdából Ifcllai Jenő, aki vára
kozó barátait a pályaudvaron igy köszöntötte: 
ló vagyok. : megtörve bár, de fogyva nem. 
Megjött t'ray Tivadar, aki Pécsben jálizotla 
Földes Imre kuru‘.sióját filmen. Megjött az a 
fiatal szőke művésznő, aki oly gyakran láthatót 
minden mondáin helyen a férjére! s egy pesti 
nagybank Italai igazgatójával, alci nemcsak^ a 
papáját, de a mostoha papáját is kitünően 
megválasztotta. Nem jön meg ellenben Maga- 
zincr Erzsi, aki jelenleg Parisban van 1 ,entceffy 
Ica társaságában. A szép, szőke Ica Párisból 
Mankóimba utazik...

provi- 
igy 
igy 
ké- 
uj- 
hát

— óriási.
— Nem beszél egy szót sem, maga fajvédő 

izmaelita, szegény Porzsolt Kálmán bátyánk 
súlyos betegségéről. Zsolt — az Esti levelek 
híres Zsoltja — a Korányi-klinikán fekszik, sic-, 
lyos tüdőgyulladása volt, ötven napig feküdt' 
lázasan, öt éjszaka sem aludt ezalatt az idő 
alatt. Most már sokkal, jobban van, néhány 
nap múlva cl is hagyja a klinikát...

— Hála Istennek.
— Sokkal jobban van Brődy Sándor is. Sán

dor bácsi 
natórium 
rat, a, jó 
hiányzik, 
attól a helyáremeléstől, amelyet dicső direkto
raink. suttyomban készítenek: 200né>-os emelés 
készül.

— Máriám!
— Mit csináljon az a szegény publikum, ha 

még maga is megijed, destruktív idegen. Pe
dig magának szabadjegye van minden szín
házba. A Víg és Fővárosi Operettszinházak a 
helyáremeléssel kapcsolatban, 180Vo-kal emelik 
a tagok fizetését. Az állami színházaknál Wlas- 
sics főigazgató szeptember közepén fogja, meg
állapítani, még pedig valorizációs alapon, az 
uj fizetéseket.

— óriási. Pletyka?
— Nincs. Mert az már nem is pletyka, hanem 

szinigaz valóság, hogy a. nyári színház vendég
primadonnái, a férfi is, a nő is. nagyon-nagyon 
tetszenek egymásnak. Maga is tetszenék nekem, 
Bendegúz ecséni, ha akkor látnám, amikor a 
hátam közepét.

ezen a héten már sétálgatott a sza
kért jcben, jő kedve van, élvezi a nya- 
szivart: az életet,. Most még csak az 

hogy a publikum is beteg legyen

Sziget-Színpad „Farao metresszo“.
• Egyedül álló eset, hogy kősoinház egész nyáron zsú

folt házak mellett jótszék. Ezt a sikert érte el a Fővárosi 
Ciperettsz.inház a ..Három gráciá“-val. amely a hatvana
dik előadás után is lankadatlan vonzerővel folytatja di- 
osőwéges pályafutását. .

„Farao metressze" Sziget-Szinpad.

Moitltöztemények
Fatty 5 tölvonásos burleszkje: „A kövér Don- 
Juan“ és Fairbanks 5 fölvonásos viirjátéka 

óriási sikert arat a Tó-moziban.
A régi teória győzött. Annak a leghálásab- 

btik az emberek, aki megaevetteti őket Faíp/, 
a pompás őshumoru amerikai komikus a Tó
mozi pénteki premierje óta a „Kövér Don- 
Juan“ cimii 5 fölvonásos burleszkben valósá
gos kacagó orkánt vált ki a publikumból.Méltó 
segítőtársa Fattynak a humorban Douglas 
Fairbanks, aki mint „J tettek lovagja" jóked
vével, ötleteivel és elevenségével fölvilla
nyozza a közönséget. A Tó-mozi, bár fönti mii
sóra horribilis dollár összegbe került, és az el
múlta statáriúlis napok korai zárórái tetemes 
kárt okoztak neki, mégis vsak csütörtökig 
fogja műsoron tartani a jtót brilliáns filmet. 
Torlódások elkerülése vegeit tanácsos a je
gyekről időre gondoskodni. A Tó-mozi naponta 
három előadást tart, mégpedig: -%8, */ílO és 3Ztll 
órakor. Telefon: 153-83 és 20—82. jutányos áront

ósbürszesz testedző, 
izumeríísitíí, áldásos hatású

Hófehér matt arcbőrüket 
a (Iivnthölgyek De. Jutossy Zománc által nyárik,

Elsőrendű külföldi feketo ne p a U 
női box és sevró félcipő... uu.u U l\ 
Elsőrendű külföldi barna un c.in |Z 
bagaria női fűzőseIpő.........ua.Juu ll
Elsőrendű külföldi fekete ZQ min k 
nő) box füzősclpő............... 'lö.ullU h
Elsőrendű külföldi rámán cin nnn 1/ 
varrott férfi box füzősclpő UihllUU í\ 
Elsőrendű női lebér vászon tn r.nn |/ 
félcipő, bőrsarokkal............. lű.uUu li

Ezenkívül óriási választék a világhírű The Bella Shoe 
cipőkben. Kizárólagos elárrtsitójn Budán:

•» MésxAros.Mtca a. uám 
iraw;<«5?3 (Kr!«xtlna-tér sarok)

moly nem pereg le, nem plszkitéscsak mosdáskor megy lo. 
Kapható: szakiizlutokban vagy Dr. Jutassy Kozmetikai 
Gyogylntézetébon, Kossuth Lajos-u.4. Saétküldés utánvéttel

-f- „Farao n)elressTe“ Sziaet-Szinpad.
Most sem tévesztette cl hatását a legragyo- 

góhb magyar filmdráma, a „Len gyei vér“, 
amelynek mindkét része egyszerre kerül színre 
<• héten a Kamarában. Bojda .Inéi, Leth na, 
Mattya/jovszky Ilona és Petrovich Szvetiszlúv 
alakításai a külföld legnagyobb művészeire 
emlékezteinek. Az előadások ma, vasárnap 6, 8 
és 10 órakor kezdődnek.

Pesti nyaralás

legpiszkosabb budai kis-
Ezek a züllött kis putikok sa- 

elsö

nagyon rosszul megy a Márványmenyasszony. 
tulajdonos, egészen megvan vadulva, annyit 
már árdrágításért és záróra túllépésért. Ma 
beszél a vendégekkel: „Ugyan kérem." — és 
istennek sem"... Utálják is szívből, nem jár-

•— Kis kocsmák Budán —
Az idén a siberek vacsoráznak Budán. De csak az idei 

siberek, akik még a tuvalyi divathoz tartják magukat, 
amikor még a legforróbb kánikulában is Neigeruél vagy 
az Emke-kávéházban vacsoráztak, ök úgy emlékeznek, 
hogy fashiouablo dolog ilyenkor augusztusban a Miír- 
vdny menyasszonynál vagy a '/öld diófában vacsorázni. 
El vannak marodva szegények egy esztendővel. Az 
elegáns emberek, azok, akik már polgárjogot szereztek 
autóiknak és pénzüknek, akik már valóságos hadi, vagyis 
békemilliomosoknak számítanak, azok kizárólag a 
Gerheaudnál, a Svábhegyen vagy az Augusztnál vacso
ráznak, kint a Hűvösvölgyben. Tavaly még ezek is egy
szerű, de újdonsült siberek voltak, akik még Budán 
vacsoráztak. Ma már nem, mert „a rossz publikum miatt 
nem lehet odajárni".

Az idén a legeldugottabb, 
kocsmák jöttek divaba. 
játságos változáson mennek keresztül, mihelyt az 
autó megáll előttük. Amíg öreg nyugdíjasok, mohos bu
dai purgerck és istenem -- kocsisok jártak ezekbe a 
restaurantokba, addig nagyszerűen főzött a szakácsnő és 
kitűnő volt a bor. Az autó azonban rendszerint magával 
hozza a civilizáció áldását: az abroszokat tisztitóba kül
dik, a pincérek estére megborotválkoznak, a borba vizet 
öntenek és a koszt ehetetlenné válik, mert a szakácsnőt 
elküldik s helyébe fehérbőbltáa szakácsot szerződtetnek. 
Jövőre már azok fognak idejárni, akik az idéu még a 
Magyar Házban vacsoráznak.

Az idén
P.rtros, a 
büntették 
már igy 
„Még a;: 
nak a Márványmenyasszonyba. Nagyon jól megy a Zöld 
diófának. Mái- este 9 órakor zsúfolva van, ember-ember 
hátán tolong, még 11 órakor sem lehet helyet kapni, ez 
a legdrágább hely Budán, a „budai Ritz“. Tizenkétezer o 

| liba, harmincötezer a pezsgő. A pesti Ritzben csak har
minc. Gyümölcsbólé pezsgővel és kérdőjellel. Az árát ki 
sein Írják. Nem fognak összeveszni.

| láttam az idén bólét a Diófánál egy 
jelet még a siberek is drágulják.

üleicher bácsi, a jó 
landóan gorombáskodott 

I sen megszelídült. Olyan 
I zött, mint Dollinger a 
I le, ne álljon itt, mint a

rút," ha sokat, okoskodik" — mondta tavaly egy híres 
| szép bárónőnek a fülem hallattára. Egy szál cigány 
I hegedült Bleichernél a tavaly, de igazán csak egyetlen 
I egy szál. Az idén már hárman vannak; a szép sárga 
I kavicsot a fák közül kigereblyézték, kínosan kisöpörnek 
I minden este az asztalok között, tnég a földöt is kékre 
| borotválják. Kis Ingasokat, már-már szeparékat csinált 
I a jó Bleicher, arról bőszéi, hogy esetleg zongoristát szer- 
I ződtet a cigányok helyett, a tengerészsapkát, amely ta- 
I valy le nem került a fejéről, eldobta és úgy köszön a 
I tejfölösszáju sibereknek: alázatos szolgája vezérigazgató 
| ur. Vagy: Jő estét kívánok, méltóságot uram. Vége van. 
I Elzüllött szegény, jövőre zsakettben fogja fogadni a 
I vendégelt és francia étlap lesz az asztalokon ... 
j Egyed Zoltán.

Egyetlen egyszer 
asztalon. A kérdő-

kocsmáros, aki ál-öreg budai
a vendégeivel, az idénro telje

volt Blelcher a kocsmárosok kő
professzorok között, „üljön már 
sóbálvány, mert nem kap vacso-
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Uhereczky az 1000 méteres, Tóth Gyula 
a mótorvezetéses bajnokság győztese 

EriSs BiiiscSelmek a mótormfögffftti versenyekben
RSricBü Péter az egykllcméteres bajnokság ttönegjébe flwSott

yagyar ország kerékpáros bajnoksága rikord- 
közönség előtt zajlott le a Millenárison. Az 
egykiloniéteres bajnokság Uhereczkyé lett, má
sodiknak Grimm, harmadiknak Burghardt fu
tottak be. Meglepetésként hatott a TTC fiatal 
versenyzőjének, Rörichnek a szereplése, ki ló
versenyekben az idén indult először s máris az 
elsők között láthatjuk. Az egykilométeres baj
nokságban a döntőbe küzdötte föl magát, s an
nak mindhárom futamában jó negyedik lett. 
Az ötvenkilométeres mótorveztéses verseny
nek mindkét futamát izgalmas küzdelmek árán 
a veterán Tóth Gyula (EKE) nyerte; az elsőt 
28 p. 12 mp., a másodikat 26 p. 58.2 mp. idő alatt, 
s ezzel egy évre Magyarország bajnoka lett 
Szép volt a virágkorzó győzteseinek a fölvo
nulása is, majd a ráadásul kapott gyermekver
seny, melyben a jövő négy óriása mérte össze 
az erejét. A mérkőzést Jankovies Dodó nyerte 
Í6 éves) 500 méteren 200 előnnyel, 2. Jankovies 
Ferenc (10 éves). 3. Németh Nándor (9 éves). 
Nevüket megörökítjük a. hálás utókor számára.

Részletes eredmények:
1. Kezdők versenye 1000 ni.t 1. Schrank (FTC). 2. Benyó 

(Vasas). 2. Haladók térelőnyversenye 1000 ni.: 1. Havasi 
(Jóbarát). 2. Pataky (CsKK). 3. Papa (FTC). 3. Magyar
ország 1 ktn.-ex bajnoksága (I. futam): 1. Uhereczky 
(VIT. SC). 2. Bnrghardt (VII. SC). 3. Grimm (EKE). 
4. Pontverseny 3000 m.: 1. Mazák (MTK). 2. Trahtulecz 
(Vil. KK). 3. Széchenyi (Vil. KK). 5. Htilg uverseny 
1000 m.: 1. Heszberger Kató (TSC). 2. Schin Erzsébet 
(CKE). 3. Sárkány Antalné (Vil. KK). 6. Magyarország 
motorvezetéses bajnoksága 2X25 km. (T. futnmj: 1. Tóth 
Gyula (EKE). 2. Tóth István (Vil. KI<). 3. JBartos (VII. 
SC). 7. Magyarország l kni.-es bajnoksága (II. futam):
1. Grimm. 2. Uhereczky. 3. Burghardt. 8. Old boy tér-

A honvédség 1923* évi bajnohi 
evezős versenye

A mozdonyvezetők sztrájkja miatt elhalasztott honvéd
ségi bajnoki -viadalok első részét, az evezősbajnokságot, 
vasárnap rendezték a Margitsziget pesti Dunaágában a 
következő eredményekkel: 1. Arkász-evezfjSverseny (fa- 
csónakban) 1000 m. 1. Szeged. 8. honvédgyalogezred (Libor 
és Csala). 2. Pécs, 7. honvédgyalogezred (Hepp és Kukiti). 
3 Budapest, 4. kerékpáros zászlóalj (Polovics és Hubina). 
II. Utász-eve. .fisverseny (vascsónakban) 1000 m. 1. Győr,
2. utász-zászlóalj (idő 5 perc). 2. Győr, 2. utász-zászlóalj.
3. Budapest, 1. utász-zászlóalj. III. utász-evesősverseny 
(háromrészes pontonokban) 1000 m. 1. Szeged, 3. utász
zászlóalj (idő 5 p. 3‘t mp.). 2. Győr. 2. utász-zászlóalj. 
3. Budapest. 1. utász-zászlóalj. IV. Utásztiszti pdrevezös- 
verseny (diibló) 1000 m. 1. Budapest, 1. utász-zászlóalj 
(idő 4 p. 20 mp). 2. Győr, 2. utász-zászlóalj. Szeged föladta. 
F. Utdsz-hidász-evazösvorseny (facsónakban) 1000 m. I. 
Budapest, 1. utászzászlóalj (idő 5 p. 1 mp.). 2. Budapest, 
egyesített hidászszukaszok. 3. Szeged, 3. utász-zászlóalj.
VI. Utásztisztt verseny (négyes csónakban) 1000 m. 1. 
Győr, 2. utász-zászlóalj (idő 3 p. 10 mp). 2. Szeged, 3. 
utász-zászlóalj. 3. Budapest, 1. utász-zászlóalj. A honvéd
ség főparancsnokának vándordíját pontversenyben Győr 
csapatai nyerték meg. A győzteseknek a dijakat Janky 
Kocsárd altábornagy osztotta ki.

Réz- és vasímtorok gess&^SSS 
fIj-árából a legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál- 
altatnak: llo)ló*utca 3, Dohány-utca 6. Tel.: J. 61—97 kh

előny verseny: 1. Papp (FTC). 2. Grciner (KAC). 3. Popelka 
(KVK). 4. Maiidéi (KSzLKK. 74 éves). 0. Seniur páros- 
verseny: 1. Tandarin—Koupert-pár (MTK). io. Selejtest)- 
versenyül. Ruzovszky (Vil. KK). 2. Piriti (FTC). 3. Szóké 
(Vil. KK). 7t. Tandemverse»>/ 2000 m.: 1. Havasi—Mazák 
(MTK). 2. Eigner—Piriti (FTC). (Grimm- Pfeifer lánc
szakadás miatt föladják. Thereczky—Burghardt. nem in
dultak. 12. Magyarország motorvezetéses bajnoksága 
2X25 km. (II. futam): 1. Tóth Gyula. 2. Tóth István. 
3. Bánitzky. 13. Magyarország 1 km.-es bajnoksága (III. 
futam): 1. Uhereczky (VII. SC). 2. Grimm (EKE). 3. 
Burghardt (VII. SC). *

A virágos kerékpárkorzót a rendőrség nem engedő* 
lyezte. (A Millenárisra vonultak az ün
neplő kerékpárost: k.) A Magyar Kerékpáros 
Szövetség — régi tradíciójához híven — ez évben is 
virágos kerékpárkorzóval akarta ünneppé avatni 
Magyarország- kerékpárbnjnokságainak napját, azonban 
n főváros utcáin való fölvonulást a főkapitány
ság — a vasutassztrájk miatt elrendelt kivételes álla
potokra való hivatkozással — nem engedélyezte. 
A benevező kerékpárosok erről csak az utolsó percben, 
a Baross-térre tervezett indulási helyeu vehettek tudo
mást s kissé lehangoltál! kerekeztek a Millenáris
pályára, hogy a zsűri előtt mutassák be mindazt az 
ötletet és áldozatkész,séget, amellyel demonstrálni igye
keztek a minden oldalról mostohagyermekként kezelt 
kerék pú rsportuuk mellett. Aki azután nem sajnált dél
előtt kisétálni a jó öreg Millenárisra, annak őszinte 
öröme telhetett abban a gyönyörű sz.jnpompában, nr.ie- 
lyet 15 fővárosi egyesület közel félezer versenyzője 
nyújtott, virágokkal pazarul földiszitett kerékpárjával. 
Mint egy megmozdult virágoskert, úgy hatott itt a. föl
vonulás, amelyből élénken vált ki az első díjjal kitün
tetett, liladressz.es, fehérvirngdiszitésü Kitartás 
kerékpárkör csapata és az egyéni győztesnek Magyar
ország turulon nagy címerével díszített kerékpárja. A 
fölvonulás után a dijakat a következőknek Ítélték oda:
I. Csapat riijaz á s: 1. Kitartás Kerékpár Kör, 
18% ponttal. 2. Vándorkedv KK 18 p. 3. Horgony 16 p.
II. Egyéni díjazás: 1. Szmetnua (Vándorkedv) 
19* j p. 2. .Tullinák 17% p. 3—1. Bengyel-Szende-Bukay- 
pár 16—1G p.

Országos reKord
az uszófeajnoKságban

BJperjessy a 800 méteres bajnokságban rikordot 
javitott. — Az osztrák-magyar válogatott vízi* 
pólómérközés eldöntetlenül végződött* — Kínos 
incidens a 3X109 méteres stafétabajnokságban.

(A Reggel tudósitójától.) Kellemetlen, szeles 
időjárásban folyt le a MUSZ bajnoki viadalá
nak második napja. Ennek ellenére föltűnően 
nagyszámú közönség volt kiváncsi a bajnoki 
viadal második, érdekesebb részére, ellentétben 
az első nappal, örvendetes jelenség ez, már 
azért is, mert a közönség valóban hősies el
szántságról tett tanúságot akkor, midőn meg
tette a lágymányosi kavics- és portengerben 
ezt a hosszú gyalosrutat és áldozatkészen kitar
tott, a verseny végéig, dacolva a széllel, amely 
a Dunapart homokját szórta a szemeibe és a 
szembetiiző erős napfénnyel, amely viszont a 
víztükörben visszaverődve, zavarta a nyugodt 
szemlélést.

Sajnálattal állapítjuk azonban meg, hogy az 
egész versenyen csupán Eperjessy teljesítmé
nye képezi a mérleg aktíváját. Lehangoló az 
Olaszországban diadalmasan szereplő vizlpóló- 

csapatunknak gyönge formája a fiatal és még 
rutinirozatlan osztrák csapattal szemben. A. 
mérkőzés 3:3 arányban eldöntetlenül végződött. 
Le kell szögeznünk azt, hogy a magyar csapat 
nagy balszerencsével küzdött és elejétől végig 
jobb volt, mint osztrák ellenfele. Az osztrák 
csapatról csak annyit, hogy lelkesedés és fair 
játekmodor jellemzi a játékát, de tudása igen 
mélyen alatta áll reprezentativjainknak.

Kinos incidenssel végződött a 3X109 méteres 
stafétaha.inokság, amennyiben az elsőnek be
úszott NSC csapatát a. zsűri diszkvalifikálta és 
így a MAFC jutott a büszke rim birtokába. Mi 
nem óhajtjuk a. zsűri döntését bírálni, mert 
respektálni óhajtjuk szuverén itását, de 
le kell szögeznünk azon elvi álláspontunkat, 
hogy ilyen fontos versenynél az NSC-nek a baj
nokságtól való elütése mindenesetre nagyobb 
megfontolást igényelt volna. Munkatársunk 
ugyanis beszélgetést folytatott több semleges 
egyesületi vezetővel, akik a zsűrivel ellenkező 
nézeten voltak, de még a közönség is meglepe
téssel vette tudomásul a zsűri döntését. A szó
ban forgó verseny ugyanis egyike volt, a leg
szebb küzdelmeknek, amelyeket, magyar vize
ken tégigélveztünk. Az NSC közönsége a zsűri 
döntését, parázs tüntetéssel fogadta, amely 
utóbb kisebb rendőri beavatkozást is igényelt,

A bajnokság második befejező napjáról a kö
vetkező részletes eredményekről számolha
tunk be:

I. 50 méteres mellúszás, gyermekverseny: 1. Magvac 
(III. TVE). 52 mp. 2. Cigány (MUE) 54 mp.

II. 100 méteres hdtuszás. liálgyverseny: 1. Kraszner 
Kató (NSC) 1.44 mp. 2. Keresztúri Kamilla (FTC) 1.48.8 
mp. 3. Komáromi Bözsi (Ml'E) J.55 mp.

III. Magyarország 100 méteres gyorsuszóbajnoksága 
(egyúttal Las-Torres-emlék verseny. Védő: Kenyerv. 
MAFC). Bajnok: Gáborffy (NSC) 1.5.55 mp. 2. Turnovszlcy 
(MAC) 1.6.03 mp. 3. Czello (TIT. TVE).

IV. 100 méteres hdtuszás, ifjúsági verseny: 1. Lőrincz 
Gyula (MUE) 1.3.12 mp. 2. Vermes (VÁC) 1.3.14 mp. 3, 
Kratochwiil (NSC) 1.33.6 mp.

F. Magyarország 100 méteres mellű szóba.inoksága (egy
úttal Dem.lán Oszkár-emlékvorseny. Védő: Siposs Márton. 
MAFC). Bajnok: Siposs Márton (MAJi'G) 1.21.8 mp. 2, 
Bari os (NSC) 1.23.7 mp.

VI. Másodosztályú verseny. 100 méter: 1. Serény (FTC)
6.16.8 mp. 2. Bábok (MUE) 6.20 mp. 3. Angelus/. (MUE)
7.32.8 mp.

VII. 50 méteres hdtuszás: 1. Magyar (III. TVE) 39.2 
mp. 2. Fehér (VÁC). 3. Jlödiger (OTE).

Vili. Magyarország 100 méteres hölgyuszóbainoksdga. 
(Védő: Teiclimanii Darinka, NSC.) Bajnok: Dénes Irén 
(NSC) 1.41 mp. 2. Kraszner Vilma (NSC) 1.43 mp. 3. 
Wagner Olga (FTC).

IX. Magyarország lOn méteres hdtuszóhajnoks'iga. 
(Védő: Balikó Kálmán. NSC). Bajnok: Barta Károly 
(NSC) 1.21.2 mp. 2. Hóiba (OTE) 1.25.6 mp. 3. Géczy 
(MAFC).

.V. Ifjúsági verseny. 100 méter: 1. Sigricz (OTE) 1.12 mp.
2. Vermes (VÁC) 1.22.8 mp. 3. Szabó (VÁC) 1.23.8 mp.

XI. Miiugrás: 1. Komhalter (Pozsonyi TE). 2. Szalay 
(VÁC). 3. Nagy Károly

XII. Magyarország >00 méteres bajnoksága. (Egyúttal 
Las-Torres-etulékverseny): Védő Eperjessy (MOVE— OTE). 
Bajnok: Eperjessy (MAFC) 11.48 mp. (Országos rikord!)
2. Balikó (NSC). 3. Hlavacsok (BKÁC).

XIII. Magyarország 3.'100 méteres vegyes staféta, baj
noksága: Védő a MAFC csapata. Bajnok a MAFC csa
pata (Siposs, Virányi. Eperjessy). 2. BKAC. Az NSO-t a 
MAFC által beadott óvás alapján a zsűri diszkvalifikálta.

Magyarország—Ausztria vizipolómérkőzése 3:3 (2 :1).
Bíró: Komjády.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.
_______ Kiadja a Reggel Lankiadó Rt
„Világosság“-könvvnronida rt. Dndanest. VIII. Conti-u. 4. 
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