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ígasságiigyminiszter utján jutott
Friedrlchi István

a ^részvényesek.^ névsorához
A bankok 9,tfttoklartásw ígérete mellett ki adatai

kat Nagy Emilnek

Kik maradtak ki a fölolvasotft névsorból
C7 Reggel tudósi! ója tói.) X nemzetgyűlés, 

sajtó, közvélemény hetek óta a kibocsátási ár
folyamon vásárolt, úgynevezett „ajándék
részvények^ ügyétől hangos. Teljes olbalkaui- 
zá'ódásunk tragikus-tünete, hogy ez a kérdés, 
amely inkább kortörténeti, ni tűt bűnügyi, 
politikai vagy közerkölcsi szempontból érde
kes, a mai magyar politika cczcrmotivumdvd 
lett. Xr. olvasó eléggé ismeri

az országos, sőt európai skandalummá nőtt 
Ffter, Intcrrexhn, Dorogi gumi, Kis- 
teresei részvények tőzsdei bevezetése körül 
támadt politikai hadiáraiul. Xz ügy utolsó 
fázisa Friedrich István leleplezései, -Vo/av 

igazságügy miniszter publicisztikai elme 
futtatása, majd a Ház szombati ülésén újból 
Nagy Emil szereplése, amely azzal a méla 
akkorddal végződött, hogy ő miül hatóság,

a hivatalos titok pecsétje alatt jutott az 
adatokhoz

és /(/>/ meg. ha a nyelvéi kiszakít jók, akkor 
sem mond névsort. A Reggel már Nagy Emil 
igaz:güg-' miniszter el»<> föl szól a hlsát. amely
bői í Iáin ismeretes bejelentésére válaszolt, 
gyermekesen elhamarkodottnak Ítélte. Bizo
nyos aggodalommal néztük e férfiúnak alig 
fegyelmezhető temperamentumát az ignzsag- 
iia miniszteri bársonyszékben. Nagy Emil kri- 
tikai értekezése a közmorálról, amely egyiittal 
lesújtó ítélet minisztertársa, Rakovszky Iván 
belügyminiszter ellen is,

előbb került Friedrichék. mint a miniszter
tanács elé,

omi még a magyar pari ámen turizmus tó rü He
tében i;, példa nélkül való .jelenség. tudva
levő. hiszen maga az igazságügy miniszter tette 
közzé a hírlapokban, hogy csütörtökön délután 
megjelentek nála, az érdekeit, bankok kiküldött
jei: báró Kornfcld Pál és dr. Sichcrmann Ber
nét a Hitelbank, JFeisz Fülöp és dr. ötéin 
ímV a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank es 
dr. V.úm' i István és Déry Jenő a Lloyd Bank 
részéről. E nap délelőttjén Nagy Emil hosszan

FiraeíWsh Rsí.ván kezébon Eátfta axí a két ivnyi jjegvzetotf 
Kasjy Emii igazsÉgtlgymlwászter a tér-

Seszteftt leveiozéséböi mindnyfejwk jeienfiete^en sagat- 
’ kezSSSeg készitott saját h&zi használatára.

E.-zerlnt péntek délután a nemzetgyűlésen 
lriedrich az igazságügyminiszter uljau jutott 
ahhoz a névsorhoz, amrllycl az egész kormány- 
tfitoi le akarata tcriícn:. z\ jogtanácsos beje
lentése általános megdöbbenést, keltett. Nem is 
i* nevek nyilvánoságra. kerülése miatt, inkább 
jnia rideg tény miatt, hogy ilyesmi európai 
f irinak között kormányzott országban, az ignz- 
sagiig; <>k legfelsőbb hatósága részéről niegtor- 
Piibe ik. i, bejelentés szerint Nagy Emil igaz- 
Ságii,;yiniui.s ’/J(.r adott módot, és alkalmat arra, 

a fajvédők kiszemelt, szónoka, a zajos po- 
*dii<ai múltú Friedrich István, Cato teher pa- 
Rtfejúban, vesszőt futtasson saját, miniszter
kollegájával. saját többségi pártjának (‘,X1K{' 
nenseiv'd, az egész nemzetgyűléssel, Friedrich 
’’'M’sze. aki már kijárta a politikai períldia is- 
koli>.]út, a. Nagy Emil K0- 100 neve közül csakis 
ivókat ragadta ki, akik neki személyileg vagy 
Jövendő politikai elhelyezkedése vágj a köz

tanácskozott az igazságügymiiűszteriumban 
Friedrich Isív ónnal.

Félnégy órakor kezdődött a bankok kép
viselőinek és az igazságügy miniszternek érte
kezlete. Dr. Síéin Emil, mielőtt a részvény
kibocsátásokra vonatkozó dossziék (levelezé
sek, tablók, névsorok) bemutatására került 
volna a sor, kijelentette: — A bankok <z w/- 
gyor igazságügyek legfelsőbb hatóságának, 
szívesen szolgálnak tolvilágositással, de el
várják, hogy az igazságügyminiszter

szavát adja
a ló tollak titokban, tartáséra. Nagy Emil ezt 
magától értetődőnek tartva, hozzálátott az ira
tok tanulmányozásához. Először a Mfter és 
luíerrevim. azütári a Dorogi gumi, végül a 
Kistarcsaj habilmas aktacsomói ■ kerültek sorra. 
Az igazságugyminiszip.r nagyon alaposan vé
gignézte a levelezéseket és

két iv fehér papírra ötletszerű jegyzeteket 
irt,

olyat neveket és angazsmánokat. jegyezve föl, 
amelyek öt. meglepték vagy különösen érdekel
hetlek. A három bank sokezer üzletéből, ame
lyek e részvény kibocsátásokra vonatkoztak, 
Nagy Emil csupán két. ívre terjedő jegyzetet 
koszi tett. magának. Félbét óra volt, amikor a 
Kistarcsai névsorral is végezve, a bankigazga
tók társasága és jogtanácsosuk elhagyták 
Nagy Emiit, niég egyszer lelkére kötve a teljes 
diszkréciót, miután egyes nevek kiragadása a 
sokezer közül, csupán a bankok üzleti reputá
ciójának és intakt személyek meghurcoló sara 
vezet.

Még az este Friedrich István újra hosszab- 
bán tanácskozott Nagy Emil igazságügy- 

miniszterrel.
E tanácskozások lényegéről nem szivárgott ki 
semmi, ellenben péntek délelőtt */»11 órakor 
me.o.mZcnt a három intézet közös jogtanácsosa 
a Hitelbankban és közölte báró Kornfeld Pál
lal, hogy 

hangulat Irányítása szempontjából kivonatos
nak látszottak. így az igazságügy főhivatalno
kai közül Nagv Emil listájából Friedrich Ist
ván csupán dr. Polányi Aladár föiigyeszhe; 
lyettest lát la meg és mi ly és őszinte erkölcsi 
felháborodásában lenyelte

magasrangu bíróságok elnökeit, a korona
ügyészt és főleg dr. Strache Gusztáv kir. 
főügyészt, a budapesti kir. ügyészség elnö
két, akt, ha már erről van szó, szinten 

néhány kötés Dorogi gumit vett át
Az erkölcsbiráskodásnak ez a friedrichl módja, 
egv börzejátékügyben, amelyben elfogulatla- 
nu) gondolkodó ember, a mai gazdasági hely
zetben alig találhat kivetni valót, közéletünk 
Ilii fotográfiája, amelyet Fákósi Jenő igy jel
lemzett:

Kislclkii, közepes elméjű, konok kopo
nyája, a nagyság minden jellemző vonasa 

nélkül szűkölködő emberek tömege lepte el 
a fórumot, a közéletet

♦

Igazságügyi Lórántnak
csúfolják a Ház folyosóin Fagy Emilt. Ali 
Hegedűs Lóránt jóhiszeműsége, zsenialitása, 
balszerencséje dacára heroikus önföláldozása 
védelmében tiltakozunk ez összehasonlítás el
len. A jelenlegi pecsétőr Hegedűs Lórántnak 
a bokájáig sem ér föl. Aki az elmúlt napok 
politikai kavargását figyelemmel kísérte és ha 
látó szeme van, látnia kellett: itt nem erkölcs
bíráskodásról, nem morális fölháboroclásról, 
egyed ül és kizáróan

a Bethlen-kormány ledöntéséről és sárba- 
taposásáról volt szó.

Ez a rezsim sem ingünk, sem gallérunk. A 
Hitelbankkal szemben sokkal előbb gyakorol
tunk kegyetlen kritikát, mint akár Llain Fe
renc kollégánk. A Reggel első számában az 
Ullmann Adolfok és Stern Samuk internálá
sát voltunk bátrak követelni. Ebben 
az alapjában piszlicsár ügyben tehát 
A Reggel nem a nagybankok érdekeit (milyen 
szerencséje van a Lloyd-banknak, hogy ilyen 
társaságba került!), hanem a meztelen, őszinte 
emberi igazságot szolgálja. A bankoknak jo
guk van kibocsátási árfolyamon részvényeket 
eladni és a képviselőknek készpénzért meg
vásárolni azokat,

an:ig erre n Ház külön összeférhetetlenségi 
törvényt nem alkot.

Micsoda hazug szem forgatás, kacagni való 
bipokrizis ez az egész politikai hajsza, amelyet 
Friedrich Istvánra bízott a kitűnő taktikus, 
aki diktátori hatalommal osztja ki a szerepe
ket.. Azt a szívességet nem tesszük meg a 
szélsőjobboldalnak, hogy a. polgári ellenzéket 
és szociáldemokratákat hajtsuk a lövészárkok 
felé, hogy az ö hátukon kapaszkodjanak 
föl a, miniszteri bársonyszékekbe! Friedrich 
István még szombaton is sorrajárta a libe
rális politikusokat, a maga bursikóz modorá
ban kapacitálva:

— Arról van szó — mondotta —, hogy a libe
rálisok merőben félreértik, a mi akciónkat! 
Most a fajvédőkkel együtt kell haladnia a pol
gári ellenzéknek.

A fajvédők garanciákat adnak, hogy ha ez 
a kormány elhull, leszerelik a túlzásaikat’.«
— Így van? — kérdezte a mellette álló Kiss 

Menyhért intranzlgenst.
— Hogyne! — felelte Friedrich erkölcsi ta

núja, Kiss Daudet Menyhért Alfonz. A Bet.b- 
len-kormány igazságügyminisztere tehát, szí
vesen konccdáljuk, akaratlan és öntudatlan 
eszköze volt annak, hogy a saját kormányá
nak miniszterelnökét, belügyminiszterét, és 
pénzügyminiszterét lerohanja a balközép mohó, 
konok fiatalsága. A Fállay Zoltán nevének 
említésével ugyanis Kállay Tibort, akarta. 
Friedrich földönteni. KáJlay Zoltán miniszteri 
tanácsos a Lloyd-hankban lOlt Kistarcsai rész
vényt vásárolt, készpénzért, Í700 koronás kur
zuson és kapta ezt „protekcióból" ez árfolya
mon akkor, amikor a Kistarcsait az árfolyam
lap tanúsága szerint 4200—4500 közt kötötték. 
Tehát Drehr Tniro fiarabonként, tearalább 200 
koronát, keresett „egy köztisztviselő kedvezmé
nyes tőzsdeit zlelcn"...

*
itt nem marad más hátra:
Meneszteni Nagy Emilt c balfogásáért és a 
sokezer nevet együtt és egyszerre nyilvá

nosságra hozni.
Amikor Friedrich beszedő után a siker láz
rózsáival arcán kijött, a baloldali folyosóra, 
egyik elvbarátja igy gratulált neki:

— Kegyelmesem, a flaureted a homlok kö
zepén szaladt be... Kivédhetetlen szúrás volt! 
A fajvédő képviselő nem iskolázott vitőrvivó. 
Úgy tanultam, hogy ha az ellenfél a fejemnek 
szúr, ne védjem, de bukjak féltérdre. a fejem 
fölött szalad el a tör és én odaszarhatok, ahol 
a párnázott kabáton a szivet jelzi egy piros 
rózsa...



aReggel 1923. augusztus 13.

A német hadsereg vezetői fölkínálták 
támogatásukat a beriini kormánynak 
Harmincöt halottja van a tegnapi zavargásoknak

Berlin, augusztus 12.
rA hadsereg vezetői biztosították a kormányt, 
hogy a legteljesebb mértékben számíthat 
a katonaságra. Minden forradalomra szító 
„vörös" kísérletet el fognak nyomni és*a 
csapatok támogatják a kormányt a mos

tani válságban,
valamint támogatni fogják azt a kormányt Is, 
amely esetleg a Cuno-kormányt fölváltaná.

A birodalomban tegnap többhelyiitt véres 
zavargások voltak. Az összetűzéseknek 
harmincöt halottjuk és mintegy szűz sebe- 

jültjük volt.
Hamburg, Ratibor, Krefeld és Drezda városá
ból jelentettek nagyobb forrongást, de a ka
tonaságnak és a rendőrségnek mindenütt si
került a zavargásokat elnyomnia. A helyzet 
Krefeldben volt a legkomolyabb, ahol az utcai 
•véres csatározásokban 17 ember meghalt és SO 
ember megsebesült. Aachen vidéken a gazdák 
.11 munkást öltek meg az utakon. A munkások 
erőszakkal akartak maguknak burgonyái sze
rezni a gazdáktól.

A városi munkásság fegyverrel akar tá
madni azokra a birtokosokra, akik termé
nyeiket visszatartják és nem bocsátják a 

piacra.

Berlin, augusztus 12.

A tegnapi nap országszerte nyugodtábban 
toll cl, mint várták. Számos helyen voltak kom
munista zavargások, a szakszervezetek paran
csával szembehelyezkedő sztrájk-fölhívások és 
egyéb rendetlenségek, de ezek lokális természe
tűek maradtak és a rendet sikerült mindenütt 
biztosítani. Általános sztrájkot nem hirdettek 
és ostromállapotot sem kellett elrendelni. 
Mindössze a kommunisták kísérleteztek általá
nos sztrájk kimondásával, de vállalkozásuk 
nem járt eredménnyel és a munkások körében 
csupán csekély százalék hallgatott a szavukra.

Berlin, augusztus 12.
Sztrájkoló kommu; ’r'ák tegnap és ma több 

ízben megkísérelték, hogy a berlini pályaudva
rokon meghiúsítsák a személyforgalom lebo
nyolítását és a közúti és a földalatti vasutak 
személyzetét a munka- beszüntetésére bírják. 
Komoly összetűzések csak ííeuköln külváros 
Ilermann-terén. történtek, ahol a tüntetők teg
nap este, kísérletet tettek arra, hogy megállít
sák és földöntsék az omnibuszokat. A rendőr
ségnek mindenütt sikerült a rendet helyreállí
tani.

Dunzig, augusztus 12.
A munkaadó- és munkásszervc.zetek három 

napos tárgyalásai után előreláthatóan sikerült 
a danzigi általános sztrájknak 'céget vélni. A 
munkát valószínűleg már hétfőn, augusztus 
13-án valamennyi üzemben ismét megkezdik.

(A Reggel tudósitó jutái.) A Muzcum-körut 7. 
számú ház egyik első emeleti lakásában lakott 
évek hosszú sora óta Enyiezkel Gábor ügyvéd. 
Az öreg ur teljesen egyedül élt és csak kevés 
emberrel érintkezett. Már napok óta föltűnt a 
ház lakóinak, hogy nem látták az öreg urat, 
ezért ma délután a házmester bacsöngctott a. 
zárt lakásba, de mivel senki sem nyitott ajtót, 
lakatost hívott és a közelben posztoló rendőr
rel együtt behatolt a lakásba.

Amidőn a hálószobába nyitottak, megdöb
bentő kép tárult a belépők szeme elé.

Az ágyon félig felöltözve, keresztben ott 
feküdt Enyiczkei Gábor és már eleő pillan
tásra megállapítható volt, hogy több nap 

óta halott.
A lakás egyébként a legnagyobb rendetlenség 
és elhanyagoltság képét mutatta. Több hét óta 
nem szellőztetlek és nem takarítottuk. Az asz
talon egy törött tányérban cinkkanál és pené
szes ételmaradék, mellette egy kanoséban za
varos, rosszszagu viz.

A rendőr azonnal telefonált a főkapitány
ságra, ahonnan egy rendőri bizottság ment ki 
az elhanyagolt Muzeum-köruti lakásba, hogy 
az aggastyán titokzatos halálának okát földe
rítse. A rendőrorvosi vizsgálat szerint Enyiczkei 
Gábor halálát nem külső erőszak, hanem végel
gyengülés okozta. A rendőri bizottság azt is 
megállapítottá, hogy

Enyiczkei igen vagyonos ember volt, több
millió értékű részvény s egyéb értékek fö

lött rendelkezett.

Azt azonban, hogy vagyonos volta ellenére, 
miért élt oly rossz viszonyok között, ezideíg 
kikutatni még nem sikerült. Enyiczkei, miut 
jó református, azelőtt sokat foglalkozott egy
háza ügyeivel és ezért a rendőrség reméli, 
hogy a, holnapi nap folyamár a. Calvin-tcri re
formátus egyház utján bővebb adatok birto
kába fog jztini az öreg ur rejtélyes életéről, 
melyek esetleg titokzatos halálára is magyará
zatot adnak.

Uj jogfosztásra Készülnek 
WoifféK a választói név

jegyzék második kiadásánál
(A Reggel tudósítójától.) Az ismeretes csú

fos kudarc után, amely a. községi kurzuspúrt 
vezetőit a választói névjegyzék körül érle, még 
mindig van kedvük és bátorságuk Wolff Kár 
rolyéknak újabb erőszakosságra. Emlékezetes, 
hogy a fővárosi polgári liberális ellenzék és a 
szociáldemokrata párt energikus tiltakozása 
folytán Bethlen István a hamisított névjegyzék 
gyökeres korrigálását rendelte el. Rakovszky 
elügyminiszter utasítása szerint, semmi esetre, 

sem lehet a listából kihagyni azokat a választó
kat, akik a trianoni békeokmánnyal elszakí
tott területen születtek vagy odavaló illetősé
gűek, amennyiben négy év óta Budapesten lak
nak, rendes foglalkozásuk van és megfelelnek 
az előirt kellékeknek, l’gy szólt továbbá a ren
delet, hogy az összeírások alkalmával beszer
zett adatokat az iskolai végzettségre nézve ak
ceptálni kell. Mint teljesen megbízható forrás
ból értesülünk, a választói névjegyzék máso
dik kiadásánál meg akarják ismételni, a durva 
jogsértéseket. E célból a következő csalafinta
ságot eszelték ki a városháza jelenlegi urai: 
Azokat a választókat, akik .1920-ban a szám
lálólapokon nem tüntették föl, hogy melyik is
kolában végezték tanulmányaikat, egyszerűen 
kihagyják a listából. Az említett számláló
lapokon, amelyeket az 192(J-iki nemzetgyűlés 
előtt kellett kiállítani, a következő húrom 
rubrika volt: 1. Hány elemi osztályt végzett) 
2. Hol végezte! 3. Mikor végeztéi Ha a alaki 
mind a három rovatot kitöltötte, akkor a köz
ponti választmány az illető iskolához fordul és 
ott ellenőrizteti a bemondott adatokat. Csak
hogy nagyon sokan voltak — nemcsak elemit, 
hanem középiskolát, sőt egyetemet végzett — 
polgárok és nők, akik nem helyeztek súlyt va
lamennyi rubrika kitöltésére. Ezeket most ki
hagyják a listából. Többezer, sőt tízezer fő
városi adófizetőt akarnak így elütni alkotmá
nyos jogaitól, elsősorban persze a „megbizha- 
t a t i au" liberálisok at.

Értesülésünk kapcsán kérdéssel fordultunk 
dr. Bródy Ernőhöz, a liberális ellenzék egyik 
vezéréhez, aki a következőket mondotta:

— Magam is hallottam a készülő merényletről. Min
denesetre nagyon óvatosnak kell Itenni, mert ahogyan 
isiporjük n mai -- fiktív — többség gondolkodásmódját 
és alkotmányos érzületét, éppenséggel nincs kizárva. egy 
újabb na ni) szabású jogfosztás. A központi választmány 
által fölülvizsgált választói névjegyzék szeptember itöí 
1.1-lf/ lezs zenitére. lesz téve. Szeptember 15. u‘án a köz- 
Igazgatósúgi bírósághoz lőhet jogorvoslatért fór 'ülni. Ez 
mindenkinek módjában van a rendelet szerint. A liberá
lis, demokrata polgárságnak és a. munkásságnak v.hífc 
résen kell lennie, nehogy elüssék jogaitól, amelyeket 
előreláthatóan ez év végén fognak gyakorolni.

Erhardt v «> M át Magyarországon ?
(A Reggel tudósítójától.) Egész Németor

szágban nagy izgalmat keltett néhány bet. 
előtt az a bír, hogy Erharclt kapitány, a halul 
végződött. Kapp-féle puccs katonai vezetője, 
pőrének főtárgyalása küszöbén megszökött a 
lipcsei börtönbő'. A tárgyalást akkor csak 
Hohenlohc-Oe.hringen hercegnő és Eledig had
nagy ellen tartották meg, akiket az állam
ügyész Erhardt rejtegetésével és bűnpártolás
sal vádolt. A hercegnőt tudvalevőén hat havi 
fogházra Ítélte a lipcsei törvényszék, noha, ki
derült, hogy teljesen Erhardt befolyása alatt 
állott és cselekedett.

Erhadt kapitány szökésének irányára vonat
kozóan különböző hírek kellek szárnyra és 
ezek között a legtöbb arról szólott, hu.’.-y Er
hardt Magyar ország felé vette útját. A Heg
gel a késő éjjeli órákban egy olyan szenzációs

értesülést kapott, amely ezt a föltevést látszik 
igazolni. Eszerint

Erhardt kapitány jelenleg Magyarorszá
gon tartózkodik,

de hogy ez a hír fíidi-o a valóságot, azt az éj
szaka folyamán kétségtelenül megállapíta
nunk nem sikerült.

Erhardt kapitány hír szerint
szerdán Balatonföldvárra érkezett

ahol álnéven jelentette be magút. Társaságában 
van egy föltűnően elegáns szőke hölgy, állító
lag német bárónő. A német ur Balaton földvár 
legelőkelőbb társaságának, volt vendége, egész 
péntek reggelig ott tartózkodott. Péntek délben 
elutazott Földvárról és állítólag Budapestre ér
kezeti.

Az alagi lóversenyek ötödik uapjának főszáma a Rcrczy 
Káról.</-'n:léf: verten y volt, amelyet eddig legjobbnak 
tartott keiévé.*, Gradnfim, nyert inog nagyon könnyen 
Grál és még kél riválisa ellen. A nap különben az eddigi 
versenynapok nívóján mozgott és az eredmény is az ed
digi napokéhoz. hasonló volt, íímennyiben fogadott és ke
vésbé fogadott lovak fölváltva győztek. Részletes ered- 
ír.én::

/. fvlc.m: 1. H ’ithe bon (ói 
Altmnnu, 3. I ern.rio 
10b. Tol.: 1000:1700. 
Moudc-mordc (;'?) 
Fin.: Rigolo (100). I 
riligr.i •. (H>. Szívtelen 
Mussolini (06). Fcjb, 2 
Hl. f::fam: 1. Gradqtif. 
baticr, 3. 
-.Báli. Te.:
2. Perek 
A ouz dóm 
Any síkéin 
I", futam:
3. Ha mili őn 
(66), Cher 
Orgov.-iny 
1)00, 2300. 
(10) Gulyás 
kalapos I .), 
(sí), Virgonc

Esc.h, 2. Ballerlna II. (l’-ó)
(3) Szokolai. Fm.: Koncsi (12) lil’. 

ff. futam: 1. banka (1) Gutái. 2.
Szokolai, 3. Pnrisienno <3) Schejbal. 
Isa (0), A t^mpo (10). Lillle Girl (l’n 

(?0i. Ajorgó cun, Lavlno (10i.
Tót.: 11)00:3600, lton, 1400, 1500. 

CJür) Szokolai, 2. Grál (5) ll'if- 
Si Esc-h. Fm.: Planéta (6). lft.i>, 
hitam: 1. < rom.well (5) Szoknia1.

Bnroda (•!) Eseh. km.: 
HOi, Fullajtár 

lOOOa’i.’dl'. 1800. 3100, 1700. 
2. Toledo (-B Gulyás B-.

Vondre. Fm.: Monoeli tő), Magszem 
A’iles C30). Piiff (33), Orkhan (50). Polcos (1:0. 

(■fii, Az.alea (10). 3|i, nyh. Tót.: 1000:1700, 1200, 
)’/. futam: 1. Roxseb i8» Szabó Gy.. 2. < hcvalier 

B., 3. Ara (4) Schejbal. Fin.: Lóránt («), A as- 
íAdomn I!. (2i'l. Lord Newton (2). Bele, vele 
(i>). Tuvi rt zsu (20), Supcrslitlon (0.

10) Szabó L. II.. 3.
i. i, h/.fívény ()'?). Apró
(0). Nyh. í'.h. Tol.;
1. f'árlcduy < p) Esi b 

(25) Vondra. Fin,

Bérobcn - a Kotiir. brinini unitingen • -mjárnap Pl
tolták a Gro.;.;ci Som mer-Preist (czclót.l hnlscr-1 reis . 
nnichet nz osztrákok Lg.iobb idősebb lova. Gangot, n. •' • 
iwg. Második Bnrdano;:. harmadik a nálunk sokáig umr 
isékcltcn szereplő Eau <lo Vie.

London, augusztus 11.

EK® EL ÉS PM
C0P®N^©V8<!EIRiESKE©ÖK

(A Reggel tudósitójának távirata.) Az „Ob- 
terver", amely a legelőkelőbb angol politikai 
folyóiratok közé tartozik, legutóbbi számában 
azt írja, hogy az angol kormány még másfél 
év szomorú tapasztalatai után isengeszí lékeny 
hangon próbálja meggyőzni a csökönyös 
francia miniszterelnököt. Poincaré Lloyd 
Gcorgc-al gúnyosan, Bonar Latcal közömbö
sen és Baldwinnal megvetéssel bánt. Francia
ország katonai fölénye ma sokkal nagyobb, 
mint X.1 V. Lajos és I. Napóleon korában.

Európa fölött Franciaország fekete kato
nái uralkodnak és Poincaré rájuk építi po
litikáját. l)c oz a katonai uralom egy na

pon ősze fog roppanni, mert a csontja ve
lejéig beteg.

Az angol kormány legelső föladata, hogy Né
metország fizet őkópességét Franciaországgal 
együtt vagy nélküle megállapítsa, őrültség 
azt hinni, a Poincaréval folytatott udvarias 
társalgás a bajokon segítsen.

Az angol ipari demokrácia léte forog 
kockán.

Itt az ideje, hogy Baldxvin kormánya az el
viselhetetlen erőszak uralmának odakiáltsa: 
„Megállj!'* Ha erre nem volna képes, engedje 
át helyét, olyanoknak, akik lettekkel képviselik 
Nagybritannia erejét s az élethez való jogát

AT.LANDö R\KTAR;
ELSÖBENDC KEZIMFNKA FrUFJ. NŐI LSEYERMElv- 

C'Il’öKBEN, GYAlll LERAKAT

BM©.$IPE$Ta Vía 23

József 116-55,

gyere haza. Nyugodtan alud
hatsz. Lakásunkat már rpntl- 
behozta — ©gTRUCiWSTEíN.

József 126-38

Mmeplfus.1
elvállal angol convcrsatiou órákat. Cim: Vi
gadó-téri tőzsde. Pa Villon.
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utasította vissza a bevezetési
kurzuson fölajánlott részvényeket

U Heggel tudósítójától.) Frledrich István, 
aki eddig, minf- leleplezett, most, pedig, mint; 
leleplező szerepelt a t. Házban, beszédében el
mondotta. hogy egy miniszter a neki beveze
tési árfolyamon fölajánlott hitelbanki rész
vényeket visszautasította. Sokáig találgatták, 
hoór ki volt a miniszter, amig végre abban 
egyeztek meg mind a két oldalon, hogy Zftírí 
/űjíos dr. közélelmezési miniszterről van sző, 
a lapok is így írták meg az esetet. A Reggel 
értesülése szerint a részvényeket

— " .......... ...

f/7.V nagyon udvarias levélben, amelyet a. ‘pénz
intézet igazgatóságához intézett. Daruváry a 
levélben a következőket írja:

— Köszönettel visszaküldi a levelet, amelyek
ben a bizonyára nagyon szép vállalatok rész
vényeit kibocsátási árfolyamon fölajánlották a 
számára, de úgy érzi, hogy

amíg felelős közjogi állást tölt be, nem 
vehet részt tőzsdei üzletekben, mint 
miniszter vissza kell utasítania a kedvező 
kurzussal hozzá juttatót levelet, amelynek 
alapján készpénzfizetés mellett fölvehetne 

a papírokat.
Daruváry Géza külügyminiszter hárította 

el magától

Megalakul a koalieiű
Berlin, augusztus 12.

Parlamenti körökből jelentik, hogy a Cuno- 
kormány ma délután benyit itatta lemondását 
a birodalmi elnöknek, aki. föntartotta magá
nak a döntést. A délután folyamán a polgári 
munkaközösség és a szociáldemokraták vezé
rei megjelentek a birodalmi elnöknél, hogy a 
pártok előzetese n lefolytatott tanácskozásairól 
jelentést tegyenek. Eszerint bizonyosnak te
kintik a nagy koalíció létrejöttét a birodalmi 
gyűlésen.

Berlin, augusztus 12.
(A Reggel tudósitójának telefon jelentése.) 

\v. uj német kormányban Stresemann elnök
lete alatt, a néppártból Kardorf. a szociálde
mokrata pártból Brc'd scheid és Hilfcrding fog
nak tárcát kapni. A két utóbbi küliigy-, illetve 
pénzügyminiszter lesz. Megmarad a Cuno-kor- 
jnányból a centrumpárti Braun, mint munka
ügyi miniszter, továbbá a régi kormánynak 
két. másik tagja. többi tárca fölosztása a 
koalíciós pártok között ugyancsak megtör
tént, de a személyekről még nem döntöttek.

(A Reggel tudó:Hójától.) Szombaton délután 
megjelent a főkapitányságon dr. Popovics 
Eleimé s följelentést tett a 690-cs számú hor
dár elírni. Az urinsszony elmondotta, hogy dél
előtt meg-zólitoítu a Calvin-téren posztoló 
690. sz; un hordárt, pénzt és egy zálogcémdát 
adott át ne! i azzal, hogy a. közeli zálogházból 
váltson ki kél darab brilliáns gyűrűt. Úgy 
állapodtok meg, hogy Popovicsné megvárja a 
CaivL.i-té en a gyűrűket. Ponovicsnó várt is 
jóidéig, elmúlt egy óra, elmúlt kettő, de a hor
dár ]>?m jelentkezeti, tehát, fö:jelentette a hor- 
dáyt ikkasztás miatt. A gyűrűk mai értél:?. 5 
millió korona.

ál;/ (. tf<« m< <!r. Popovics Nlekiié a följe
lentést a hordár ellon, inogj leni a rendőrség 
Jíözpon i ügyeletén a ( líl-es számú hordár, 
//oIstván, ö is följelentést leit. Jegyző- 
könyvbe mondotla, hogy utasítást kapott két 
brilliáns gyűri! kiváltására. Alig lépett ki a 
Zálogházból mondotta a hordár - elébe 
állott '■■■ kövér, vörösarcu, fölfelé fésült, 
nyersmodoru fiatalember és azt mondotta:

- Detektív vagyok! Ezek a gyűrűk a maga 
lenben lonotS holmi!:. Azonnal jöjjön velem 
(< lüka) il(i,iyságra!

E.' űíeh’ílt, '/■!Í2 óra (újban történt. A 
hordár e’niení a magát dclektivnok nevező fér
fivel ;i főkapitányságra. Fölmentek a második 
emelclre. Ott — mesélte tovább a hordár — 
■'•■' zó’t a „dc(o!:tiv“. hogy várjon egy percig 
es bement egy szobába. Kisvártatva kijött ós 
‘ízt mondotta:

— Nincs itt a tanácsos ur! Várai kell egy 
darabig.

Ezután várakoztak a folyosón, majd később 
;)f,mené az ismeretien egy másik szobába. Ami- 
**?r minan is kijött, hirtelen rászólt a hordárrá:

— Adja csak ide a gy űröket.
,^0)'dár odaadta neki, a két gyűrűt s ezek-

■/c állítólagos delcktiv hirtelen a folyosón 
^távozott, arrafelé, ahol a rendőrség cmelclé- 
’/!' Q/.v mellcklépcső rezet, le az ideára. A hor- 
"p1', y.’Hoiiiása szeriül, amint a gyűrűket tőle 
’■ '.'‘rtek, bement abba n szobába, ahol ezelőtt 
W o embere járt és megkérdezte, hogy vár- 
Jon-e, mert idehozták.

' ar.ion odakint, ha idehozták magát —• 
.| hordárnak, l’ozsik T.st.ván várt Is 

„ p* yo ón, de a gyűrűs ember nem jött, már 
ái”1']1-. 'G- szállingóztak el a hivatalból a tiszl- 
„i > a hordár megint bement a szobába, 

elmondotta, hogy valaki elkérte tőle a

gyűrűket. Ekkor derült csak ki, hogy' abban a 
szobában senki, sem tudott a deiektivről, a gyű
rűkről, sőt. az a férfi, aki bent járt a szobában, 
csak érdeklődőit valamilyen ürügy alatt egy 
ügy’ iránt s nem is ismerik.

Nyilvánvalóan szélhámos fonta be a hordárt. 
Aldetektiv csalta öt vakmerőén a főkapitány
ság folyosójára, hogy a két, értékes gyűrűt tőle 
kicsalhassa.

A hordárt részletesen kihallgatták, de egy
előre őrizetben tartják, amig a különös ügyre 
világosság derül. Természetesen keresik a pon
tos személylcirással ismertetett áldetektivet is.

.........-------------------- —

Névteíera Oevelekfeest megfenyeget- 
SéEi és íemöwtfásra sxüSEtoűfták fféB 

©Eceft
(A Reggel tudósítójától.) Kanokkal ezelőtt a 

rendőrség tudomást, szerzett, róla, hogy a kor
mány’ tagjai névtelen leveleket, kaptak, amc- 
(y ebben erélyes hangon fölszólítják ökot, 
ítogu mondjanal: le és adjál át másoknak he
lyüket. A levelek megfenyegetik a minisztere
ket arra az esetre, ha ennek a fölszólitásnak 
nem tesznek eleget.

Mihelyt a rendőrségen neszét vették ennek 
a bujkáló terrornak, a politikai osztály vezetői 
tanácskozást tartottak és abban állapodtak 
meg, hogy a miniszterek személyi biztonságá
nak védelmére preventív intézkedéseket tesz
nek.

Minden egyes miniszter lakását, illetőleg 
azt a házat, amelyben miniszter lakik, 
detektivekkel figyeltetik meg. Nappal egy. 
éj. zaka két detektív teljesít őrszolgálatot 

és figyeli a járókelőket.
Ez a megfigyelés nem a miniszterek utasítá

sára történt. A kormány tagjai tudomással 
sem bírnak arról, hogy őrzik őkel s ha érte
sülnek róla, bizonyosan utasítást adnak a meg
figyelés abbahagyására, hogy ezzel a maga 
igaz .jelentőségére, szállítsák le a névtelen ic- 
nyegetődzést.____________________

r.-vsK-rMrzvM1

Zongorát, pianlnót 
ne vt.gycu. míg JWJÉMV3 MOWAí.Y zou- 
gorab-lepCt nwi( nőni látogatta. Budapest 
VI, Király-utca 58. szánt Régi zongorát 
vesz, csórói, javít, hangol. — TELEFON

a

A kisSnfónt áüamai is 
résztvesznek az interparla 

mentáris konferandén
Vasárnap délután elutazott a magyar delegá
ció második csoportja. — Lukács uyörgy kép
viselő nyilatkozik a kopenhágai konferenciáról.

(A Reggel tudósilójálól.) Vasárnap este el
utazott a kopenhágai interparlamentáris kon
ferenciára a. magyar képviselők második cso
portja is. Harmincöt képviselő ment ki Ko- 
penhágába dr. Berzeviczy Albert és Lukács 
György képviselő vezetésével. A magyar dele
gációhoz Kopeuhágában csatlakozik gróf Ap- 
ponyl Albert, Becsben pedig báró Szterényi 
József. Vasárnap M Reggel munkatársának 
alkalma volt, Lukács Györgygyel b''-"'£1getni a 
kopenhágai interparlamentáris konferenciáról, 
aki a következőket mondotta:

— A kopenhágai interparlamentáris konfe
rencia egyik legfőbb érdekessége lesz, hogy a 
világ nemzeteinek parlamentjeiből kiküldött 
delegátusok között

ezúttal a kisántánt képviselői is megjelen
nek, akik a bécsi konferenciáról tudva

lévőén távol tartották magukat.
— Kopenhágában tehát végre szemben ál

lunk a szomszéd államok képviselőivel és igy 
szem tol-szembe nyilatkozhatunk a konferencia 
két legfőbb kérdésében: a lefegyverzés és a ki
sebbségek nagy és égető problémájában. A le
fegyverzés kérdéséhez mindenesetre <’''lszólal 
gróf Apponyi Albert és Berzeviczv Albert, a 
kisebbségek szomorú kérdésében pedig magam 
is föl fogom tárni az igazságot a világ kén
viselői előtt. Valószínű, hogy ezen a ponton 
éppen úgy, mint a lefegyverzés kérdésénél, a 
kisántánt államainak képviselői erős összeüt
közésbe kerülnek a többi nemzetek delegátu
sain a k fölfogása val.

Ügyeid rendezése végett azonnal gyere haza. 
Halasztás meg van.

r't
ÍULÍXP. 1C33
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nPYftANiS11
MAGVAR FO5.®e9KTOKO£OÍ« ÉS FC5.DBÉR<LÖt4

XEWF.SKE-I3ÜS.M2 JSÉSZVÉNVTARSASÓíGA
BUDiatíEST,, TiKREZ-KűRCJY 28. $Z. 

Mezőgazdasági géposztáIy, 
gabona-, erőtakarmánV- és mütrágyaosztály. 
428 Telofon: 65-49, 65-50, 17-39, 153-03.

Központi íródó:

IV, Pilvax-köz 9

Köíii0sladii«r 
Testvér&k rt.

Telefon 18-08 733

fejgép

H
 Saját ííilárlmámju nijakkendö- 

ujdonsások, férfi fehérnemüek, 
kalapok stb. llrl divatáruk

mi IV, Kígyó-utca 5. (Klotild-palota) 
nyakkendők vlszontelárusitóknak Is.

* Vj . 1

&

ÍRÓASZTALOK ós teljes írc.dnbe- 
rendez/sek Lányi
nál, VörÜMiic rty-u.
53. Tol.: 61 — 13

Idea! paplan
Legolcsóbb, loarjobb paplanbovásárlásl forrás! 

582 Kiselejtezett paplanok fólriron!

IDEÁL FAPLAMOZEM
Fóüzlct: VI, Kamermayer-utca 1. Központi városháza 

Gyár: IX, Üllől-ut 31. (Kinizsi-utca sarok)
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Max Linder esküvőjén
Paris, augusztus 10.

(A Heggel rendes levelezőjétől.) Non uj 
mozidarab címe: egyszerű, rideg valóság, Max 
Linder a várisi és bizonyára a pesti közönség 
kedvenc filmművésze, aki egyéni humorával, 
hasonli thatatlan groteszkségével, szellemessé- 
géccl és eleganciájával eluájoll mindnyájun
kat, — nyárspolgári házasságot kötött tegnap
előtt egy csinos, 18 éves, barna angol missel.

A P.eggel, amely Magyarországon mindenhol 
jelen van, nem 'Hiányozhatott Max Linder es
küvőjén sem. Kötelességemnek tartottam te
hát, hogy megjelenjek’ Max Linder életének q 
nevezetes határállomásán.

A házasságnak persze előzménye is van. Max. 
a Colé d’Azureon forgatott egy uj filmet. Hl 
ismerkedett meg egy bájos barna angol leány- 
nyal, akit- amerikai recept szerint megszök
tetett szüleitől (ugylátszik mégis használt 
Maxinak az amerikai tartózkodás). Nagy port 
vert föl akkoriban az eset, de mint minden 
Parisban, a harag borús felhői hamar széjjel- 
oszlottak. Linder az életben sem hütelen a 
vászonhoz: szöktetés, házasság, mintha ezt 
már láttuk volna tőle.

A szertartás titokban folyt le az egyszerű 
Saint Honoré d'Eylau - templomban, minden 
ccrimónía nélkül s csak néhány véletlen arra- 
j’áró és egy pár éhes újságíró és indászkrét 
fényképész üdvözölhette az uj párt. Furcsa, 
hogy mozi fölvevőgép nem volt jelen és nem 
örökítette meg ezt a jelenetet. Tizenegy óra 
után érkezik egy torpedóalaku unión a boldog 
mennyasszony ragyogó fiatalságában és vakító 
fehér selyemruhában. Másik autó hozza őt. 
fiedingotban van. Talán eldönti ezzel azt a nagy 
vitát, amelyet az előkelő párisi körök vívnak: 
Rcd ingot bán, vagy frakkban kell esküdnie a vő
legénynek' (Boldogok, akiknek ez a leg
nagyobb gondjuk!) Nagyon komolyan megy 
föl lalépcsőn (csak nem egy újabb mozitrükkön 
töri a fejét), ajkait harabdálva. Bent a pap 
ünnepélyes hangon kérdi: „Gábriel Leviellc — 
mert Max Linder csupán álnév — beleegyezel-e 
feleségül venni Jeanne Heléna Margueritte 
Peterset?" „Igen" szól határozottan a vőlegény 
— most már férj — válasza. A nyári nap fénye 
besüt és körülsugározza az uj párt, mint egy 
vetítőgép sugara. Egy láthatatlan kórus szólal 
meg és a gyűrűk zaja hallatszik. Meyerbeer 
nászindulója kiséri ki őket.

Mielőtt autójukon elrobognak, hallani lehet: 
„Boldog vagyok"... „Beteljesült életem vágya", 
majd egy csók. Akárcsak a lepedőn az utolsó 
epizódból... Pallós István.

-- Nincsics Parisba utazott Párisi távirat 
jelenti• A „Matin4' belgrádi jelentése szerint, 
A meszes juproszlúv külügyminiszter Parisba 
utazott.

- 1‘öloszíaíni! Miután a képviselők részlete
sen elmondották már, amit egymásról tudnak, 
gondomak, vagy hallottuk, nem marad más 
hatra, mint elölről kezdeni az egészet. Most az
tán fölmerül az a kérdés, hogy van-e még hiva
tása ennek a nemzetgyűlésnek és van-e ok 
arra, hogy a képviselő urakat továbra is elvon
tuk produktív foglalkozásaiktól! Úgy érezzük, 
hogy ez a nemzetgyűlés befejezte a müvet, 
amelyre credendőleg képes volt. Leleplezte a le- 
leplezbetcket, beidegezte a magyar közvéle
ménybe, hogy a törvényeket olyan urak hoz
zák es olyan okokból, amilyennek ők maguk 
egymást és okaikat kölcsönösen falra festették 
és ha most mór uj föladatok után néz körül, 
nem lel többé beveretlen fejet, megdobálutlan 
becsületet és a személyes kérdés kiapadásával 
megszűnik az egybegyült munkaerő minden ih- 
Jete. Föl tételezzük azonban, hogy a kormány 
tovább is dolgozni akar, mert egy pár kérdés 
meg itt van elintézetlenül. Sorra kellene venni 
a drágaságot, a külföldi kölcsönt, a pénzünk 
sorsát, külpolitikai elhelyezkedésünket, az el
szakadt magyarok dolgát, az egyetemes gazda
sági programot, kultúránk bajait és egy pár 
ilyen apróságot, amik egyenkint lehetnek apró
ságok, de összességükben fölérnck azzal a domi
náns kérdéssel, amilyenért ez a nemzetgyűlés 
minden harcait vívta s amelyet végre sem tu
dott megoldani, — azzal, hogy Gömbös vagy 
Bethlen birja-o elnyerni a Nagyatádi szerel
mét. A nemzetgyűlés zsákutcába jutott, mely
nek végén Csontos bácsi alszik és a Gaál Gasz- 
ton agrárigazsága mered, amely szerint adót 
csak a kisebbség választói tartoznak űzetni. 
Mivel azonban a korináuynak — akarva, nem 
ekarva — bele kell kezdenie a föntebb vázolt 
apró ügyekbe is, másfelől pedig ez a nemzet
gyűlés csak a szintén föntebb vázolt nagy kér
désre van berendezve és azt sem tudja megol
dani, elkerülhetetlennek látszik, sőt igen sür
gősnek is az uj választás, amely nemcsak uj 
potenciákat termelhetne, de egyszeriben meg
oldaná a mai parlament zsákutcába jutott 
problémáját is. Egy uj választáson végre el
dőlnie, nemcsak hogy kit szeret hát Nagyatádi, 
mert ez soha nyilvánvalóvá néni lesz, hanem 
az, hogy kit nem szeret a nemzet.,,

aReggel
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— Dorogi • gumit kaptam ... (Lévát a szerkesztőhöz.) 
Tisztelt szerkesztő ur, előkelő összeköt fetésoim n vén abban 
a hallatlan szerencsében részesültem, hogy a KeroskcdeJtmi 
Bank 25 darab Dorogi-f/u>mnlrészvéiiyt engedett at nekem, 
darabonként tíOCU koronával, Rendkívül boldog voltam. 
Mindenki azt mondta, hogy megütöttem a fönyercmiényt 
b én inár boldogan számítottam ki. hogy a differencián két 
nyári ingot és egy pár cipőt fogok venni magomnak. Csuk 
egy csúnya, c\ikkercs. szkeptikus barátom mondta: „Te. 
számár, mért adsz te 150.000 koronái részvényért, amikor 
ma ezen a pénzen mcgvclnted a két finom innét és a pár 
elegáns cipőt." Akkor ö.Offls-lcl jegyezték Zürichben a 
magyar koronát. Nagyot nevettem szkeptikus barátom ta
nácsán is fiókomban a friss Dorogi-papírokkal váriam a 
mesebeli hausso-tiiudért. A Dorogi valóban fölment 24.000-ig, 
cl is akartam adni, de akkor már csak l/'.DOO-cn állt. 
Gondoltam, várok, f.s vártam, Egy hétig, két hétig, három 
hétig. Közben szépen csúszni kezdett a korona. Amikor 
megláttam a 0.03!i-es koronajegyzest és ugyanakkor a 
150.C00 koronás cipőárat, meg a 60.000 koronás ingárat, 
rohantam a tőzsdésemhez és elaltattam vele a Dorogit. 
Július végét irtuk akkor. .1 lözsdé-n 21--26.000-rel jegyez
ték a Dorogit, eladták 25-tel. Éspedig: augusztus 27-i/ci 
értékkel. Ai’gusztus 27 én tehát 625.0.00 koronát fogok 
kapni azért a 25 Dorogiért, amit júniusban 130.000 koro
náért kaptam. Augusztus 27-én... Mert a tőzsdetanács 
négyhetes kasszanapot tartott jónak elrendelni. Ma azért 
a cipőért, amelyre úgy fájt a fogam. 200.000-rct kér a susz
terem, a két ingért pedig 160.000-rct a fehéraemüs. Augusz
tus 27-éig még ,ió két hét van. .Mibe kerül majd akkor, én 
jó istenkém? ... A tanulságot pedig nem vonom le az én 
Dorogi-esetemből, csak egyet mondok: a ménkű csapjon 
bele az én úgynevezett, előkelő összeköttetéseimbe! Mórt ha 
nincsenek ilyenek, júniusban lüO.(IOO-6rt megvehettem 
volna Budapest legílnomnbb cipőjét és ingét. Látja, Szer
kesztő ur, micsoda panamns mocsárban fuldoklók ón most 
... pour le roi prusse. Kész. Ilivé: Dr. Bcvezctéssy árfolyam.

— Incidens a festőmunkátok díszközgyűlé
sén. A magyarországi festőm uukások szak
egylete vasárnap ünnepelte megalakulásának 
80 éves évfordulóját. Az ünnepséget díszköz
gyűlésnek kclictl volna megnyitnia, amely 
azonban a rendőrhatóság kiküldöttjével tá
madt incidens folytán elmaradt, \ diszl - 
gyűlést a szakcgy'ct vezetősége vasárnap dél
előtt ’/alO órára hívta, egybe a Magyarországi 
Épitőmuukások Országos Szövetségének VT1, 
Aréna-uti színháztermébe. Tiz órakor meg
jelent a helyszínen a hatóság képviselője és a 
következőket mondotta:

— Tessék tudomásul venni, szigorú utasításom van arra, 
hogy a munkásdalárda közreműködését ezen a gyűlésen 
meja&addlyozzam. Továbbá ligyelmeztetem, ha egyetlen 
közbeszólás is hangoznék el, a közgyűlést föl fogom osz
latni.

A hallgatóság soraiban a méltatlankodás 
moraja hangzott föl:

— Akkor nem taitjnk mag a közgyűlést, így nem lehet 
gyűlést tartani.

De a rendőrkapitány az ünnepélyes köz
gyűléshez tovább folytatta ultimátumát:

— Nem fogom megtűrni semmiféle gazdasági, sem bár
mily politikai kérdés tárgyalását.

A rendőrhatóság kijelentései után az egybe
gyűltek abban állapodtak meg, hogy a dísz
közgyűlést nem tartják meg.

— Tébolydába szállították a Retek-utcai 
gyilkost. Amint ismeretes, a Retek-utca 83. 
szám alatt levő fatelepen Török Béla agyon
lőtte barátját. Konfa Jánost. Török Bélát elő
állították a főkapitányságra, ahol dr. Radoczay 
Jenő rendőrkapitány hallgatta ki. A kocsis 
erős fölindulásra hivatkozott. Viselkedése 
gyanús volt a rendőrkapitánynak, ezért orvosi 
megvizsgálását kérte. Aminek során megálla
pítást nyert, hogy Török köz- és önveszé'yen 
őrült. A .jóesaládból való szerencsétlen fiatal
embert az ángy alföldi elmegyógyintézetbe 
száll itatták.

— Enyhítik az ittlakó külfödiek jelentkezési 
kötelességét. Nemrégiben az a. hír járta be a 
lapokat, hogy a belügyminiszter ismét moz
gásba hozza a közigazgatási gépezetet és meg- 
tisztittatja az országot az úgynevezett „alkal
matlan idegenektől''. E hírrel szemben A Heg
gel munkatársa illetékes helyen a következő 
értesülést kapta: Miután a kis- és nagyántánt 
államai jelentősen megkönnyítették magyar 
állampolgároknak oz ottvaló tartózkodást, 
a magyar kormány elhatározta, hogy ezt. az 
előzékenységet viszonozni fogja a Magyar
országban lakó idegen állampolgárokkal szem
ben. E napokban kormányrendelet jelenik meir, 
amely aziránt intézkedik, hogy a busz évnél 
régebben ittlakó .idegenek, valamint azok, akik 
itt születtek, enyhébb jelentkezési, formaságok
nak legyenek alávetve, mint azok a külföldiek, 
akik rÖvídébb idő óta tartózkodnak az ország
ban. Ezekben a könnyítésekben azonban csak 
azok részesülnek, akik bármi, ügyből kifolyóan 
még nem voltak büntetve.

— Leszerelték egy budanestl ügyvéd telefonját. A pörök 
egész lavinája, bűnügy, fegyelmi ügy, kártérítési pörök 
támadlak a posta- én tedefonigazgatóság egy intézkedése 
nyomón, amely abból Ali, hogy dr. Gál József budapesti 
ügyvéd telefonját leszereltettók. Az ügy olőzményo két 
esztendővel ezelőtt kezdődött. Dr. Gál József ügyvédhez 
bertllitott régi kliense, Deulsch Béla tőzsdebizományos, 
aki bemutatta a fiskálisnak a vele levő másik fiatalem
bert, Les.Uc Károlyt és azt kérték, hogy Járja ki nz 
ügyvéd, hogy üeutseh telefonját irjúlc át az ő közös 
cégükre. A telefont út is Írták. Nemrégiben kiderült, 
hogy ez a Leszik Károly tulajdonkénen nem Is Lcszlk 
Károly, hanem Lentik Ferenc és az apjának a kereszt

nevén és apja okmányainak a fölhasználásával jegyez, 
tette be cégét ás szerzett telefont. Amikor ezt a tclcfoa-t 
igazgatóság megtudta, értesítette dr. Gál Józsefet, hogy 
leszerelted az ő telefonjál. El is vitték a telefonját. \r. 
ügyvéd eljárt a minisztériumban és hangoztatta, ho<v 
közhivatali állást tölt be, mint leír, ügyészségi mogbizol! 
kérte, várják be az. ügy végérvényes elintézését és addig 
hagyják meg a tolefouját. Ki fog doriilni, hogy alap. 
talon volt az igazgatóság intézkedése. Lakonikusan ezt 
válaszolták:

-- .1 hivő vágnál is előfordul, hogy évek múlva derül 
ki valakinek az ártatlansága és a vádié,ti addig fogsárj t 
szenved.

Az. ügyvéd közben följelentette volt ügyfelét. Leszik 
Ferencet okival hamisítás büntette miatt, aki ellen tn.v 
vádiratot is adtak, de ezenfelül az ii.^yvédi kuimirán,.| 
önmaga ellen fegyelmi vizsgálatot kert., yf fegyelmi cl- 
járás befejezte- után sommás visszahelyezést párt es /c^r, 
térítési port is indít a poslakincstár ellen.

— Készpénzt őkéjét a legbiztosabban s Jegjftvc Wino i> ben gyümölc .iizteti boti kölcsön -- -■ -u >
Budapesten, Vflmcs cnászár-ut
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ixeszay Rezsöné sz.íil. Bátor Erzsébet 
maga, mint Iíatú leánya ét az összoc rolconok 
nevében mélységes bánattól megtörve jelenti 
hogy a legodaadóbb férj, a legönfeláldozób' 

és legjobb testvér és rokon,

ev. vallás szertartása

Magyar-Cseh l.parbnnk fiók igazgatója 
korában, legboldogabb házasságának 
ben. rövid szenvedés után elhunyt.

Drága halottunkat e hó 14-én, kedden délután 
4 órakor fogjuk a Kercpcsi-uti temető halottá. • 
házából az ág. 
elie.metni.
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1923. augusztus 1M. aReccel
_ Azt mondod, kérlek, hogy a Ka zár-utca 

firy izetlen vice és amidőn most leszedték a 
Petőfi nevével ékes utcatáblákat és a Kazár
táblákat csakugyan kiszögeztók, most a fövá- 
j.Os urai egy, éretlen diákemn kieszeléscben 
as végrehajtásában adminisztrációs képessé
geiket mintegy önmaguk limitálták fölfelé, 
ifiért mondod ezt, kérlek? Kit sért az az uj 
utcanév és mi kifogásod vau ama kiváló öreg 
költő ellen, akiről'most ezt az utcát elneveztek? 
^ieglioldogul 1 Kazár Emil író volt, Petőfi is író 
volt s ha a főváros . urai úgy találják, hogy 
Petőfinek elég egy lér és Kazár Emil nekik ér 
annyit, mint Petőfi, ez nőm politikai, ez esz
tétikai kérdés, ami csak akkor lenne politi
kummá, ha ezzel az elnevezéssel sérteni akar
nék a Kazár Emil emlékét. De a boldogult 
nem volt, olyan nagy tehetség, hogy kihívhatta 
volna maga ellen a kurzus urainak rosszalá- 
Bát s igy inkább az valószínű, hogy meg akar
ták őt tisztelni, ami — tekintve az utca jelle
gét — örvendetes enyhülésre mutat az „Erger 
Berger“ kezdetű szózatban kissé ridegen lefek
tetett elvek terén. Ttt tehát nincs mit rekrimi- 
juílni és ha te mindenáron zsidónak akarod 
érteni ezt a Kazár nevet, ez a te destruktív 
rcszbiszemősegedre jellemző, aki nem átallod 
HU ^gyanúsítani egy ország fővárosának taná- 
( ;;j. hogy Hűen hernyóit csizmadia! egényekhez 
niéíió viccekkel tölti a közpénzekkel bőven fize
tett ideiéi.

Kardos Noc volt képviselőt három havi fogházra 
ítélték. A battonyai főszolgabírói hivatalban ügyes-bajoa 
dolgát akarta elintézni Kardot kor volt nemzet gyű lé#.! 
képviselő. Valami okmányon látta Térti Róla földmivo- 
lésiigyi ál.huntitkíir névaláírását. Hirtelen dühbe gurult 
és a főbírói hivatalbelic.k előtt igy nyilatkozott Tértiről:

. /t közi'lclme.aési rovaroknak ea a yabonn-oazcniber 
a olta! E kijelentése és a még hozzáfűzött egyéb becs
mérlő szavak miatt hivatalból fölhatalmazásra üldözendő 

vétsége miatt indult meg clfeno nz eljárás 
és n szegődi törvényszék 2O.Ó00 korona ftánxbii ni elésre 
llél'e. Ezt az Ítéletet a tábla is helybenhagyta, do a 
főügyészség se ni miségi panasszal élt, mert nz alsó bíró
ságok a Btk. 92. szakaszának alkalmazásával enyhe bün
tetést szállták ki. A Kúria előtt megtartott, tárgyaláson 
a ligfölsőbb bíróság megscv.m isit ette a korábbi Ítélete
ket < s Kardos Noét három hónapi fogházra ítélte cl. A 
Kúria szerint, nz alsófokn bíróságok tévedtek, amikor 
cnyliilő körülménynek vették a vádlott bünteti *n előéle
tet, mert Kardos Xoe nemzetgyűlési képviselő volt, ami
kor a vádtelt kijelentésekre ragadtatta magát., eyy kép- 
ro'iiinrk pedig büntetlen előélet nem szolgálhat enyhítő 
köridméiti/ül. A beismerő vallomását se lehet Javára 
tetudni, mert a tanuk vallomása mellett úgyis hiúba 
tag.i iolt volna. Az se. csökkenti a bűnössége súlyát, hogy 
az, eliarns alatt elégtételt ajánlott föl, mert a Kúria 
megítélése szerint, ezt csat azért tette, hogy a további 
eljárástól megmeneküljön.

Miért távozik Milojevits szerb követ 
Budapestről? (A. Reggel bécsi tudósítójának 
tclcfonjelentóse.) A vasárnapi reggeli lapok
ban az a belgrádi hír jelent meg, hogy a 
jugoszláv kormány Milojevits Milán budapesti 
követet a Gömbös Gyulával folytatott tárgya
lások miatt visszahívja állásából. A belgrádi 
távirat szerint Milojevits jugoszláv követ, el
mulasztotta kormányát idejében informálni a 
('tömbös Gyulával folytatott tárgyalásairól. 
.Jugoszláv diplomáciai körökből nyert föltét
lenül meghízható értesülésein szerint ez a hir. 
búr sok tekintetben födi a való iá got, mégsem 
felel meg teljesen az igazságnak. \ belgrádi 
..Novosíi*4 közlése szerint ugyanis a jugoszláv 
kormány elhatározta, hogy a diplomáciai kar
ban nagy változásokat jog eszközölni. A jugo
szláv küliigyminisztérium a legközelebbi idő
ben végre fogja bajt?uii ezeket a változtatáso
kat. jimelyek szerint Mdojeyits Milán buda
pesti köretet Bernbe fogják áthelyezni, a berni* 
követet pedig Konstantinápoly ha, Tervbe 
vették továbbá, hogy az athéni követet Ber
linbe helyezik át, mig a budapesti követség 
vezetéséi valószínűen Antonievils római nagy
követre fogják bízni. Ami azonban a belgrádi 
táviratnak azt a részét, illeti, hogy a budapesti 
jugoszláv követet Balta .Hadúrral, illetve 
(tömbössel folytatott tárgyalásai miatt hívják 
vissza, egyáltalában nem felel meg a valóság
nak'. Ez a megokolás a belgrádi külügyminisz
tériumból nyert értesülés szerint különben is 
a legteljesebb ellentétben áll a Bállá Aladárral 
folytatott, tárgyalásról eredetileg ^forgalomba 
került hírrel, hogy Milojevits követ korma 
nyél, nyomban értesítette a tanácskozásról, 
amire a jugoszláv kormány elutasító választ 
küldött. A legújabb belgrádi távirat, szerint 
pedig a budapesti követet azért, hívnák vissza, 
mivel n (íöTiibösékkel folj látott tanácskozásai
ról nem informálta kormányát. Ez már önmagá
ban vére is megcáfolio azt, mintha Milojevits 
ebből az ügyből kifolyóan távoznék Budapest
ről.

HffiibutO'B9
MUJier £>. Góbb mübutosgyőroi; Uutor.»ruhfi«a, 
'Sudupost VI, C>?n(><3rf-utea 2» (Király-utca sarok) 
telefon 19o-«o

Olvassa el it

Pesti Tőzsde
szenzációs számát.

____  S’ zer kész ti: Xc'iiós Já zaos

Somogyi Béla meggyilkolásának Ugye 
egy Izgalmas járásbirósági tárgyaláson

(A Begyei tudósítójától.) Hónapokkal ez
előtt. egy sajtóper tárgyalásán ádáz küzdelmet 
vívott egymással két fővárosi ügyvéd. Az egyik 
dr. Gergely István, mint panaszos járt el, a 
másik pedig dr. Pongrác? Jenő. & védői tisztet 
töltötte be. Dr. Pongrácz Jenő védői előter
jesztése során a sajtóbiróság előtt két fölötte 
érdekes okmányt ismertetett. Az egyik irat be
advány volt, Schnetzcr Ferenc. volt honvédelmi 
miniszterhez, amelyet állitóan dr. Gergely Ist
ván ügyvéd intézett, volna a miniszterhez. E 
beadványban dr. Gergely István fölkinálko- 
zott a honvédelmi miniszternek azzal, hogy ő 
régi szociáldemokrata és a szocialista párt 
ügyésze, bizalmas embere s ágy hivatalból jól 
ismeri n szociáldemokrata párt, minden ügyét, 
dolgát. De politikai púrtállásótól eltekintve, ö 
mindenképen hazafi, és keresztény és szeretné 
bizalmi állását fölhasználni arra, hogy a ke
resztény Magyarországnak hasznára lehessen 
és éppen ezért fölajánlja szolgálatait.

A másik okmány, amelyet. Pongrácz Jenő 
ismertetett,, egy helyzetjelentés volt. Ezt, az 
írást áJlitóan dr. Gergely István bemondása 
alapján készítették, illetve adták ki. /V helyzet
jelentés arról szól, hogy a szociáldemokrata 
párt, vezetősége vitát folytatott afelől, hogy 
bent maradjanak-e. a szocialisták a Huszár-féle 
kormányban vagy sem. A vezetőség fölfogása 
az volt, hogy bont kell maradniok,

csak egy ember ellenezte ezt mégpedig a 
legszenvedélyesebhen és ez Somogyi Béla 

volt
A jelentés tartalma szerint Somogy Béla ez al
kalommal is becsmérelte a nemzeti hadsereget, 
szidalmazta a tiszteket és becsmérlő szavakat 
használt a fővezér ség minden funkcionáriusá
val szemben.

Amikor ez a helyzetjelentés elkészült, nem 
tellett bele két hét és Somogyi Bélát meg

gyilkolták.
Dr. Pongrácz Jenő védői minőségében mind

ezt s zó bah ózta, amire a sa.jtóbiróság szünetet 
rendeli el és ez alatt dr. Gergely István nagy 
méltatlankodás közenette az egesz hallgatóság 
előtt úgy nyilatkozott, hogy a szóbanforgét két. 
okmányt Pongrácz Jenő karlársa hamisította, 
csak azért, hogy őt kompromittálja. Gergely e 
kijelentése miatt dr. Pongrácz Jenő rágalma
zás vétsége óimén följelentést tett és a budaj 
pesti büntető járási)Íróságon, dr. Jakab Ernő 
bíró előtt folyt le, nagy izgalmak közepette a 
tárgyalás. A pörös felek a valódiság bizonyí
tásai kérték és dr. Gergely István indítvá

— ..Itt nyugszik Uoldlxsár Dánlel“. Tavaly tóién Kapósa 
Margit vendéglősné tettenérte fWdizsar Dániel novii ven
dégét. amint az két üveg bort e! akart lopni. A reudőr- 
Kógnek adta át a tolvajt, akinél n detektívek húzkutaUist 
tartottak. Bőröndjében egy nyomtatott gyászjelentést talál
lak. amelyen r ; állt: „A legmélyebb részvéttel Jelönijük, 
bogv Boldizsár Dániel életűnek 23. évében hosszas aacn- 
védés után visszaadta lelkét teromtőjének**. Egy Unni el
mondotta, begy Boldizsárral a budafoki temetőben sétált 
cgyrzer és ez itt rámutatott egy sírkőre, mondván, hnnu 
itt ö ron rllcmclvc. t .%akugynn Boldizsár neve állott a 
fejfán. Boldizsár kihallgatásakor elmundottn, hogy azért 
nyomatta n gyáazjciontést és az<'rt helyezte el ey/i fiat- 
dálián síron a frjfá.idt, ptert n csehc.lt bcsoroták katoná
nak Cs ion akarta velük elhitetni, honi) meghalt'. A lo
pást tagadta. A* ügy tárgyalását a mai napra tüzto ki 
dr. Gonibcczki egyes btró, de mert a vádlott nem jelent 
meg, a biró figyelő lap ít bocmijt'itt ki ellene.

ivritté: iiil'tt’ifs iiutujU ellefl, 
sérti a. részvényesek érdé- 

elhatározták, hogy a 
közgyűlésén minden rendclkc- 
törvényes eszközzel a részre- 

biztosítani az

— Részvényesek gyűlése n. Wövncr tőke
emelése ellen. Több mint négyszáz Wörncr- 
részvéuyes jelent meg vasárnap délután dr. Bo- 
senberg Sándor irodájában, hogy Iiltakozzék 
a li'örner közeli tőkeemelési módja ellen, 
amely, szerintük. 
/.•<v7. Ezen a gyűlései) 
Wörner keddi 
kezesükre átlő 
nyeseknek Igyekeznek majd 
összes elérhető eredményeket.

— Cualáu a Magyar Géuluw. nevével. A Magyar Géniusz 
Knltürnterjosztő rt. följelentést tett a rindőrségcn, hogy 
Ibipyil: l.órdnd és Kamt l'oó nevű ügynökei furfangos 
módon tévesztettél; ni‘g r. vállalat rovóbein a közönséget. 
A két ílatuleml'cr beutazta rz országot és részvényjegy
zésre szólították föl a polgárokat. Beállítottak a gazdák
hoz, nkhkol elhitették, hotel nemsokára kiüt n háború a 
szerbi k és at oláhok rthn. .Iki vem jcpyeit a rilllalat 
rrsxróri 1,'clbHI, azt ki'lntuicalc viszik i's elrekvirá!iák tar- 
tm'srt, rllcnbcn aki jetiyt’.. azt csak váltó s-olpálatra ul- 
I nlina tik é* nem r<:kviri;i;uik nála. Ilyképen rengeteg 
pénzt szedtek ö*.-:.z3 és azt c!si!.k;s;lnlt<ik. Mindkettőjüket 
b. tart áztál i.ík <’s 74 r« tidl.oli zá rolás és á l rcmlbelí <-olás 
(imán Indult meg ellenük nz eljárás, (‘gyüket most tár
gyalta Uodndr táblaidról oluöktésével a szolnoki törvény
szék. A bíróság csupán csőié* bmi mondotta ki bűnösnek 
a vádlottakat és IlUfíyiknt l'í éri, Nagyot l éri bőr- 
Iónra ilélto,

— A Ye.i porcellán pouder homogén 
szemcHÓi, amelynél tökéletesebb 
Bzépitoszer nincsen a világon. 

nyára a bíróság el \ , rendelte Peyer Károly 
nemzetgyü lés i képviselő la mik ihall *.ra t ását. 
Peyer eskü alatti vallomása .lorán elmondta, 
hogy’ a szóbanforgó két okmányt annak idején 
egy bizalmasa postán megküldötte neki. A 
bányamunkások szövetségéhez volt címezve u 
levél, amelyhez a. két. okmány másolatát mellé
kelték. Én már ismertem ezt a két jelentést, 
vallotta Peyer, mert tudomásom szerint Ger
gely ügyvéd ur hamarább megmutatta az ok
mányok másolatát Györki Imre képviselőtár
samnak. és Kis Jenő ügyvédnél:. Ebből meg 
kell állapi tanom azt a tényt, hogy dr. Gergely 
hamarább ismerte a jelentései: tartalmát, 
mint én.

Itt dr. Gergely István vette át, a szót és be
jelentette a bíróságnak, hogy a két jelentést 
egész különös módon ismerte meg annak ide
jén. Dr. Avdréka főkapitány hely ette s maga elé 
Idézett és közölte, velem-, hogy rendkívül súlyos 
vád van ellenem.

Somogyi Béla meggyilkolásával gyanúsí
tanak.

Fölszólított a, főkapitányhelyettes, hogy ter
jesszem elő védekezésemet. Természetesen 
visszautasítottam ezt az abszurd vádat. Ez 
alkalomból ismertem meg ennek a két és sze
rintem fiktív jelentésnek tartalmút. A továb
biak során súlyos és rendkívül izgatott, szóharc 
keletkezett Peyer Károly tanú és Gergely Ist
ván ügyvéd között. Peyer vallomása, további 
folyamán ama nézetének adott kifejezést, hogy.
ő n maga részéről a két. okmányt nem tartja 

apokrifnek.
Ezen földübödött Gergely és magából kikelten 
támadt. Peyer Ká folynak:

— Nem való ilyen embernek mandátum! Biz
tosan maga rendelte meg az okmányokat! 
Butortolvaj!

Peyer Károlyt is elhagyta közismert, nyu
godtsága és Jáiigvörös arccal riposztozott Ger
gely ügyvéd felé:

— Maga közönséges rendőrspicli!
A tárgyaló biró csak többszöri rendreutasí

tás árán tudott csöndet teremteni a szűk, kis 
tárgyalószobában, amelynek ajtaja elé tódult 
a nagy váróterem egész publikum;), a folyosóra 
is kihallatszó lárma hallatára. A bizonyítási 
eljárás befejezte után egész rövid párbeszéde
ket mondtak a felek, amire a biró kihirdette 
Ítéletét,. Bűnösnek mondta ki Gergely Istvánt 
rágalmazás vétségében és elítélte fíOOO korona 
fő- és IGIM korona mellé t:b Unt elésre. Dr. Ger
gely István föllcbbezelt az ítélet ellen.

r—»»■ «Rr***'

_ Tűz pusztította el a Lyonban maradt 
osztrák és német, kiállítási tárgyakat. Parisból 
túviratozzúk: A reggeli lapok lyoni jelentése 
szerint az éjjel Lyonban tűzvész elpusztította, 
azt az épületet, amelybo elraktározták az 
éri. lyoni kiállításból eredő osztrák és német 
kiáUitási tárgyakat. A tüzet rövidzárlat 
okozta.

A vilSgp&riiftás SSSS
áülandó áraikat a

me!8ett őűs ^sz«* 
szes ámcíkkek részére ax
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Fíilvihígositással szolgál a 
WIENER MESSE, W8EN. VJt, 

továbbá a tiszteletbeli képviseletek: 
Német-Osztrák Követség, Budapest V, Aka
démia-utca 17. Schneker & (’o„ Budapest V, 
Árpád-utca 6. Idegenforgalmi és Utazási Vál
lat Rt. (Menetjegyiroda), valamint ennek 
összes magyarországi fiókjai és ügynökségei. 
Magyar I olyant- és Tengerhajózási Rt., IV, 

ál ária Valéria-utca 7

csehc.lt


6 aRegcel 1923. augusztus 13.

— Mi van az emlgránsck bünpör» mögött? 
TTgy jogászkörökben. mint az egész világban 
föltünést, keltett Nagy Emil igazságügy mintáz- 
Mernek az a nyilatkozata, hogy az ügyészség 
Síitái Garami Einö és társai, ellen kibocsátott 
és a napisajtó által közölt vádirat több részét 
nem teszi maijáéra és sürgősen intézkedett, 
hogy az elkészitclt vádiratot terjesszék föl 
hozzá. Éppen egy esztendeje, hogy dr. Sztrache 
Gusztáv főügyész, a budapesti ügyészség, ve- 
.zetője. megbízást adott dr. Miskolczy Ágost 
íkir. ügyésznek, hogy tanulmányozza a bécsi 
magyar sajtó közleményeit, és tegyen jelentési, 
hogy az emigrált politikusok ellen az állami és 
'társadalmi rend ellen elkövetett . bűnesetek- 
miények eimén lehet-e eljárni, a bécsi magyar 
újságokban ismertetett szereplésük folytán. 
Dr. Miskolczy kézhez kapta a „Bécsi Magyar 
fTjságH-ot, a „Jövő" című napilap több év
folyamát. rendelkezésére bocsátották az „Em
ber'' cimii hetilap példányait és mindazokat a 
magyar nyelven irt bécsi sajtóorgánumokat, 
amelyek az ország területéről ki vannak tiltva. 
Egy esztendő óta dolgozik tehát az ügyész eb
ben az ügyben és egy hónappal ezelőtt, be is 
'fejezte munkáját. .Elkészítette a 63 gépírásos 
oldalra terjedő vádiratot, amelyet azután az 
ügyészség vezetője további jóváhagyás végett, 
a főügyészséghez küldött, meg. majd két héttel 
ezelőtt fölkerültek az iratok az igazságügytni- 
ni'sztcríum IV. ügyosztályába, amelynek dr. 
Tiniké Zoltán koronaügyészhelycttes a. veze
tője. Az igazságügyriüniszteriumnak ez az ügy
osztálya áttanulmányozta Miskolczy Ágost 
vádiratát és az aprobálás után visszakerültek 
a biinpör iratai az ügyészséghez. A vádiratot 
és az ügyre vonatkozó nagy iratkötegel. még 

•szombaton reggel a további dóif-is letol: ta
tása végett a büntetőtörvényszék '”'d r,nácsá- 
hoz tették át. Itt az ügyészség indítványához 
képest éppen ma akarták elkésziteni azt a meg
keresést, amelyet a budapesti ügyvédi kama
rához akartak, intézni, hogy az ügyben szereplő 
terheltek számára hivatalból rendeljenek ki 
védőügyvédeket. Ezen intézkedésre azért lenne 
szükség, mert valamennyi terhelt külföldön 
tartózkodik és a rendtörvény értelmében a tár
gyalást « rádióHak jelenléte nélkül is le lehel, 
folytatni. Szükséges azonban, hogy mindegyik
nek védőügyvédje legyen. Nem került azonban 
sor arra, hogy a vádtanács ezt a megkeresést 
a kamarához továbbítsa, mert az igazságügy
miniszter sürgős intézkedése folytán már va
sárnap délelőtt az ügyészség visszakér ette az 
összes iratokat és haladéktalanul fölterjesz
tette közvetlenül az igazságügy miniszterhez. 
Ha majd Nagy Emil áttanulmányozta az emi
gránsok bünpörének aktáit, csak akkor válik 
bizonyossá, hogy miképen történhetett az 
ügyészség vádiratának aprói tálasa az ügyosz
tályban anélkül, hogy erről a miniszternek .'je
lentést tettek volna ós csak ezt követően derül 
majd ki, mennyiben tartja fönn a miniszter 
a vádiratot, mit változtat, rajta.

— líalálozá.-. Lészag Hczsfí, n Magyai-Cseb Iparbank 
Józsefvárosi tlókjáiiak igazgatója, 52 éves korában rövid 
szenvedés után Budapesten elhunyt. Kiterjedt, előkelő 
rokonság és számtalan barátja, tisztelője gyászolja. 
Temetése augusztus 1-1-én. kedden lesz a rákoskeresztúri 
ágostai evangélikus temető halottasházából,

- Egv joghallgató öngyilkossága. Horváth 
Béla 23 éves joghallgatói vasárnap délben szü
leinek Mosonyi-utca 10. szám alatti lakásán 
saját nyakkendőjére fölakasztva találták. 
Miután a kiszállóit, rendőri bizottság kétség
telenül megállapította, hogy öngyilkosság tör
tént, a holttestet a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

Bizony, kérlek, be kell vattajiunk. hogy nagyon 
elszaporodtak a je.gycsalők. A villamos igazgatósága 
kénytelen ellenőröket mozgósítani, civilben, uniformis
ban, valósággal minden uiegállőhetyhez kell rgy ellenőr, 
aki vigyáz, hogy az eldobott jegyet más lói ne vegye 
s az a kevés pali. rRí mégis utazik, készpénzt áldozzon 
a hazatias tűrés oltárára, ne pedig uraságoklól levetett 
makulatúrát. Hát jó, az ellenőrök ellenőriznek s aki 
ügyes," el is csip egy-két jegycsalóf. mondjuk az összes 
ellenőrök elcsípnek egy nap tizet, ami 81MTO koroun talált 
pénz a vlllantostáreaságnak. Ebből kényelmesen kifizet
heti egy ejlcnőr egynapi bérét s ami ezen Tőiül kell, n 
többi ellenőr fizetése pedig egy ujabb viteldíjemelés in
doka lehel, inni ilyen módon n jegycsalásokéit kirótt 
méltó büntetésként éri »t publikumot, do egyúttal csök
kenti az utasok szúrnál is. ami újabb emelés és újabb 
ellenőrök kreálására ad alkalmat. Amikor aztán senki 
wm utazik már villamoson, mert az ellenőrök sokasá
gától egy jcgycsaló se juthat föl a. kocsikra, akkor be 
lesz fejezve n villamos konszolidációja, a forgalmat be 
lehet, szüntetni és az igazgatók és az, ellenőrök meg
szabad u Iván a közönségtől, minden erejüket a fa.icA.dv. 
lentre szentelhetik.
- K iss Margit nem lett öngyilkos. A vasár

napi lapok megírták, hogy Kiss Margit lb éves 
szininövendék sógorának, gróf Dégenfeld 
Imrének Irányi-utca. 21. számú lakásán meg
mérgezte magát, s hogy a mentők a fiatal leányt 
a Pajor-szanatóriumba szállították, zl Kegyel 
munkatársa ma meglátogatta Kiss Margitét 
a Pajor-szanatóriumban, aki máris kitűnő 
egészségnek örvend, miután cszeágában sem 
volt, hogy megmérgezze magát, egyszerűen a 
gyomrát rontotta el, attól leli, rosszul. Holnap 
már el is hagyja a szanatóriumot.

ÁRION augol fogkrém haszálate után 
föH'rissiil egész szervezete.

Jaguár kaucsuk cipősarok rugahnas. tar
tós és olesó. .ügyeljen a Jaguár védjegyre.

Somhoz a részvéwyösyről 

A fajvédők nem egyesülnek a 8egstímístátW«<s>B 
Nagy Emil és a IV-Sk Ügyosztály 

A keresztény legitimisták Zichy Mnos gráf ■ 
érdekében harcainak

(A Heggel tudósitójától.) A tíznapos parla
menti szünet következtében egyelőre, lehiggad
nak a pártszenvedéJyek, elcsendesül, a resz- 
vónyügy is, hogy augusztus 22-én azután annál 
nagyobb erővel törjön ki uiból a parlamenti 
háborúság. A politikai élet, középpontjában, 
természetesen még mindig a reezvenyügy áll. 
.Itt az a helyzet, hogy

azoknak a képviselőknek a listája, akik 
bevezetési áron részvényeket vásárolták, 

valósággal közkézen forog.
Friedrich Istvánon kívül niég öt-tűit képvi

selő zsebében hordja a gépírással irt. sokszo
rosított listákat, amelyek különös módon ke
rültek először Friedrich birtokába. A Hallév— 
Ulain -—Friedrich— Idus zár Elemér-csoport c 1 
van tökéivé arra, hogy a részvényügyet tovább 
is napirenden tartja, inért ebből politikai tőkét 
akar kovácsolni magának. A képviselők telje
ser érthetetlennek tartják, hogy amikor a lis
ták közkézen forognak, miért, nem olvassak 
föl, hogy a csúnya gyanúsítások elmúljanak 
végre. Friedrich erre ezt a jellemző kijelen
tést tette, hogy ez náluk tisztán —• taktikai 
kérdés. . ....

A polgári ellenzék természetesén tisztán es 
világosan látja a ..taktikát* és nem ül föl 
Friedrieh handabandázásának.

Gömbös Gyula a rész vény ügyre vonatkozó
lag a következő kijelentést tette:

— Nem helyes utriroznl ezt az ügyet. Az, 
hogy valaki, ha. képviselő is, a. tőzsdén játszik, 
sem nem immorális, sem. nem inkompatibilis. 
Az álláspontom egyszerűen az. hogy közfunk- 
cionáriuí? ne játszók. amíg felelős közjogi ál
lást; tölt be. keresztény intranzlgens politikus 
pedig ne vállaljon, szerepet zsidó vállalatnál. 
Föl is fogom hívni pártom tagjait. hogy ilyen 
igazgatósági tagságaikról mondjanak le.

Kíváncsian várjuk a lemondásokat. Például 
Haller Istvánét a Naturália elnökségéről. 
Vagy* — naturalia non sunt furpia...

*
A cél persze: a Bethlen,-kormány megbukta

tása, minden eszközzel. Ezt a célt úgy akar
ják elérni, hogy az egységes pártnak Ingadozó 
és a fajvédőkhöz közelálló elemeit ilyen éles 
támadásokkal akarják döntő elhatározásra 
bírni a kilépést illetően. Az utóbbi időben 
máris föltűnt, hogy a párt kisgazda tagjai nem 
is jöttek cl az ülésekre és sok esetben kétsé
gessé vált, számíthat-e rájuk a kormány.

díf

Köztudomású, hogy semmiféle politikai pór 
meg nem Indulhat az igazságügy miniszter tu
domása nélkül. Vagy magában miniszteriutn 
J\ ik ügyosztályában készülnek az efajta 
ügyek vagy ott revideál tatnak. Miközben a.

— A francia munkásszövetség a sztrájkoló 
német munkásokért. Parisból táviratozzak: Az 
általános és független munkásszövetség a 
,,Hum(iniié‘-bcn u fraucia munkássághoz inté
zett fölhívást közöl, amelyben fölhívja figyel
mét arra. a. nyomorúságos állapotra, amelyben 
a német munkásosztály van és amely immár el
viselhetetlenné vá't. A német munkások ezért 
egész Németországra három napon át tarló, 
általános sztrájkot határozlak el. Már most ki 
kell jelenteni, hogy a megszálló csapatoknak 
a sztrájkoló német ntunlidsok, elleni esetleges 
eljárása bűntett volna, amilyet semmivel se. 
lehel igazolni. A német és a francia proleíariá- 
tus ügye a legszorosabban összefügg egymás
sal és <72 egyiknek veresége a másiknak is vere
ségét jelentené.
- ílrdekes Mozart-clklas a Jövö hnit.'rrcrsenyfrwronban. 

A jövő zctw-í sr.cr.nn előkészületei már serényen folyunk n 
hangverseny vállalatok irodáiban. A srx-zon líJv.'itaJos míg- 
nyitiika október S-An tesz n pniorriií'ihikuíok ciy> hangver- 
nani/évcl. do er.1 megelőzőleg már szonlznubcr ?X>-án Doh- 
futngi Vlcoc.h Károllyal szonátaostét rendé-. Egyik kínná-' 
gabló eseménye tesz a Jövő itenci Kzczonnak at a hat estére 
tarvezett hangverseny sorozat, melyen Wcísí .Margit zon- 
goramiivúBz.nő Mozartnak 18 zongora versenyét játszó, »»m. 
Igék hősül l.iidoprjfen lü mt’g soha sem volt, rnüsuroti. A 
klasszikus zene barátai nagy érdeklődés.-.1 várják ezt a 
hangversenysorozatot, mert még cgyotlcn országban sem 
tűzték műsorra sorozatos olőadúsban Moziul, remekmüvolt.

-- Franciaország vj képviselője n Népszó- 
veteégben. Az „F-eínlr de l’Est* jelenti, hogy 
n francia kormány előrdát,hatóan legközelebb 
Le Brun Albert szenátort Franciaország nép
szövetségi képviselőjévé nevezi ki Viviani 
utódjául, ukinek egészséjjt állapota e pillanat
ban lehetetlenné tesz! szamára, hogy tisztségét 
tökéletesen betölthesse.

— Magántisztviselők a megélhetésért. Amint érl-nülünk. 
o magántisztviselők nagygyűlését s< rendőrhatóság enge
délyezte éo őzt augusztus lH-án, hétfőn csta !a< órakor 
fogj.ik a régi képvibCidházhaii megtartani. A gyűlés iráni 
a magántisztviselők körében négy ózdeklődés mutatkozik.

kormány egy narancshéjon csúszik. váratlanul 
| vádiratot, adnak ki Garami, Lovászy, Buchin- 
| ger ellen, amikor lapjuk, a. „Jövő* már meg is 
I szűnt, és igy az igazságiigyminiszterium állás

pontját politikai szükséggel sem lehet indo
kolni. Legföljebb azzal, hogy az itthoni szo
cialistákat, igen politikusán, éppen most elke
serítsék... Nagy Emil a „M. T. I." utján kiadóit 
nyilatkozatában kijelenti, hogy mit,sem tudóit, 
e politikai bünpörről. Hát nem is referálták 
neki? Ennyire becsülik a saját, ininifizleriuniá 
bán? Ha korszakalkotó reformokra tartja, ma
gát. hivatottnak, úgy előbb a Tniniszíeriumá- 
ban reformáljon...

A „Neue Frcic Presse* mai számában egyéb
ként az ügyészségnek a bécsi emigránsok ellen 
kiadott vádiratáról a. következőket mondja:

— Nehéz megérteni, hogy a budapesti ügyészséget mi 
indítja arra, hogy éppen most szakgassa föl a régi -ebe
ket. és élezze ki az ellentéteket, ahelyett, hogy a mén. 
békitést az időre bízná. Megengedjük, hogy némely k 
ízléstelennek tarthatják egyes emigránsok publiciszlikrái 
működését., sőt helyteleníthetik magatartásukat. Mire ■'aló 
ma az októberi forradalmat vizsgálni, kinek használhat 
az üldözés? A mayyar államnak nem fop clön>/ére 
;;őt inkább félreértésekre és túlzásokra fog alkalmat ad: i. 
A fölíordulás és a konszolidációhoz való átmenet an’,yi 
áldozatot követelt, hogy többre iaa-an nincs tvor s ól,. 
sdg. hz a tény, hogy a vádlottak külföldön tartózkod
nak és a büntetés nem érheti o) őket, nem enyhíti ezt a 
lépest, hanem éppen a: eljárás céltalanságát bizo
nyítja. Vagyarcrszégnak nyugalom kell, hogy l<jlőli:< -- 
són és újraéledhessen. Ennek eléréséhez por.íHa muv’^r- 
és nem politikai leszámolásokra ran szükség."

A
A fajvédők további céljait illetően Huszár 

Elemér kijelentet te dőltünk, hogy
MMnuiiesetrc sem várható egyesülés a h’:- 

védők és a legitimisták között.
A kormány ellen együtt harcolunk ugyan —i 

mondotta. Huszár —, azonban józan ésszel 
senki sem képzelheti el, hogy a legitimitás 
elvét hirdető parlamenti csoport, egy pártlot 
kerüljön Gömbösék szabadkirály választó 
portjával.

-- Mi csakis egy alkotmányos, lcgitimibla 
keresztény kormányt támogathatunk, anr'ly- 
nek élérc egyetlen posszibilis emberi, képze
lünk: gróf Zichy János', aki egyedül volna 
képes egy kői mAnyzóf é-pes többséget terem
teni.

Gömbös Gyula megerősítette Huszár Elemér 
kijelentéseit azzal a meg jegyzéssel, hogy ő a 
maga részéről szintén nem gondol a legiiimis- 
tákkal egy táborban való egyesülésre. Bethlen 
kormánya cjlcn azonban együtt harcol a lc,”i 
timistákkal éppen úgy, mint a szociáldemo
kratákkal.

^agy Jancsi hegedűmtivósz utóda: Nagy Pisla. Pár 
hónappal ezelőtt a Calvin-tórcn autó gázolta cl Aoo'/ 
Jancjiil. u magyar zene nagyszerű ígéretet. A gycrol- 
sorban levő művész tragikus halain gyászba és szomorú
ságba döntötte mindazokat, akik a fiatal zsenitől a zene
kultúra terén csodákkal határos ercdntányek'-l vdrlak. \ 
magyar zewevilág vesztesége pótolhatatlannak látszott, <lo 
Szabadkáról, Nagy Jancsi szülővárosából, most olyan 
hírt köptnuk. amely a gyái-zra nőn! vigaszt és a veszi ' 
sigért talán kárpótlást jelent- A szabadkai hir azt uisú 
gólja, hogy Nagg Jancidnak. utóda akadt, mégpedig Sagy 
ristában. aki uom más, mint a tragikus halált had 
gyc.rekn’üvés-. öccse. Nagy Pista még cmk 5 eve-. 
Edesuty.ia, aki Szabadkán pékmester és maga ad.ia gyer
mekeinek az első oktatást a zenéből, igy nyilatkozott a 
fiáról egy nála járt újságírónak*.

—- Nagy tehetség ez h Pisti. Júniusban, amikor Buda
pesten volt, vele az anyja^ az. Akndómiá.Ti kipróbnltiik és 
kérték, hogy hagyjuk, fönn a fiút. Többen taníttatni 
akarták a gyereket, de nem hagytuk ott. '.cm akarjuk 
c.tt Is az autónak. adn.L

Az apa itt. rászólt a gyerekre:
— Pistike, most rí fogod Játszani az. nj Krc.utzcr r.' ' 

korlatot. Jlányaa azám ez. Hanti — kérdi és rámutat nz 
Ogyik gyakorlatra.

— Kilenc — válaszol Pistike lakonikusan es muris 
játszik. Apró njjai végigfutnak a húrokon.

A szülök remélik, hogy Nagy Pista méltó utódja 1<>z 
Nagy Jancsinak. Jlados Dezső, aki Jancsit tanította, mc- 
leffhangn levelet, irt, hogy Pistái várjuk.

— Enyhült « játék. Heggel nuilt. szamában rí.-.zl et 
riportban számolnunk be arról, hogy a 'l'crr/Aiiro-i 
gari Kaszinóban nap-nap után mij.” kiírtjáé.-ni,'l< zrl 
lantik le. A kaszinó ve/.ctaségo fölkérte 1 Heggalt. ' 
zölje, hogy amióta J Heggel cikke megjelent, n kns.ii." 
boti lényegesen alábbhagyott a Játék.

- Akár esik, akár emelkedik n korona, 
Gála-sarok u legolcsóbb.

— Ha hasznait váfizoncipőjét v a d mini u j ,i á 
ti k a r j a. t e n n 1, h a s z ti á 1 j o n W o r 1 d- 
c i p ő f. í s z t i t, o t, amely egy perc aluli 
v a d o n a t u j j á v a r á z s o 1 j a. M í n d c 11 üti 
kapható.
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Újabb rekordkurzusok
várhatók ax e háti tőzsdén

(A Reggel munkatársától.) Az ország közgaz
daság! helyzete változatlanul súlyos, a belpoli
tika sivarabb es (Uvadultabb. mint valaha, a 
korona a három korúi vergődik, külpolitikai
lag is eltolódni látszanak a biztatóbb jelensé
gek. 3 Giro idült impotenciájából móg mindig 
nem épült föl, — de mindez aggasztó jelensé
geken

áttörri látfzik a tozsdo vehemens szí} írd- 
sága.

Sajnálattal látjuk, hogy Bethlen politikai és 
gazdasági konszolidációra irányuló bátorta
lan törekvései is hajótörést szenvednek, hogy 
az egységes párt minden, csak nem egységes 
és COU pillanatra sem jutunk abba a h'd.yzeibc, 
/■ofill a k'dRAd. bizalmában mrgerösödhetnenit. 
Három év óta látjuk, hogy a különitményi ki
rándulások, parlamenti vagy ekrazifkirobba- 
nások mily pontosan vissza tükröződnek a ko
rona külföldi árfolyamában.

Tegnap egy hetedével romlott e magyar 
valuta,

holott n ,ió termés, a kiviteli lehetőségek, de a. 
külföldi hitelnek ‘pénzügyi hatalmas súgok áttol 
‘Haló alátámasztott sága is, jobb reménysé
gekre adhatnának biztos alapot. Persze, hn ezt 
az alapot a belpolitikai széthúzás, amelynek 
forr zűriedét most magában a. kormányzat ke
belében. látjuk, folyton meg nem ingatná! így, 
sajnos, mm azt tíz átértékelési folyamatot lát- 
juh, amelyet, biztosra veszünk egy volutastabi- 
lizdció esetében is, hanem

a pénz pánikszerű menekülését a. javakba, 
az értékpapírok hisztérikus ugrását, a 
hosszt, amely töinegpsziholőgiai és nem 

gazdasági rendszeren épül.
*

A hétfői, tőzsdén mar nyitáskor, bizonyára 
nercek alatt föl; -'ívják az amúgy is gyéren je
lentkező árut és a

•‘avoritpa.pirokban újból reknrdárfoh a- 
nmkra van kilátás.

A Hitelbank értékei közül maga a bank favo
rizálja a. Georgiát, Mflert, Mezőhegyest Cuk
rot, Lángot és Lámpát, a Kcrcskcaclmi Bank 
papírjai közül az Izzó és a. Kalgó vezetnek, az 
Angol-Magyar Ránk vállalatai közül a Spo- 
diiiinot, Raurlfot, Fagybátonyit, Azikrdl fogják 
kére ni. az Olasz-Magyar. Schliek, Mótor, .Juta. 
és Kender emelkedését várja u közeljövőben, a 
bankérlékck piacán a Hazai Ránk, Magyar- 
Olasz, Leszámítoló Bank, a takarékpénztárak 
élén a Hazai Takarék és »z Általános Takarék 
<i spekuláció tippjei. Nagyon szilárdnak ígér
kezik a fapiac is, ahol az. Ofa és Hazai fa, a 
vezető értékek. Egyébként olyan időket élünk, 
bulikor minden objektív helyzetkép fölösle- 
Re- '; válik, amikor az. a helyzet, hogy minden 
papírra több n pénz, mint az áru és a közön
ség most leginkább arra vigyázzon, hogy a. pa
pirha menekülő pénzét igazi vadőrökbe és ne 
belső érték, nélkül colét svindli-részvcnyekbe 
fektesse...

X Mi újság a Bauxit körül? A bányuévtékek 
piacán, miután a svájcerizálása befejeztetett, 
erős lendületiéi tör előre a Bauxit. X nagí' 
karrier előtt álló papiros átcserólóse uj svájci 
Bauxit -részvényekre folyamatban van, a be- , 
cserélést terminus c hónap végéig terjed. 

ént a Baovithan a önjei és francia ter
melők között, kartellszerzöd.cs van készülőben, 
arcéi;, egy hot óta már a. Bauxit piaci árában 
is érezteti hatásúL A nversau> a.g ára 15%-kal 
megdrágult, és ennél is fontosabb: megnyitotta 

<ís :c., termékeknek elhelyezési piacál. A 
Bauxit Rtn.ik birtokában lévő társaság és a 
legnagyobb gyárak egyike közötti érdckközöA- 

létrejö1t“l a legközelebbi napokban várják.
\ haukközi magánforgalom Budapesten 

és i: csitul. Budapesten n bankközi forgalmat 
rend'ltwiili. szddrdsdg jellemezte. Minden rész
vényre pénz volt., áru azonban, dacára annak, 
hogy a. kurzusok a csütörtöki tőzsde, hivatalos 
árfolyamait, jóval meghaladták, nem jelentke- 
z'dL \ legnagyobb érdeklődés a Hitelbank 
r<,XA■(•' iránt nyilvánult meg. \ Magyar 
Hitel 475, Cukoripar 3>259- 27.’>, Georgia.
1-130.000 (pénz). MFTll. 320.000 (pénz), Láng 
Monti f/imi-J, Mezőbenyesi 3(50.000 (pénz). Bras
sói C(‘ilu/.Osr <i)0 110. Az arbltrage-papírok is
sziisril.-i i. _• Sídig': 060- (575, AHa ni vasul 500 - 510, 
Koszt ■’i ." i; 2,475.000. \ helyi értékek iráni 
p-'üt.v érdet iődés iiyiivinuJí. meg*: Lámpa 220...

Kender H0 90. Hatni fa !(i0, (pénz), Óstcr- 
•T1''1 3*10 350. Ciktoria Riitor 18 19. LiehUg 

18, Bauxit llk) 175. Rock-malom 85- 90, 
viasz ba nk 29 -81, Schllok 148—155. Pallas 165— 

Mindezek az üzletek 22-lki kassza.-), ex 
thro köttettek. - Becsből jelenti telefonon 
-'n'u</rZ tudósítója: A magánforgalomban alig 
van iiyjri. értékek közül egyedül ’
M'ifiyar i'{> iii'ins Kőszén fekszik jól, egyéb
ként -) korona ujahb h morzsolódására áru je
lentkezik. A pénz 2%, bőven kínálják.

/ „Igen szilárdnak látom a tőzsdét." Horváth 
Lipot. a. Magyar Általános Takarékpénztár al- 
elnök-vezérigazgatója a tőzsdei irányzatról és 
a legaktuálisabb közgazdasági kérdésekről a 
következő nagyérdékü nyilatkozatot tette A 
Reggel munkatársa előtt:

— 4 tőzsdei irányzatot igen. Szilárdnak látom.
•— Ha a sok technikai uehézseg, amely a pénztarnapok 

kitolásával, a tőzsdenapok korlátozásával és a Giró mű
ködésének két hétre való kikapcsolátival együtt járt, 
nem tudta lanyhitanl a tőzsdei irányzatét, akkor azt kell 
föltennem, hogy amint a Giró működése a tor vb evett 
reformokkal ismét félig.:..e.ddij normális less és ezzel 
kapcsolatban a tőzsde forgalma, ha nem is teljes térié- 
delmóóen, do az sddidinVl mégis kedvezőbben, lebonyo- 
ládhank. a. papírok dtéitékeléeéiiek és a közönség vásár- 
b> ainal, nem lévén külső akadálya, még az eddiginél is 
nagyobb lendület nárlurtő. A GJró reformja és őzzel a 
<ri.ró és a tőzsde savam a lan óbb működése auffvszpzs cő- 
gére várható. Viszont ugyanerre az időre, de

legkésőbb az. őszi hónapokban a bankjegyforgalom 
lényeges megnagyobbodását várjuk.

— ügy a köztisztviselőknek, mint a magántisztviselők
nek nagy fizetésemelése, a búzának, lisztnek, zsírnak, 
cukornak óriási áremelkedése kényszeritőleg maga után 
vonja a. bankjegyek- nagy szaporitását; Egy kissé meg
világítja u. helyzetet a következő példa: A vezetésem 
alatt, álló Intézet személyzeti kiadásai az 1922. esztendő- 
dühén 72 milliót tettek ki. Az idén a tisztviselők fizetése 
— a dologi kiadások nélkül — a pénteken elhatározott, 
fizetésemeléssel együtt körülbelül 1’4 milliárdra rúgnak.

Ezt az óriási ugrást máskép, mint nagy bankjegy. 
InfláeJóTaJ és nagy részvényinfiáclóval, vagyis 

tömeges tőkeemelésekkel megoldani nem lehet.
— Szerencsére ez a ké ténye-ö egymást ellen súlyozza. 

TT» n közönség körébe nagymepnylségü újabb bankjegy 
ózönlik, ezen a pénzen papírokat kénytelenek vásárolni, 
mert a pénzzel mást, jóformán alig lehet tenni. Ha pe
dig a közönség papírokat, vásárol, akkor a tőkeemelések 
uj kibocsátásait a piac könnye.n föl fogja venni, b'z a 
körülmény viseont kedvező tőzsdét fog produkálni.

■— Minden más időben és más körülmények között ki
fogás tárgyává tennők. ha az úgynevezett járatlan ele-, 
mek, tehát ma gén felek, varrónők, sőt. cselédek, részvénye
ket vásároljanak. A mai valutáris viszonyok állandó 
ingadozása mellett azonban egyenesen ajánlatosnak mu
tatkozik, hogy még a magávfcl.k. és járation elemek is 
vagyonú;;, elértéktelenedését azzal kerüljék el, hagy a 
legnagyobbrészt tárgyi értékeket képviselő részvényekbo 
fektessél;, a pénzüket.

— Természetesen minél szélesebb körökre terjed ki az 
értékpapírok vásárlása, a tőzsdetanácsnak, a bankoknak, 
de különösen a sajtónak annál fontosabb hivatása, hogy 
a közönséget arra figyelme:lesse, hogy válogassa meg 
azokat a papírokat, amelyekbe a pénzét elhelyezi.

-- A budapesti tőzsdén Jegyzett értékpapírok túlnyomó 
részt reális értékeket képvisel. Természetesen olyau nagy
tömegű részvényinflációnal, mint ami nálunk eddig mu
tatkozott, de amely infláció a jövőben kétségtelenül még 
hatalmasabb aráuyban növekedni fog, kevésbé alapozott 
értékpapírok is kerülnek a közönség körébe. Különösen 
a ueru jcgj zott értékek közölt látunk, sajnos, olyanokat, 
amelyek egyike vagy másika egyáltalán nem érdemel 
bizalmat vagy amely részvény ólján vállalatot reprezen
tál. amely meg üzemben sincs, amelynek tehát életképes
sége es belső értéke egyáltalában át nem tekinthető.

A legnagyobb óvatosság szükséges tehát a papírok 
vásárlásánál, mert attól keli tartant, bőgj néhány 
kévéé rossz részvény az egész részvénypiacot disz- 

kreditálja.
X A nacy Ganz fölaprózza részvényeit. Tőzs

dei körökben már lob, miül fél év óts bsszéj- 
uek arról, hop*y a ua.c-y Ganz legközelebbi alap
tőkeemelésénél föl fogja aprózíii részvényeit. 
Mesf, hogy az öreg Gauz alaptőkeemelése ak
tuális és hogy a részvény már 17 millió körül 
áll. Ismét fölmerült a részvényfölaprózás gon
dolata. .-1 Reggel értesülése szerint a részvé
nyeket 8 vagy 9 rószre fogják fölosztani, va
gyis l öreg Ganzra adnak majd 8 va jy 9 fiatal 
Ganzot.

A Giró szerepét 12 nagybank veszi át. A Giró uj vezér
igazgatójának, dr. Hdnyay Aladárnak, szombati beszá
molójából' az a. legfontosabb, hogy az értékpapircsekk 
intézményét kívánja megvalósítani. Egyben bejelenti az 
uj vezérigazgató, hogy a Giró helyett a bankokhoz fog
ják majd a jövőben, az értékpapírokat- szdltitanl. A Giró 
vezérigazgatójának ezt a bejelentését hosszas tárgyalások 
előztek meg. .4 bankok ugyanis eleinte vonakodtak ezt 
ar újabb óriási terhet magukra vállalni. Végül is, .4 Rög
gel ó.rtöt»ülóso szerint, a következőkben állapodtak meg. 
Tizenkét, hitdapssfi nagybank között fofijrik fölosztani a 
tőzsde hivatalos forgalmában jegyzett részvényeket. 
Minden pénzintézetre 2ö—30 részvény fog jutni, első
sorban a bank emissziói. A Giró csak a rendezés mun
káját. fogja végezni, a felel viszont u kijelöl* pénz
intézethez tartoznak beszállítani n részvényt és egyben 
itt iptézik cl a részvény átvételének anyagi elszámolását. 
.4 bankok a részvét:,-/átvélclt a délutáni őrrlkban, a hi- 
lalaios btiukforpalont befejezés: után, fogják, eszkö
zölni. A bunkók, természetoa, ezért az óriási munkáért, 
amely jelentékeny pénzösszeget fog fölemészteni, a 
Girótól külön jutalékot fognak kapui. A Girócseklr ineg- 
valósitáMit pedig úgy képzelik el. anuut az már Bécs- 
ben szokásos, hn?v i.'szvéuy helyett, csak egy csekket 
adnak, amr.lyet. »•/. n báok. amelyhez nz értékpapír be 
lesz os/tv.i, fog agposzkalnl. azaz rá fogja írni, hogy 
az a bizonyos nie-unyiSégÜ értékpapír nála van letétbe 
helyez-.-'. .1 Giró ezen uj reformját próbaképén körül, 
belül egy évre toruaik.

X Leventéből — Trausmarina. A Reggel is
mételten foglalkozott már azokkal a. tárgyalá
sokkal, amelyek egyrészt, a Lcvantc, másrészt 
pedig az Ailantica ujjáalakitásá-t célozzák. Je
lentettük, hogy az uj vállalatok végleges meg
alakítása csak szeptember első napjaira vár; 
ható. A tárgyalások, amelyek a Levante uj 
lia.ióstársaságának megalakítása érdekében 
folytak.jnost már valóban a befejezés stádiu
mába jutottak. Az uj liajóstársaság neve 
Transmarina lesz. A társaság egyelőre hat 
hajót fog járatni a Földközi tengeren. A hajó
parkot az olasz államtól vásárolja vissza a 
f ransmarina.

'Z Tivmilllárd értékű gabonatermés a Georgia birtokain. 
A legutóbbi tőzsdeiben a mar hetek óta tippelt Georgia, 
megfelelve a hozzáfűzött várakozásoknak, kiugrott. Ma 
a Georgia, már egy millió koronán, fölül van. X Georgia 
ugyanis, amint ismeretes, 40.000 holdon gazdálkodik. Eb
ből kb. 2á%, vagyia W.OOO hold gabonaföld- A. 10.006 hol
don az idéu kb. 1500 vagon gabonatermést várnak. Egy 
vagon gabona ára tna már közéd f. millió korona, a 
Georgia birtokain tehát csak a galtonatermös érteke 
meghaladja majd a 10 milliárdot. Itt, emlitjü’ meg, hogy a 
Hitelbank minimet iparvállalatai közül elsőnek a Geor
gia fog alaptőkéd emelni.

X Prágában » cseh korona emelkedését vár
ják. Mint, prágai, tudósítónk jelenti, a cseh
szlovák jegybank legutóbbi kimutatásából 
megái lapítható, hogy a korona árfolyamát mes
terségesen szorították le a világpiacokon, zk 
jegybank arany- és devizakészletei oly roha
mosan halmozódnak föl, hogy rövid időn belül 
a cseh valuta, gyors emelkedése várható. A 
gazdasági lapok figyelmeztetik az iparosokat 
és a kereskedőket, hogy no bízzanak a pénz, 
stabilizálásában, hanem rend.c.tkedjenek be az 
idegen valuták árzuhanására^ különben súlyos 
veszteségek fogják érni őket.

o 4>
X
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albérleti szobához jnt szalad
gálás nélkül, n. megbízhatósá
gáról előnyösen ismert

irodái: Nagymező-utca 5 (An- 
drássy-utnál). Telefon 101—78

OCCASIOI
Elsőrendű külföldi barna
női bagaria füzősclpő ....
Elsőrendű külföldi, rámán
varrott fekete férfi félcipő
Elsőrendű női fehér vászon
féleluő, bőr sarok kai............
Elsőrenuü női hócipők pá
ronként ....................................

Ezenkívül óriási választóit a .világhírű The Ralía ihoe 
cipőkben, melyeknek kizárólagos elárusítója Budán:

Méta! Mircas (Krisxtina-tér sarok)

Kereskedelmi Bt. révén, mely 
egyedüli vállalat, hol nem 
hangzatos hirdetéseket, hanem 
lakást kap. Ma kapható: egy
két szépen bútorozott szoba, 
urahnak, hölgyeknek, 
h x a s p é> f o k n a ta 
kívázjatra konyha-és 
fftird 5sz<»hahasxffiá2at» 
talc méSSényus köz- 
veiiiésS slfj eiBené&sen. 
Főlépcsőházi bejáratú, garan
tált tiszta, áíukaraó 5- ©b» 
nappali wnqy éjjeli Rtzissnó- 
Ia3rn 3-4800 M-ézt tetszés- 
szerinti Időben elfoglalható. A

09.000 K
4B.ENH1 K
16.080 K
85.000 K
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BUDAPEST V, ARANY JANOS-
LTCA 20. SZÁM. TELEFON 125 34

\ 1, Róva?--u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 11—23
megnyílik.

SKamOaaon, f. ftó IS-tfn.

Kosztpénzt
fríKverf#* i'lcjébr.n föladott, megbízásokat
”-t«so:t effi'ktuál a 
.áagyar Röztisztvieolők és Állami Alkalmazottak Takarék- 
Einatára Et„ EákóU-ul 16, 1. om. Telefon; J. 60 10, J. 185-23
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X Ha a korona tovább romlik, megbénul a . 
magyar hitélet. Dr. Dobranszky Bélu, a Ma- | 
gyar-Olasz Bank ügyvezető igazgatója, A Reg
gel munkatársának a korona áresésének okáról 
és várható következményeiről a következőket 
mondotta:

Amíg n gazdasági élet körforgása meg van szorítva, 
addig teljes Jehetotlenség koronánk zuhanását föltártunk 
Amíg a kivitel mesterségesen meg van bénítva, addig 
a termelés i's a.z export csak, visszafejlődhetik, és a ko
rona csak tovább romolhat. Ha a korona tovább romlik, 
akkor viszont hiteléletünk megbénul, mert vagy túlzott 
kamatokat kérnek vagy pedig a pén7.t fölösleges módon 
áruba. értékpapírokba és készletekbe tesnttráljiik.

Mindennek oka pedig az, hogy úgy ur. intézőkör"';, 
mint nz. ellenzéki körök, egyszerre mindenféle szeinpm. t 
akarnak kiolégileni és mindegyik csak a saját nézfi- 
sz.eniponíjából bírálja el az. ország gazdaságának kérdé
sét, ahelyett, hogy ezeket a. kiszakított szempontokat 
alárendelnék az, egységes vezérlő gazdasági programnak, 
amely nem lehet más, mint a termelést 
fokozni és csak oly mértékig korlátozni 
egyéb intézkedésekkel, amely mérték most 
századok gyakorlata alapján elvisel befőnek 
daságra előnyösnek bizonyult. Nem korlátosé szabályok
kal lehet az arra szorulóknak tám ogat ásóra irányuló f/az- 
dasáffi politikát sikerre vinni, hanem a szükséges 
gazdasági szabadság mellett az arra szorulóknak gazda
sági támogat árúval. Minden túlzott rendszabály ozás estik 
melegágya annak, hogy a gyöngék háttérbe szoruljanak 
és azok jussanak illegális előnyökhöz, akik elég ügyesek 
és erősek kihasználni n. gazdasági élei stabilizálatlan vol
tának hézagait. így történik azután, hogy bár a jóvá
tételek behajtása függőben van tartva, azért méf/is ro
hamléptekben átüssünk, lefelé. Erős fejjel, erős szívvel, 
mint a közeli példák is mutatják, mindent meg lehet csi
nálni (lásd: olaszok, angolok, osztrákok) és bármely ol
dalról jövő fölöslegesnek látszó oppositio is egészen hát
térbe szórni.

X A Magyar Általános Takarék nagy tranz
akciója. A Magyar Általános Takarék nagy 
tranzakció előtt áll. A közeli betekben nagy 
mértékben szaporítani fogja alaptőkéjét és egy
ben befejezi azokat a tárgyalásokat, amelyeket 
rnár hetek óta folytat egy nyugati pénzcsoport
tal. amely nagyobb érdekeltséget fog vállalni 
a Takaréknál. A MÁT alaptőkeemelését kö
vetni fogja bankalapításának, a Magyar Álta
lános Banknak alaptőkeszaporiiása. A Ma
gyar Általános Bankot az alaptőkeemelési 
tranzakció befejeztével a Takarék be fogja ve
zetni a tőzsdére. A. Magyar All alános Bank 
számos kereskedelmi és iparvállalatnak tulaj
donosa, többek között a tőzsdén jegyzett Star- 
Í>1 innék és a közeli hetekben bevezetendő 
(tábor Andor gyógyszerészeti és drogériaáruk 
rt.-nak. A Magyar Általános Bank érdek
körébe tartozik a legtöbb magyar gyógyszeré
szeti és orvosi műszerek árusításával és gyár
tásával foglalkozó részvénytársasúg, a magyar 
liygéniai tröszt, továbbá a Búnd-kenyérgyár, 
a Kiss Ernő vaskerekedés, stb. A bank 
alaptőkéje ma 110 millió, az alaptőkeeinelés 
illán ,330 millióra fog emelkedni. li.t említjük, 
hogy a Magyar Általános Takarék az ősszel 
a Győri Bőrgyár részvényeit is be szándékozik 
vezetni a tőzsdére.

X Közgazdasági hírek. A Reggel- múltbeli 
számában megírta már. hogy a Jegyintézet 
szükmarkn hitelpolitikája folytán, az iparvál
lalatok friss tőkéhez csak alaptőkeemelés utján 
juthatnak. Igen érdekes, hogy az iparvállala
tok tőkeszerző alaptökeemeléseitmegelőzi majd 
a patronizúló bankok tőkcszaporitiisa. A buda
pesti nagybankok, a középbankok, sőt a kis
bankok is. augusztus, szeptember hónap folya
mán nagyrészt alaptőkét fognak emelni. Egész 
természetes, hogy a tőzsdén már most számos 
befejezett és véglegesen elhatározott bank
ira uza kei óról vélnek tudomással bírni. Ezek 
legtöbbje azonban még korai, csak a. fantázia 
szüleménye. A Hitelbank alaptőkeemeléséről 
esik leggyakrabban szó. Tőzsdei hír szerint a 
Hitelbank 2 régi részvényre ad 1 újat 100.000 
koronáért A Reggel utánajárt ennek a hír
nek. A Hitelbank igazgatósága részéről közöl
ték, hogy bőr az alaptőkeszaporít ás elhatáro
zott tény, minden olyan számokkal alátámasz
tott, hir, amely a tőkeemelésről szól, még korai, 
mert a Hitelbank igazgatósága csak ősszel lesz 
abban a helyzetben, hogy ezeket a föl létei c- 
kel véglegesen letárgyal ja. — A TApót városi 
Takarék, amely nemrég nagy áremelkedést ért 
cl. augusztus utolsó napjaiban tartja igazga
tósági ülését, amelyen dönteni fognak a bank 
Hlaptőkeemolésének részleteiről. — A Magyar- 
Gseh Iparbank, amely rövid pár év alatt nagy 
fejlődésen ment keresztül és a középbankok 
sorába lépett szintén foglalkozik az, alaptőke
fölemelés gondolatával. A bank vezérigazga
tója. Bnycl János, Hollandiába. Angliába, és 
Párisim utazik az alaptőkééin elés ügyében. — 
A külföld mind nagyobb mértékben kezd ér
deklődni a magyar bankpapírok iránt Alig 
pár héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy 
e/7’/ amerikai érdekeltség 15.000 darab Keres
kedelmi Bank, részvényt akar vásárolni. Most 
arról értesül A Reggel, hogy egy másik ame
rikai tőkecsoport viszont az Angol-Magyar 
Bank részvényei iránt érdeklődik és kisebb 
paketot szándékozik megvásárolni. — \ bunk- 
alaptőkeemelések sorát szeptemberben foly
tatni fogja a Fabank. A bank igazgatósága 
már véglegesen határozott, hogy a nem jegy
zett értékek piacán nagy karriert befutotL 
részvényt bevezeti, a hivatalos tőzsdei forga
lomba és egyben fölemeli alaptőkéit. A Reggel 
értesülése szerint az alaptőkeemclés igen ked
vező lesz: egy régi részvényre adnak egv újat 
majd KMKI vagy 2000'komáért. - A közlekedési 
vállalatok piacán napok óta a legszilárdabban

és a kivitelt 
vámokkal és 
már több óv
ás a közgáz-

Bud miniszter 
nem tudja letörni a drágaságot 

Nagy beszédben fogja kifejteni álláspontját a Házban
(A Reggel tudósítójától.) A drágaság kérdé

sével, amely egyre súlyosabb mértékben lép a 
politikai élet homlokterébe, eddig még nem 
foglalkozott a nemzetgyűlés, mivel el volt fog
lalva — a részvény ügyekkel. Az adóvalorizá
ciós törvény nyolcadik szakasza a közélelme
zés érdekeit van hivatva megvédeni, a ki elteli 
illetékek valorizációja és az őrlési adók tekin
tetében

Rúd János közélelmezési miniszter — föl
tétlenül megbízható értsülésünk szerint — már 
szombatra nagyszabású beszédben óhajtotta 
megvilágítani egész közélelmezési poliíikáját. 
Beavatott informátorunk közlése szerint, a mi
niszter, legközelebb, a szakasz parlamenti tár
gyalásánál el fogja mondani beszédéi, amely
nek gondolatmenete a következő:

— A közélelmezési miniszter nincs abban a 
helyzetben, hogy a drágaságot letörje, vag.v 
éppen meg is állítsa. A kérdés megoldásának 
sülj pontját nem is itt lát ja a miniszter, hanem 
ott.,, hogy

a drágasággal igenis arányba kell hozni a 
jövedelmeket.

— A közélelmezési miniszter fölfogása sze
rint a drágaság elsősorban nem közélelmezési 
kérdés,

hanem pénzügyi probléma.
— Addig ugyanis, áruig a korona ingadozása

és romlása a legnagyobb bizonytalanságban 
tartja a belföldi piacot,

lehetetlen még csak beszélni is az árak 
csökkenéséről vagy csak stnbilizálódásá- 

rő! is.
— Búd miniszter legföljebb arra képes, ] 

egyes átmeneti akciókkal, mint például a 
tani olcsó zsirakció vagy a hatósági ] 
ellátás további bizlositása,

megmentse a pillanatnyi szituációt.
— Lehetetlennek tartja a közélelmezési 

niszter, hogy
a kivitel teljes megszüntetése 

eredménnyel járjon. A gazdákat — a minisz
ter véleménye szerint. — amúgy is súlyosan 
érinti az a körülmény, hogy nincs teljesen sza
bad kivitel, mert hisz igy kénytelenek 80.000 ko
ronáért adni a búzát, amíg odakint közel a 
felével többel kapnának érte.

— Utalni fog a miniszter beszédében a zxir 
drágulására, amely állandóan észlelhető, noha 
a sertéshizlaláshoz szükséges termények ki
vi! ele tiltva van.

A közélelmezési miniszter álláspontja az. 
bőgj' még nem volt ország, ahol a drágaságot 
le lehetett volna mesterségesen törni vagy 
akárcsak: meg is lehetett volna állítani. Bud 
miniszter fölfogása szerint, a. helyzet csakis a 
pénzügyi kormányzat által könnyithetö.
.................... • ■ .........—
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TUO8- 
liszt-

mi

& Mflr részvénye fekszik. Hir szerint, <••, Mftr 
iránti nagy kereslet azzal magyarázható, hogy 
az az angol tőkéscsoport, amely a vállalatnál 
már régebben érdekelve volt, a közel jönőben 
jelentősen ki akarja bővíteni eddigi, érdekelt
ségét. Az angolok négy és fél fontra taksálják 
a Mftr-papir belértékói. — Elsőnek jelentette 
A Reggel, hogy :>z őstermelő nagy ír.-inzfk'rió 
előtt áll, amelynek során alaptőkéjét is lol 
lógja emelni. Az alaptőkecmelés részleteiben 
még nem történt végleges megállapodás, de, 
befejezett tény az, hogy az Őstermelő jeleu- 
Jegi alaptőkéjét megkétszerezi. Az ipari ír
tékek piacán napok óta nagy érdeklődés nyil
vánul me.g a Juta- és a hozzá közelálló Ken
der -részvények iránt. A Reggel értesülése sze
rint a részvények iránti nagy érdeklődés tel
jesen megokolt, mert úgy a Juta-, mint a Ken
der-részvények a budapesti értéktőzsde azon 
kevésszámú részvényei közó sorozható, amely 
több érc már nem emelt alaptőkét. Mind a 
két vállalatnál a közeli hetekben a részvénye
sekre nézve igen kedvező tőkeemelésre lehet 
számítani. • A szombati magánforgalomban 
nagy érdeklődés nyilvánult meg a Brassói 
(.'ellulosegyúr részvénye iránt. Kötés azonban 
alig .jött létre, mert nagy volt a darabhiány. 
— A iViener Baukvcrein érdekkörébe tartozó 
Győri Vagongyár, amelynek újabban nagy 
szerepe van a magyar automobilgyártásban is, 
nagymérvű alaptőkeenielést fog végrehajtani 
szeptember hónapban. - A magyar texliliuar 
iránt körülbelül fél óv óta nag.\ érdeklődés 
tapasztalható. Eddig főleg cseh 
ropok érdeklődtek a magyar 
iráni.. A Reggel, értesülése 
részről nyilvánul meg érdeklődé 
textilgyár iránt. . ' 
gyalust, hogy a 
körébe tartozó Váci Kötő- é 
de.kcltséget vállaljon. — ...... .
részvényre I újat ad 80i)ü koronáért. Hói főn 
lesz a Pallos a btpf őkefölemelő közgyűlése. 
Mint .1 Heggel jelentette inár, a Pallas egyre 
egyet ad, 10.000 koronáért. A pénteki és 
szombati magáuforiznlomban lázas érdeklődés 
nyilváiiull meg a Mezőhegyest Cukor részvé
nyei iránt. \ nagy érdeklődés részben vélem; 
nyes vásárlásokkal magyarázható, mert sz.ak- 
emberek véleménye szerint, a 
gyón elnia”;)di. A részvény ng. 
a fele szokott lenni a Georgiának 
n. Georgia kurzusa 
a Mezöhegyesi viszont még mindi/i 
400,000 korona körül áll. Hozzéijúrul .* 
hegyesi Cukor áremelkedéséhez, hogy 
lat értéke jelentősen emelkedett. Az, 
korkampngnet ugyanis már teljesen 
tett üzemmel fogja, megkezdeni a Mez.őliegyesi 
Cukorgyár. Eddig körülbelül 100.000 svájci 
frankot, in vesztéi link a, gyár átépitésébe. Uj 
répaszáriíót, usziatót és egy teljese,i uj oldal
szárnyat építettek föl. 
tőkeemelése befejezet * 
■vényre cg újat fognak adni.
Beink a JUfigáiifoi'-aJonibun. kedvező tőkeeme
lése hírére. -1000 K-val emelkedett. A konszern
jéhez tartozó .Kéigr á.d verőcei Téglagyárnak 
1 millió kész téglája van és ez értékben rend
kívül emelkedett, miután a tóglakartel a tégla 
árát 54 K-ról, 180 K-ru emelte. A Takács Osz
kár rt részvényeit ősszel kottiruztaíni fogják 
a tőzsdén. - 1 jahb tőkeemelési tranzak< ió 
előtt áll n Mezőgazdasági HlMintezit, miután 
a legutóbbi tőke fölein elését, a részvényesek túl
jegyezték. Az intézet uj elaüke Belitsku Sftu-

nag.v
és német gyá- 

t ex til vállal a tok 
szerint most angol 

.... . .... ........... és az egyik hazai 
Angol, pénzeső port folytai tá'- 
iVt'iss Mcnfréd-gyér érdc’i- 

f í -i * Szövőgyárnál ér- 
- A H’örnrr-odr 1 régi

Cukor 
észben

»,
Mczőcukor na- 
auis általában 

Most pedig' 
1 millió koronán fölül van, 

viszont még mindig csak 
i. Mező 
u válla* 
őbzí cu- 
ii jjítépi-

II,

A Mezőhegyes! Cukor 
tény, léét régi rész- 

\ Urdu pesti.

i
I
!

dór tábornok lett. A Mezőgazdasági Hitelinté
zet. valószíniileg még e hónap végén be fogja 
vezetni a hivatalos tőzsdei forgalomba a Sajó- 
kandói Szénbanya részvényeit. A Sajókandói 
Szénbánya termelésének fokozása céljából tár
gyalásokat folytat a Weiss Manfréd-gyárral 
és a Miskolci Villamossági Részvénytársaság- 
gal a. hánya üzemének villamosítása ügyében. 
— .Az Újpesti Belonárugyár elnöke, báró /<»/- 
kachieb Géza, a Mária Te réz iá-rend lovagja, 
X'ev..vorkban folvtatott tárgyalsáokat Molnár 
hí póttal, az Amerikai Magyar Kereskedelmi 
Kamiira titkárával, aki átvette az Unió terü
letére, a gyár képviseletéi. Ennek eredménye
kén máris több vagon kőépitőszekrény indult 
Amerikáim, itt említjük meg, hogy a gyár 
működésbe helyezte miiszaruosz+ályát és köll- 
ségmegtakuritúM szempontból kőnyomdát és 
dobozgyárat rendezett, be. A nyár jelenleg 200 
munkással dolgozik és termékeit 05 százalék
ban nemes valutában értékesíti. — Az 
fügefa a Caloria csőgyárral egyetemben 
100%-bati megvette a Bajai Mezőgazdasági 
Gépgyárat, ahol óriási mennyiségű mezőgazda
sági gép gyártására rendezkednek be.

M-iblIbank Rt. e hó 11-én tarlóit rendkívüli köz- 
;ryiílé>* nz intéz* t alaptőkéjét •IflO.OfXl.OOO-ról ÖOO.ofHi.cKMi 
koronára emelte föl.

AktleiijrrscUseluift fúr Kisenbnícnbedarf (APEH) 
Wien közli, hoey báró dr. H<mhiius /i'ríro,’// volt mini",.- 
t<*r eln< ’.li-tí- alul* niegUirtotl rendkívüli közgyűlésén 
i’Iliaí;iroxlti. hogy jelenlegi 500 millió osztrák korona név
értékű ..'íipf.i*! éjét ián millió osztrák koronám emeli föl. 
Az uiufi1ő!;eem<*lést elsősorban a vadulni ipari program
jának megvnlósitúen. másrészt »* vállalat üzl**ti forgalmú
nak jeli i>;éki'iiy emelkedése indokolja. A vállalat. n ii.vr- 
giiti <ir<zair*>k termelő gócpontjaival is crcdinényus rí- 
.•zoiiylal hu lepett. tiiixtcrt/ambrin hollandiai érdekeltség 
;:e) együil „ V. í’. Verrnvin llnndrl Mnln'hi'.pv’)" rég 
aluli. I.'iibcn >■•*• Kostán!>n<ÍT>oli/b<tn pedig önálló tesí- 
\ érvallidaíokat léte: it< t'.

X A 
bán fekvő 
réti?, vényt, 
niletfe 
Icw.té -t

h farvúiu- 
KobótárFaHig- 

ketivi-i.ö árfolyamát, érteke
korona kötelezettségek tör

Rlmnwucány--Salgótartánl JnsmO Rt. 
IlMhiO darab 

fölhasználva
z, vllonérték 
fordít tiltott.

hriinni Bánya- és 
azok 
cseh

I
>■ Llgetazanntúrium

alaptőke fölemelései. lO.tlPO.tlOO-ra.
régi részvényre elővételi Jogot biztosiI. 
In:i áron egy u.i Ligetszanatórium részvényre.

réK7.xén>ro ingyen egv Svábhegyi w.annlóritinii rész
vényt is ad. Az elővételi jog a Ligetsznaatóriuin 
rimát, délután -1 i-ig, c hó 22-ig.

nt. kiiz.srj ülésén nlhatúrozta az 
Az. ÍKazgatÓNÍg minden 

7000 K klbocsú- 
Minden

pénzt á-

!J RABA
személy- ón tclier.iutók

Telefon: 141—03 éh 1ÍS-Í.

REIMAN
GlnzcHa-túr 3. SB&mI
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

itt az uj szezon s marja merj mindig nem tud 
semmit sem a sok készülő szcrzációról?

— Augusztusban még nem lehet szenzációk
ról beszélni.

— Hát a Beöthy szakálla, az kutya? Ilyen 
niég nem is volt, maga szerencsétlen, hogy 
Beöthy László lengő barbarossa-szakállal je
lenjék meg a pesti placcon. A szakállas Beöthy- 
röl összesen három fénykép készült: az egyik 
a Király-Színház irattárába, a másik kedvence, 
Lázár Ödön birtokába került, amig a harma
dik példányról azt mesélik a rossz nyelvek, 
hogy Bárdos Artúr kapta ajándékba, az együtt 
eltöltött aranjuezi szép napok emlékére...

(jr lasz...

„Elsler F annyi" szerzőinek beható, 
szenvedélyes támadásait Beöthy 
tudta visszaverni és tegnap dél
intézkedései megváltoztatva, úgy 
hogy előbb „Elsler Vámig" kis

szí n padára.

— Beöthy egyébként meg van hízva, ki
tünően néz ki és úgy föl van készülve a jövő 
szezonra, mint egy boxchampion élete leg
nagyobb meccse előtt. Alig érkezett meg Lonló- 
ról, máris be kellett avatkoznia abba az ádáz 
küzdelembe, amelyet két operett, a. „Naplopó" 
és „Elsler Fanny" vívtak egymással, az elsőbb
ségért a Király Színház műsorán. Hogy Elsler 
Fanny kisasszonyt, a kitűnő táncosnői egy 
ilyen jött-ment „Naplopó" kitúrta a szezon ele
jéről, azt A Heggel irta meg először és A Heg
gel elsősorban saját presztízsének tartozik most 
azzal, hogy a publikumot arról értesítse, mi
szerint az . r,
kitartó és 
László nem 
után, előbbi 
rendelkezett, 
asszony kerüljön a Király-Színház

— Óriási...
— Ad nótám. Beöthy: az Unió szigorúan ra

gaszkodik a Renaissance-Szinházzal kötött ama 
megállapodásához, amely szerint az átszerzö- 
dötl Törzs Jenő augusztus hó folyamán tarto
zik a Magyar Színház összes darabjaiban föl
lépni s így a. Ilenaissance-Sxinház a. jövő héten 
kénytelen lesz „A trónörökös" előadásait be
szüntetni s ezzel a látszólagos vis majorral a 
darab kudarcát likvidálni. Törzsnek a Rc- 
naissanceba való visszatérése után Csortos 
megy át a. Magyarba, hogy átvegye azt a 
posztot, amelyen Törzs Jenő annyi éven ke
resztül megszakítás nélkül állott őrt egészen a 
megszakadásig. Csortos állitólag fogyókúra 
céljából megy ál az Unióhoz, miután a Magyar 
Színházban természetesen minden este kell 
majd játszania. Csak úgy szerényen meg
jegyezzük, hogy a Csortos áiszerződését is mi 
irtuk meg először...

— Óriási...
— Nehogy azt higyje azonban, édes egy uno

kám, hogy csak a. Magyar Színháznak hiány
zanak a főoszlopai. Ha áfrdndulna netán egy
szer a. Király-Színházba és kinyitná azt a két 
vaksi szemét, láthatná, hogy Honfky 
kívül oft sincs egyetlen oszlop sem, 
sz<n Karácsonyi Hit legföljebb fizikai 
ben lehelne annak tekint ont. Közlöm 
magával, hogy az Unió föklncstárnoka és meg
hatalmazott minisztere. Lázár Ödön komoly 
tárgyalásokat, folytat Lábas# Júliával, akinek 
a ,,'f angókirálynő"-bcn kélségberonliatatlanul 
komoly sikerei vannak és ezek a tárgyalások 
s<< rzödteiési célból folynak. Izgalmas pikanté
riája a. tárgyalásoknak az, hogy fíátkai Már
ton, akit, természetesen megkérdeztek vélemé
nye felől, kijelentette, hogy semmi kifogása 
Lubass Juci szerződ'elése ellen, sőt ha muszáj, 
játszani is fog vele.

— Óriási...
— Még egy utolsó szerződtetés: Salamon 

Béla, a város kedvence, akiért négy színház is 
versengett, a Baross—Béke ff y-kabar ét válasz- 
tothi azon egyszerű okból, miután ott ígértek 
r- ^i. ^eOtÖbb gázsit. Itt. említem meg, hogy az 
\nló irodáiban heves harcok dúlnak a gázsi- 
Javitás körül, az alkalmazottak tudniillik nem
csak az eljövendő fizetésjavltásért, de az el
marad t. nyári valorizálásért, is küzdenek, arra 
hivatkozván, hogy a Fővárosi Operettszinház 
efi a Vígszínház júliusban és augusztusban is 
emelte a fizetéseket. Egész más lapra tartozik 
® zenészek követelése, amely valóban túlzott
ak tekinthető.

— Óriási,...
Az ApoHő-kabaré, amelynek Szlgct-szin- 

padbeli szereplése meggyőzött bennünket arról, 
hogy ennek a kitűnő szellemben vezetett ka

Hannan 
mert hi- 
értclem- 
cllcnbcn

barénak kár volna Pest színházt életéből el
tűnnie, mégis megnyílik az idén, még pedig 
az Excclsior-bar Rákóczl-uti helyiségeiben,

— Pletyka?
— Nem is pletyka, hanem szinigaz valóság: 

Farkas Imre, sok bűbájos vers költője, minisz
teri osztálytanácsos ur a zordon honvédelmi 
minisztériumban, tegnapelőtt délben megnő
süli, — újból elvette a feleségét, akitől néhány 
évvel ezelőtt elvált. Ajánlom magamat, fésü
löm a hajamat.

Pesti nyaralás
— T\ szigeti strandon —

l’csti>n szeretnek nugyzolni az emberek. Egyszerű, tisz
tességes dunai strandfürdő, friss, szabadvízzel nem jó 
nekik, nekik Palatínus-strandfürdő kell betonbazinnel, jó 
meleg kénes vízzel, amelyben lubickolhatnak, mint a 
rucák a pocsolyában. Érdemes elmenni <<7.yscer erre a 
szigeti strandra. Amióta újból dühöng a kánikula, azóta 
kora reggeltől k<-ső estig tikkadt karavánok zarándokolnak 
a sziget felé, sok-sok ezer ember, akik mind fürödni 
szerelnének abban a néhány négyzetméteres ürgelyukban. 
Képzelhetik, hogy ez a víz hogy néz ki már délelőtt 11 
órakor, nem is beszélve arról, hogy néz ki délután 4 
óra tájban. A pénztárak clúLt kettős rendekben sorako
zik a sok üdülő és valóságos élct-kalálkarcot folytatnak 
cgy-egy kabinért vagy vetküzö-szekrényért. Belépődíj 
minden nélkül fiuO korona, kabin 1500 korona, köpeny 
\aszwilati dija íduu korona, törülköző 500 korona. Azon
kívül a borravaló. Ha pedig valaki fürdőruhát is akar 
bániul és egy pohár sört is megiszik a büfíébcn — hol 
van meg a szigeti belepő és a lóvaíut —, úgy elfürdlk 
ltt.000 koronát, mint a pinty.

Bent a fürdő területén egymás hegyén-bátán hemzseg
nek, nyüzsögnek az emberek, a homokban csak artista
mutatványok árún lehet keresztül hatolni azon az cm- 
berrengetcgcu, amely ott hentereg nyersen és utálatosan 
és süttotl magát a nappal. A vízben összezsúfolva, mi'jt 
a beriugek a hordóban, ordít, zsivajog egy pokoli kórus, 
uszui két métert sem lehet, az ember rögtön beleütközik 
ogy fejbe vagy egy lábba vagy egy hasba, olyan az 
egész, mint a tőzsde nagyterme hausso idején: közolharo 
az egész vonalon.

A strandnak megvannak a maga férfi- és női prima
donnái. Egy rózsaszinköpenyes szépség két ifjú, fokete- 
fürdőruhás szeladon kíséretében, eredeti tntáukámen* 
fürdőtoulettbcu órákhesszat sétál körbe a bazin körül: 
be nem menne a vízbe egy vak lóért sem. Csak sétál, 
mutatja a dekoltázsát.

— Xagyságos asszonyomat föl fogják jelenteni izga
táséit az ügyészségen — mondja szellemesen az egyik 
kitűnő fiatalember.

— Miért, kedves Orzkár! — kérdi fogait mutatva a 
j ózsaszin szépség.

— Amint a mellékelt ábra mutatja — mondja Oszkár 
és egy elegáns gesztussal rámutat a rózsaszín szépség 
szépségeire. Eh így tovább.

— l/rif kérem — üvölti egy sötétbarna női hang a há
tam mögött — a Muhi bácsi a tagfeketébb az egész 
strandon. Aki nálánál, feketébb, az csal...

f.'•keletien, leírni, hogy miről beszélnek itt férfiak és 
nők egymás között. A strandunk vannak úgynevezett 
crkőlcstsöszoi, akik árgnsszemekkel vigyáznák a bon
tanra. .11103’ minden lépésnél dolguk akad. Leggyakoribb 
figyelme..tetesük, amelyet úgy mondanak cl, olyan szenv
telen hangon, mint a graminofon: — tessekelőlatrikót- 
össznlüzniii . . .

Bcckcr Bilbynek egész udvara van, a privát asszonyok 
úgy tolonganak körülötte, mint egy hindu bálvány kö
rül, bámulják, mint az újkaput. Egy szakállas öreg ur 
csintalankodik a homokban, huncurozik, mint egy kis 
pilbi, kacér kis trikója vau. A parton fölöltözvo all nz 
uj szigeti rezsim egyik igazgatója és boldog mosollyal 
nézi a tömeget. Nagyon meg van mindennel elégedve.

Egyed Zoltán.

ős yraSm ■ -
Kumbtirgi elnevezésű min
dennemű fehérneműre al
kalmas pamutvásznat, 
bőrcrős anginl, színtartó, 
modern festőket, ezen föl
sorolt úruknl nmterouként 
6330 K órt.

350 drb fehérített, bőr- 
erős lopeolot drbonkeut 
32.Í4O koronáért.

Mély tisztelettől ajánlunk 
önöknek

Gyönyörű féráöltönjszö
vetek es divatos női kel
mék óriási választékban, 
u. m.: batiszt, chifTon, zo- 
ílrei;, kékfestők, kanavá- 
szok, törülközők és abro
szok minden elfogadható 
úrért.

©Eesö maraüékvSsér 

CSA8C AZ UOVARBAN 
Budapest, VI, Király-utca 32. szám (Ltalófi-utca sarok) 
Ugyanott kőt domb csodusaőgs perzsa összo- 

kölbs-xBctyen elacüA 
*^W€MS?i®lJ3ESKE!Eri4íiie.L®ESas;*'3ffiBMSBEffiEEMEi

IMI ó ff eh ér maH arcbőrüket
~dl vüt liöIgvek Br. Jutamsy Xom&ne nyerik,
mid vnem pereg le, nem plszkit és csak mosdáskor niogy le. 
Kapható: sznkilzletckbou vagy Dr. Jntassy Kozraotlkal 
tiyógyiutézotében, Kossuth La|os-u. 4. Szétküldés utánvéttel

• „A zsirány**, a múlt szezon nagy vigjátóksikere. 
kerül színre szombaton a Vígszínházban, az uj szezon 
első előadásául. Vasárnap is ezt a pompás újdonságot 
játszák. A jegyek árusításút csütörtökön kezdik.

• „A három grácia** harmadik jubileumát ünnepli 
c héten a Fővárosi Operettszinház. \ asarnap adjuk 
75-ödször Lehár nagyszerű revüoperettjót. Add.g is min
den este „A három grácia** kerül színre.

• A Magyar Színház megnyitó előndásn. Szombaton nyí
lik meg a Magyar Színház „Az orlcánsi szűz" előadásá
val, Darvas Lilivel a címszerepben. Az előadást, belion, 
Szent István napján megismétlik. Vasárnap Beöthy 
László nagysikerű bobósága, „Kovácsnó** kerül színre.

• Első előadás n Belvárosi Színházban pénteken lesz, 
amikoris u „Sári bíró" kerül színre. Az előadást vasár
nap megismétlik. Szombaton es Szent István napjan. 
hétfőn, Leuormund „Névtelenek" cimü nagyhatású drá
máját adják.

• Uj évad a Király-Színházban. Csütörtökön, c hő lG-án 
nvilik rneg a Király-Színház Lehár „A sárga kábát" 
eimii daljátékénak előadásával, .legyek az Unió összes 
szinhúzuiuak előadásaira vasárnaptól kezdve válthatók.

• A „Szépasszony kocsisa*' előadásával indul meg az 
uj évad u Blaha Lujza-Szinházban szombaton. A pompás 
operett előadását másnap és Szent István napjan meg
ismétlik.

• Szezonnyitóm az Andrássy-uti Színházban., A 
sikerű szezónzáró műsor darabjai, a „Cirkusz , a ki unó 
ze.néjü Kcinhardt-operett. a „Pajkos giizott.k , a uuila 
ságos tréfák és inaganszamok előadásával szombaton 
indul meg az idei évad.

• A Sziget-Színpad jegyet egész napon át a ..Színházi 
Élct“-nél és Búidnál kaphatok es délután j oratol a 
pénztárnál. 193—CB.  

eáJfiía'U* SÍ

mindenkori napiárnái olcsóbban^

KATSCHEK HÜSÜ.
(angol gyapjúszövetek kereskedése 5V, Wnir’sEoz sz.

Telefon 147-1M5

l£Ölni viz’ kölnivizszappan. —
§ Üdit, frissít, kellemes, kedvelt

HÁZTARTÁSI SZITÁK
GABONA- ÉS TARHONYA ROSTA i£

legjobb kivitelben és legolcsóbban
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A Balaton-bajnokságot Serény (FTC) nyerte
A MW£ »í$'J©Ii5 vörsewjféM a vBSágrekorder Ségsos ísönwyen győzött

& TG nag^sizeffáS szereplése
,^e-ögcjl tudósít ójától.) Magyarország leg

régibb egyesülete, a Magyar Úszó Egyesület, 
innuur három évtized óta rendez uszóversenye- 
ket a Balatonon, amelyek sportkörökben olyan 
közkedveltségnek örvendenek, hogy az, utóbbi 
evekben már különvonatok szállították a kö
zönséget a fővárosból a verseny színhelyére. A 
Siófokon . megtartott ezévi verseny valóságos 
társadalmi, ünnepély keretében zajlott le, ahol 
a főváros és vidék sokezer főnyi közönsége lel
kesen ünnepelte a vizbeszálló fiukat, különösen 
pedig, a kitünően szereplő világrekordért, Sí
post és a 16 éves Páhokot. Bár a versenyzőket 
az erős hátszél károsan befolyásolta, az ered
mények a várakozásnak megfelelőek voltak.

Részletes eredmények:
1. Balatonbajnoksúg 2000 méter: Bajnok Serény (FTC) 

29 p 43 mp. •!. Balikó (NSC) 23 p 56 mp. 3. Pallók (MUE) 
33 p 41 mp. Serény végi;; vezetett. A folyambajnok Keserű 
a versenyt föladta. Csapatveis&nybon 1. NSC 11 pont. 2. 
MUE 33 p. Ugyanennek a versenynek kereteben került el
döntésre a hölgyha.i íokság is. Bninok: Félig Elza (MUE) 
37 p 10 mp. 2. Hajóimról- (MUE). 3. Szabóné (MUE). - 
Ti. Jur.iorvei-scny: 1. 1’áhok (MUE) 30 p. 41 ir.p. — III. 
Titkos elővorseny: 1. Labor! Károly dr. (MAFC'. — IV. 
Gyermek mellúszás .’;0 in.: 1. Sípos Lajos (BKAC) 47.0. -- 
V. (Iölgy elöverseny 100 ni.: 1. Schmidercr Teréz (MUE) 
2.04. — VT. 100 méteres gyorsiiszás: 1. Gáborfiy Antal
(NSC) 1.04. 2. DömötörfTy CMUE). VII. 100 méteres hátuszús

M Turul KK versenye
ScíirePsStS gy^aött. — Earfios második lest a mótopvezetáses veyseny&en.

Wöpssih) íegySste

.4 Turul Kerékpár Kör nemzetközi versenye 
csak mérsékelt érdeklődést váltott ki a közön
ségből. alig másfélezer ember lézengett a tri
bünökön. A berlini Schrefeld biztosan győ
zött a 20 kilométeres mótormögötti versenyben, 
bár vezetője (Gustav Wittiug. Berlin) alá tí 
nem nagyon lovagias rendezőség Bartos ta
valyi nyolclovas gyönge motorját adta, míg a 
magyar vezetők a 24—28 lovas monstrumokon 
nyargalásztak. Bartos végre ízelítőt nyújtott 
régi formájából és második lett a német mö
gött, aki sehogy sem tudta lekörözni őt, éppen 
gyönge motorja miatt. Múlt számunkban ki
emeltük Rörich kiváló szereplését s egy héttel 
később már arról számolhatunk be, hogy a 15 
kilométeres páros versenyben megverte a fa
vorit Grimmet, jóllehet utóbbi későbben vál
totta le társát s így Körieknél pihentebb volt. 
Föltűnő volt stéher bajnokunk, Tóth Gyula 
gyönge szereplése, ugyanis mindkét futamban 
negyedik lett, ami multheti szereplése után 
csaknem érthetetlen.

Részletes eredmények a következők:
I. Selejtező verseny. (II. oszt, főversony, ők részére.):

1. Trahtnlocz (Vil. KK). 2. Zabari (Vil. KK). 3. Becs 
(JKK). II. .WO méteres po:itverseny: 1. Mazúk (MTK) 
19 pont. 2. Grimm (EKE) 18 pont. 3. Rusovszky (Vil. KK) 
15 pont. III. Kezdői: versenye. 1000 méter: 1. Beuyó 
(Vasas). 2. Schrank (FTC). 3. fjzyjkó í.'í'J'ií). H”. ’O km-es 
mőtervezetéses verseny. (Meghívottak és külföldiek rá
szór?..): 1. Öohrcefeld Fritz iBcrlin), vezető Gusíav Witting 
(Berlin) 21 p. 46.3 mp. 2. Bartos (VII. kér. SC). 3. Tóth 

előverseny: 1. Vékony Sándor (MUE) 1.12.8. — VITT. 100 
méteres mellúszás: Főverseny. 1. Sípos (MAFC) 1.24.2. 2. 
Massáuyi (MUE). 3. lglói (MAFC). — IX. bio méteres 
gyorstiszílB handicap: 1. Kőrössy (UTE) 1.22. — 100 méteres 
hölgy-úszás: 1. Fest Franciska (NSC) 2.43.0 mp. 2. Zólyomi 
(MUE). — X. 100 méteres hátuszús. Főverseny: 1. IJnrtha 
Károly (NSC) 1.24.4 mp. ?. Vajda (BKAC). 3. Avar (MAFC). 
— NI. 100 meteies mellusz;i« handicap: 1. Hemle.r (UTE) 
1.41.0 mp. — XII. 200 méteres ifjúsági mellúszás: 1. Cigány 
(MUE) 3.29.6 mp. — XIII. 101) méteres ifjúsági gyors úszás:
1. Kratochwill (NSC) 1.28 inp. — XVI. 3X100 méteres vegyes 
staféta: 1. NSC: Szász, Bartha. Gábort! 4.00.2 2. MAFC, 3. 
MUE. — XV. 100 méteres liülgy-hátuszós. Főverseny: 1. 
Kraszner Kató (NSC) 1.44 mp. 2. Dénes Irén (NSC) 3. Ko
máromi (NSC). — XVI. 100 méteres excnior-gvorsuszáís: 1. 
Ónodi (MUE) 1.10 mp. (Egyedül úszva.) — XVII. 3X100 
méteres junior vegyes-staféta: 1. MUE. a) 4.40 mp. ,2. 
MLE t) 3. UTE. — Xvilí. Műugrás: 1. Szentgyörgyí 
ÍMTJE) 39 pont. 2. Vaida (BKAC) 36 pont. 3. Mátrai 
(NSC) 3.3 pont. — XIX. 3-'lm méteres hölgy-staféta: 1. 
NSC 5.28.8. 2. MUE a) 3. MUE bi - XX. Férfi akadály- 
verseny 100 méter: 1. Angelusz (MUE). Női akadály ver
seny: 1. Dobis Franciska (MUE).

‘A
Fntballbirők és színészek futballmérkőzése Siófokon. 

A MLE siófoki uszóversenye alkalmából a futballbirúk és 
színészek is fölhasználták az alkalmat, hogy évente szoká
sos mérkőzésüket z Siófokra rándnlt előkelő sportközön: g 
előtt megrendezzék. Ellenére annak, hogy a bírák Jobbak 
voltak, mégis a színészek győzlek 2 : (I (félidő: 1 : 0) arány
ban. A birócsapat legjobb emberei Kiss Tivadar C8 Bos- 
nyákovits voltak.

— ...............

István (Vil. KK). F. 75 km.-es párosvcrscn>i. ti. és TI. 
oszt, versenyzők részére.): 1. Rörich—Szilágyi (FTC—Vil. 
KK) 19 p. mp. 2. Grimm —Pfeiícr (EKE) 3. Pirity— 
Schwarcz (FTC—VII. kor. SC). Vf. 20 lon-es nemzetközi 
mólorv ezetéses verseny (11. futam): 1. Schrecfelkl (Berlin) 
21 p. 06.2 mp. 2. Bartos (VII. kér. SC). 3. Tóth István 
(Vil. KK).

A boriin! hatnapos verseny hőse. Budapesten. A' berlini 
Sport palástban legutóbb megtartott versenyen hatalmas 
meglepetést okozott Fritz Techmer, aki a világrekordét 
Nettclbeek fölött, reális győzelmet aratott.. A szakembe
rek előtt azonban ez nem keltett feltűnést, mert Tech- 
mor az idén kitűnő formában ven t* egymásután nyerte 
meg a Sportpályát 100 km.-es, 3 órás és 25 km.-es ver
senyeit, sőt a hetllul hatnapos versenynek is állandó 
hőse ö volt. Teuhmer azonban nemcsak a födött pályán, 
hanem a nyíl’ terepeken is kitűnő eredményeket ért cl. 
aki a világbajnok Loreiiz távolléteben szinte verhetet
len volt Németországban. Ez a kivételes képességű ver
senyző szerdán, augusztus 15-én Budapesten fog startolni 
és ellene a legkiválóbb magyar stehcr-vo.rsenyzők fognak 
kiállnni, akiknek mögötte csak rekord.!avitús esetén si
kerül jó helyezést elérni. Ezen a nagy nemzetközi mectin- 
gen indul G. Schreefeld is, aki a xasárnapi versenyen 
kitűnő szereplésével osztatlan tetszést keltett.

A 5VAF versenyén (Bécs). Gerő győzött a 100 m es sík
futásban. Fouyó nem startolt.

BTC—Vándorok 3 : 1. Tálán a jótékonykodástól való ide- 
genkodés, talán a rokkenö hőség, avagy a hely.árak ma
gassága okozta, de alig 1000—2090 ember érdeklődött a 
szezon első mérkőzése iránt a így a szcrencséilenül járt 
Újvári sorsán uem nagyot lendít a „bevétel", ami a 
minimálisra redukált, kiadások mellett sem lehet valami 
sok. A mérkőzés különben még a közben elborult égnél 
is szürkébb volt, a Vándorok semmit sem nyújtottak, a 
BTC alig valamivel többet, de ez a kevés is elég volt 
ahhoz, bőgj’ a Vándorokat 3 :1 arányban megverjék.

A VÁC nemzetközi uszóversenye
Nagy közönség jelenlétében, gyatra és vontatott, ren

dezésben folyt le vasárnap délután a V .4C nemzetközi 
versenye a Császár fürdő férfluszodájában. A versenv 
nemzetközi Jellegét a VÁC bécsi testvérogyosületének, a 
Hakoah tehetséges versenyzőinek indulása adta rneg.’ A 
rossz rendezés u verseny sporthall értékét nagyon be
folyásolta és a rendező egyesülői nek föltétlenül igyekez
nie kellene a jövőben rendezőgárdájáuak nívóján javítani. 
Részletes eredmények a következők:

Z. 100 méteres ifjusdei gyorsuszds: 1. Szabó István 
(VÁC) 1 p. 18 mp. 2. Schlosinger (Hakoah). II. 3'.<7o mé. 
teres junior vevycs staféta: 1. Hakoah 2 p. 55 mp. 2. III. 
kér. TVE. 3. NSC. III. 50 ni.-es gyermek hátussás: 1. Ma
gyar Gusztáv (HT. kér. TVE) 38 inp. 2. Bödiger (More 
OTE). ZU. loo méteres hölgyuszds: 1. Keresztury Kamilla 
(FTC) 1 p. 44 mp. Brattniann Gréte (Hakoah). 3. Wcisz 
Mimi (Hakoah). F. 100 méteres mellúszás. Fövcrseuy. 
Goldmann-vándordij (Védő: Siposs, MAFC.) 1. Hollós 
(III. kér. TVE) I p. 27.3 mp. 2. Farkas (BKAC). VI. 
méteres yyermekstaféta: 1. Movo OTE I p, 10.<> mp.
2. VÁC. 3. Hakoah. VII. 100 méteres (hölgy} mellúszás':
1. Molnár Ella (Bajai SE) 1 p. 38.1 mp. 2. Bienenícld 
Tlcdy (Hakoah). 3. Keresztury Kamilla (FTC). VIII. /oo 
méteres ifjúsági mellúszás: 1. Gliic.k Teddy (VÁC) 1 p. 
29.2 mp. 2. Schiller (Move OTE). IX. 800 méteres kandi', 
cap: 1. Mikoy Rlchúrd (FII. kér. TVE) 15 p. 42 mp’.
2. Wancsura (UTE). 3. Máthé (NSC). X. Műugrás. (Az 
eredmény a verseny befejeztéig nem volt kihirdethető). 
XI. 3>'-70 méteres ifjúsági sprint staféta: 1. Hakoah. 2. 
NSC. 3. VÁC. XZ7. .>0 méteres (gyermeki mellúszás (két 
döfi’.tani után a döntőben): 1. I’otzold (Move OTE) 40 mp.
2. Schulzer (BKAC). XIII. 3> 70 méteres vegyes hiilg>i. 
Staféta: 1. Hakoah 8 p. 25.8 mp. 2. NSC. 3. FTC. X/l . ’áp 
mé/crcs gyerm.ckgyorsuszás: 1. Magyar (III. kor. T\ E).
2. Rózsa (BKAC). 3. Rödiger (Movo OTE). XV. too mé
teres ifjúsági háltiszás. 1. Szabó István (VÁC) 1 p. 31.7 
mp. 2. Lajta (NSC). 3. Schlosinger (Hakoali). XVf. Gyár.- 
mckmüugrá.-,: 1. .Torabek György (Movo OTE). 2. Rödiger 
(Movo OTE). XVII. 3'é.70 méteres ifjúsági vegycsstaféta: 
1. VÁC 2 p. 54 mp. 2. NSC. 3. MTK. XVIII. /X/é.l mé
teres vég t/csslaféla. Dr. Dörnény-vándordij. (Védő a 
MAFC csapata..): 1. NSC (Molnár, Mártoníty, Fekete, 
Sablonkor). /Z Polgdr-nánelurdijat a Move OTK nyerte 1.J 
pánttal a CJC 0 pontjával szemben. — Vizipoló: VÁC-— 
Hakoah 4:3 (1:0). Boró: Komjády. A Hakoah csapda 
a mezőnyben sokkal tetszetősebb összjátékot mutatott, 
mint a VÁC. A VÁC góljait Fóliák lőtte. Izgalmas küz
delem. A Hakoah gyönge kapusának köszönheti vere
séget.

A Budapest! (Buda!) Torna Egylet Atlétika! viadala,, 
A margiíszigeti pályán csekély érdeklődés mellett tartet- 
lak meg a budaiak 6zozonzóró atlétikai viadalukat, ame
lyen egyedül Gáspár Jenó (MAC) 183 cm.-es magas
ugrása emelkedett ki. A verseny részletes eredményei a 
következők: I. Magasugrő csapatverseny, Budapest 19’3. 
ó.-. i bajnokságáért cs a nonvédéhn! minisztérium vándofr 
dijáért ötös csapatok részére: 1. MAC csapata 179 cm. át
laggal (Benéző. Püspöky, Molnár. Nonn, Vallay). 2. 
BBTE. Egyénileg: Gáspár Jenő (MAO) 183 cin. II. 2000 m. 
síkfutás: 1. Kultsrír (MAFC) 5 p. 58.5 mp. 2. Kádár (ESC). 
I!. Fonyó (MTK). III. Sulydooás 11. o. részére: 1. Janó 
(MA<’j 11 m. 8(1 c.m. 2. I’ápay (MAC) 11.24 in. <3. Hnberth 
i l'”J’<.) 10.35 ni. IV. 200 m. síkfutás: 1. I’allaghy (MAFC) 
24 mp. 2. T,ászló (MTK). 3. Kehrer (BEAC). 1-’. .ioo m. 
síkfutás a Hazai Havlc Rt. riindoidijáért: 1. Fixl (MAC) 
1 ti. i)8 mp. 2. Juhász. VI. Távolugrás. előny verseny: 1. 
László (MTK) 707 cm. 2. Gyérét* (ZSE) 696 ciu. 3. Tör-, 
pónyi (BBTE). VII. 200 ni. gátfutás, előny verseny: 1. 
Braun (Ei-’.C) 27.4 ntp. ?. Braun (MTK) 27.5 mp. 3. Mini
két (MTK) 28.2 mp. Vili, lliszkar.rve.tés az llgyesiilt I'ö. 
városi Takarézkpénztár Rt cdndordi jóért: I. Csejlb»y 
(BEÁC) 40.47 cm. 2. Kohulszty (MAC). 3. Kuhn (MAO. 
IX. ion méteres síkfutás, clönuverseny: 1. I’allaghy 
(MAFC) 11.4 mp. Vattav (K\OE) 11.5 mp. 3. Rátkey 
(FTC). X. 1000 méteres síkfutás, junior: 1. Bokor (MTK) 
2.49 mp. 2. Gárosdy (FTC). 3. Vitéz (MAC). 4. Paulovils 
(MOVE). XI. Rúdugrás, Uély Mihály örökös vándor
díjáért: 1. Bransz Károly (FTC) 320 cm. 2. Bransz Mi
hály (1TC) 800 cm. 3. Kuhn (MÁC). XII. 100J,-20Ö+300-v400 
méteres staféta (B) osztály: 1. ESC: Ziska, Braun, Hu- 
bor. Dénes 2.12 mp. 2. FTC 2.14 mp. XZZZ. .5000 méteres 
síkfutás, elönyrerscny: 1. Trainpits (MTK) 17.54.2 mp. 2. 
Csaba (ESC) 18.13.4 mp. 3. Appcrniann (MTE) 18.29. 
4. Kultsár (MAFC). XIV. tOOáríOO-.-300^-400 méteres sta. 
féta ((!} osztály: I. BBTE: Urnlauf. Lőrinczy, Kovács 
Nándor, Kovács Béla 2.18 mp. 2. RÁC.

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

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