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Előfizetési árak! 
§ » MlMprá . . . 4Q.OOO JC 
tláraat hónapra • 120.000 

Külföldön 
a fenti árak kétszeres* 

Egyes szám ára 2000 K 
Keddi szám ára 3000 K 
Ausztriában egyes szám as 
garas, a keddi szám 30 garas. 

Nem túlzás, 
'Ea azt állítjuk, hogy egyáltalán 
nem elünk a, tündérmesék vilá
gában. Ezt még azok sem í'cg-
'batják ránk, akik pedig csodá
latosképpen mindennel nagyon 
meg vannak itt elégedve. Nem, 
í— igazán nem élünk a tündér
mesék világában és ennélfogva 
eszünk ágában sincs a kereske
delmi minisztert az elzárt mese
beli kastélyban alvó Csip.ke-
rózsikához hasonlítani, vala
mint — sajnos — a salgótarjáni 
bányászokat sem 'hasonlíthatjuk 
semmiképpen mesebeli -király
ijaikhoz. 

A z az eset tehát, hogy néhány
ezer bányamunkás gyalog, ba
tyusán útnak akart indulni Bu
dapestre, hogy a minisztert 
figyelmeztesse arra, hogy nekik 
kenyér kell, munka kell, — ez a 
sajnálatos eset egyáltalán nem 
tündérmese, hanem annak éppen 
az ellenkezője: ordító, jajveszé
kelő -valóság. Hát hogyan van 
mégis, hogy ebben a szomorú 
Magyarországban olyan. a vi
lág, mint abban az alvó Csipke
rózsa-várban, ahol megdermedt | 
az élet sürgő-forgó elevensége? 
Hogyan van, hogy a nyomorú
ság tövises, fekete bozótja úgy 
be tudott itt lepni mindent, hogy 
lehetnek kétségbeesett emberek, 
akik már-már holmi meggondo
latlan, vad akciókkal akarják 
letépni a, fojtogató indákat s 
riadó szóval akarják felverni 
azoknak a helyeknek az alvó, 
csöndjét, ahol — ú g y hiszik — 
keveset törődnek velük? 

A bányászok bús sétája, — 
hála Istennek — elmaradt. Vad 
demonstrációkra, megfeledkező 
'felzúdulásokra igazán semmi 
szüksége az amúgy j s ezer meg
próbáltatástól vergődő ország
nak. Be azért, a salgótarjáni 
eset tanulságait le kell vonrniok 
dolgaink bölcs intézőinek. Sür
gősen munkaalkalmiakat, ke
nyérlehetőségekeit kell teremte
ndők arra rendelt minisztériu
mainknak. Bezárt ajtók helyett 
kinyitott tenyereket kérünk, 
amelyekből a munka áldott 
mannája hull. Tessék elhinni, 
ebben az országban mindenki 
boldog lesz, aki dolgozhatik — 
és ha a munkás kezek nyugod
tan használhatják szerszámai
kat, a lábaknak többé nem lesz 
kedvük Budapest felé indulni, 
(tüntető nyomor-sétára. 
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A salgótarjáni bányászok . i.eg- \ szakszervezeti titkár vezetésével a | dapestre. 
napra tervezett, de m é g idejekorán 
meghiúsított budapesti felvonulása 
m é s r ma is foglalkoztatja a magyar 
g N K s d a s á g a - életet, a politikai vilá-. 
got és a közvéleményt. Ma reggel
re Salgótarjánban teljesen helyre
állott;•.«.rend és a nyugalom, a hét
főn este váraikvml' sztrájkba lé
pett körülbelül hatezer főnyi "bá
nyásztömeg, amely a salgótarjáni 
szénmedencében m é g alkalmazva 
v a n , . >' •',• ' } ; '•' 

ma reggel a megszokott időben 
ismét megkezdte a munkát. , 

v A • felizgatott - bányamunkások 
hangulatát lecsillapította az a kö
rülmény, hogy a. felvonulás hírére 
•Peyer : Károly szociáldemokrata 
nemzetgyűlési képviselőnek, a Bá
nya- és Eokónmnkások Országos 
Szövetsége, vezetőjének sikerült ki-
esaközölnie végre, hogy 

Walko Lajos kereskedelmi mi-
' niszter ina délelőtt tizenegy 

órákor fogadja a küldöttséget, 

amely a bányamunkások sérelmé
nek és panaszainak előterjesztése 
.céljából indult el ma reggel Salgó
tarjánból. 

A délelőtti órákban telefonon 
felhívtuk a salgótarjáni bányaka
pitányságot, ahonnan azt a meg
nyugtató felvilágosítást kaptuk, 
hogy a bányászok ma reggel ismét 
megkezdték a munkát, a rend és a 
nyugalom a salgótarjáni meden
cében helyreállott és a bányászok 

A tegnap felvonulni készülő bá-
nyásztamea számáról a leaellenté-
tesebb hírek terjedtek el. A hivata
los jelentés- szerint' mindössze 5— 
6*00 főnyi m'imkáscsoport akart 
gyalogosan, felzarándokolni a fő
városba és. ennyiről tudott maga. 
Rakovszky Iván belügyminiszter 
is. .'Mára. azután sikerült megálla
pítani, hogy 

a 'felvonulni akaró tömegek 
száma a hivatalos, jelentésbén 
jelzett 5—«Ö6 főnél jóval több 
vot. körülbelül 4500—5900 em-

- ber vonult gyalogosan Salgó
tarján környékéről a Budapest 

felé vezető országúton, 

amifeor Zagyvapálfalva kútárában 
tí csendőröknek sikerült megállttá-' 
niok az iSgatoU hangulatban ban
dukoló tömeget. 

Annak a magyarázata, hogy a 
hivatalos jelentés es ennek alap
ján maga Rakovszky Iván belügy
miniszter is csupán 5—600 főnyi 
bámjúsztömearöl tudott, az. hoau 
az' első jelentés, 'amely a kora reg
geli órákban érkezeit meg Buda-

Úfjrje, csupán ilyen számú m,un- • 
kastomegről tudott. Az első jelen
test ugyanis Pitta rendőrtanácsos, 
a salgótarjáni államrendőrségi ki
rendeltség vezetője tette meg teje-
a ? 1 1 9 ? , , a , belügyminisztériumnak. 
Megállapították azonban, hogy , 

a, jelentésben szereplő 5—600 
főnyi íminkásesoDort- Salgó

tarján városára vonatkozik. 

Ennyi ember ugyanis •« salgótar
jáni Vigadó előtti -térséoen avüle-
KEZCTI össze, de hasonló számú tö
megek özönlöttek a kora, reggeli 
órákban a Budaoest. felé vezető or-
száaűtra n Salgótarján környéki 
Mátranovák. Homoki: erénye. Mi-
zserfa, Kistereiiyc és egvéb szén
aknák vidékéről is, úgyhogy reggel 
kilenc óra. tájban, amikor a csend
őrök utolérték az országiiton ha
ladókat, 

a tömeg körülbelül ötezer fő-
bői állhatott, 

mert a tegnap estére elkészült 
cséndőrörsparanesnoki jelentés is 
ugyanennyiről számol be. • 

Merni voét i*en€lza.vai*ds 

A cssendŐrof^payanesnoki jelen
tés szerint SEMMIFÉLE KÜLÖNÖSEBB 

RENDZAVARÁS NEM TÖRTÉNT, BÁR a 

BÁNYÁSZOK MEGLEHETŐSEN IZGATOTT 

HANGULATBAN VOLTAK, de amikor 
utolérte őket Csóka .Vendel szak

szervezeti titkár, 

a végeláthatatlan tömeg, 
amelyben igen sok assaouy '» 
volt, karjukon csecsemokKei-
oldalukon apró gyermeke*** 1-
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a szakszervezeti titkár sza- • 
vaira vísszafordnlt 

és így az 50 főnyi csendőrségnek, 
amely a tömeg útját> állta, nem 
volt szüksége erélyesebb beavatko
zásra. A felvonulás egy ebként nem 
érte váratlanul a salgótarjáni szén
medence hatóságait, mert már he
tek óta tudták, hogy az elkesere
dett bányászlömegek Budapestre 
akarnak fóelvonulni. 

A . tömeg felvonulása azonban 
nem volt egységes, mert a salgó
tarjáni szénmedence tizénhat ak
nájából mindenünnen külön-külön 
indultak el a kisebb-nagyobb bá
nyászcsoportok, amelyek közül 
egynémely} k az országúton össze-
talákozva egyesült. Némely cso
port feltartóztatása nem ment egé
szen simán, így például Gusztáv

akna, Zagyvapálfalva, Kazár-telep 
munkásságát is feltartóztatta égy 
csendőr csapat, ezek'azonban 

a csendőrkordont áttörték és 
így haladtak tovább Budapest 

aj|>- felé. sájgBP" 
Utólag azonban ezeket is sikerült 
visszatéríteni. 

Amerre a menet haladt, minde
nütt nagy megdöbbenést keltett a 
tömeges felvonuMte.' Amerre elha
ladt a tömeg. . 

mindenütt kitódult a lakosság, 
akik körében nagy izgalmat 

keltett ez a látvány. 
Igen sokán ilyen módon csatlakoz
tak a tömeghez. A bányászok ke
zében, hátán kisebb-nagyobb ba
tyuk lógtak, két-három napi ele
mózsiával. 

Rögtönzött gyűlés 

A hjatóságok nyonibian alarmi-
rozták az egészí környék csendőr-
sógét és rendőrségét és sietve ro
hantak az egyre szaporodó tömeg 

"felé, amelyik szinte végeláthatat
lan sorban vándorolt a főváros 
felé vezető országúton. Gerőffy 
csendőrfőhadnagy és Pitfa rend-
őrtanáesos nyomban érintkezésbe 
lépett a bányászok Vezetőségé vél, 
Csóka Vendel szakszervezeti ' és 
Deutscher Károly páirttitkárok-
kal. Kérte őket, hogy minden erő
vel akadályozzák meg ezt a fel
vonulást, mert 

parancsa van arra, hogy min
denféle még nem engedett 
gyülekezést,' vagy ..felvonulást, 
ha kell, még vérontás árán is 

akadályozza még; 

A bányászok vezetőt' érre a tö
meg után siettek, és kilenc óra táj
ban érkeztek a Zagyvapálfalva 
határában menetelő, ekkor mint
egy ötezer főre szaporodott tömeg
hez. 

Itt a falu határában rögtön
zött gyűlést tartottak, 

amelynek során Csóka Vendel-

szakszervezeti titkár megnyugtató 
szavakat intézett a rendkívül iz
gatott állapotban levő óriási tö
meghez. Végül is a rögtönzött 
népgyűlés elfogadta a következő 
határozati javaslatot: 

Salgótarján és környéke bányarnun-
k áss ágán ak 1926 április 27-én meg
tartott nyilvános gyűlése elhatározta, 
hogy küldöttségét választ azzal, hogy 
ez Budapesten áz illetékes miniszté
riumnál eljárjon, ott, 

a munkásság tűrhetetlen és az em
bereket a . szó szoros értelmében 
véve éhfe'nlóllál pusztító helyzetét 

feltárja 
és azonnal való sürgős intézkedést 
kénen egyrészt munkaalkalom meg
teremtésére, másrészt pedig a mun
kanélküliség és a redukált munkával 

•járó munkabérredukcióval sújtottak 
ínségének enyhítésére. 
A határozati javaslat elfogadta

tása azonban nem ment simán, 
mert a tömeg minden áron tovább 
akarta, folytatni útját. 

—- A miniszter nem fogadja á 
küldöttséget! Nem megyünk haza! 
Budapestre vonulunk! Hadd lás
sák, hogy éhezünk, nyomorguhk! 

Hosszú időbe telt, amíg a viha

ros lármát sikerült némiképpen le
csillapítani s a rögtönzött gyűlés 
vezetői szavazásra tették fél a kér
dést, vájjon elfogadja-e a tömeg á' 
határozati javaslatot. 

A többség a határozati javas
latot el is fogadta, majd nyom
ban megválasztották a küldött
séget, amely Budapestre utazik. 

Ezután felszólították a tömeget, 
hogy vonuljanak a legnagyobb 
rendben haza és szerdán reggel a 
rendes időben vegyék fel ismét a 
munkát. 

M feiv&nmlúíi egypésze 
fokytatnl akarta az utat 

A legnagyobb megdöbbenésre 
azonban a tömegnek csak egy ré-
sze^ engedelmeskedett ennek a fel
szólításnak, másik része ismét fel
szedte cók-mókját és folytatta út
ját Budapest felé. A bányászok 
vezetői erre ismét közbeléptek és 

miközben a tömeg folytonosan 
menetelt a poros, göröngyös 
országúton, sikerült őket jobb 

belátásra bírni, 

úgyhogy ezek is lassankint visz-
szafordultak. 
A Zagyvapálfalva határában tar

tott rögtönzött népgyűlésen részt
vevőkön kívül azonban más irány
ból ezalatt zavartalanul folytatták 
útjukat más kisebb-nagyobb bá
nyásztömegek. Ezek után i s csend
őröket küldték s miután utóiérték 
őket a bányászok vezetői is, sike
rült ezeket is visszatérésre rá
venni. 

A délutáni órákban állott csak 
helyre á teljes rend és a nyuga
lom a salgótarjáni szénmeden

cében. • 
Ekkorra ugyanis Peyer Károly 
Budapestről telefonon értesítette a 
bányászokat, bogy . a gyűlésen 
megválasztott Ücüldöttséget szer
dán délelőtt tizenegy órakor fo
gadja Walko Lajos miniszter: A 
Wélutáni i'voniáttal megérkezett 
Salgótarjánba Klárik Ferenc szo
ciáldemokrata nemzetgyűlési kép
viselő is, aki megnyugtató szavai
val végképpen' lecsillapította a fel
izgatott kedélyeket. 

a fővárosba 
Ma reggelre azután 

a bányászok pontos időben 
megjelentek munkahelyeiken és 

megkezdték a munkát. 

A reggeli személyvonattal oedig 
útiiak indult a)' bányászok' küldött
sége Csóka Vendel szakszervezeti 
titkár vezetésével. 

Kilenc óra 30 perckor érkezett 
meg a Keleti pályaudvarrá a 
salgótarjáni személyvonat, amely 
a küldöttséget hozta. 

A salgótarjáni bányamedence 
16 aknája küldött egy-egy meg

bízottat. 

A tizenhat bányász megérkezése a 
Keleti pályaudvaron nagy feltű
nést kelteit. Percek alatt hatalmas 
tömeg vette körül a bányászokat, 
mindenki tudta, hogy ez az a kül

döttség, amelyik ma délelőtt járul 
a kereskedelmi miniszter elé. 

A tizenhattagú küldöttség egye
nesen, a Bánya- és Kohómunlcások 
Országos Szvvetségének a Vörös
marty ucca ílb. számú házban levő 
helyiségeibe ment. Itt Várta a. kül
döttséget Peyer Károly, á Bányász 
Szövetség elnöke. 

— Jó szerencsét! — köszöntéssel 
léptek be a küldöttség tagjai .a 
szövetség helyiségébe,, ahol nyom
ban körülfogták őket és érdeklőd
tek, a tegnap lezajlott események 
részletei felől. 

A salgótarjáni • bányászküldött
ség tagjai közölték ekkor munka
társunkkal, hogy az izgalom né
miképpen lecsillapodott, a bányá
szok megkezdték a munlcát és tü
relemmel várják, hogy mit végez 
a küldöttség ma Walko Lajos ke
reskedelmi miniszlernél. 

— Érthető, hogy ilyeu formában 
tört ki az a hagy elkeseredés, 
amely már hosszú idő óta uralko
dik a salgótarjáni bányavidéken 

'— mondották a küldöttség tagjai 
munkatársunknak. — Az egész bá-
nyamedeticében mindössze öt és 
félezer bányász dolgozik. Még 192Í 
júniusában ' bocsátottak • el hatezer 
főnyi bányásztömeget. Ezek. 80 szá
zaléka még ma is ott él Salgótar
ján vidékéi), rettenetesen küszkö
dik, nyomorog, egyik napról a má
nkra tengődik és 

való igazság az, hogy a rügyező. 

fák leveleit, bimbóit eszik éh
ségükben. 

Teljsen le vannak rongyolódva, se 
cioőiük. se ruhájuk, csak lakásaikat 
tarthatták meg.. Ezek az emberek 
a legvégsőkre cl vannak szánva, 
hiszen már pár héttel ezelőtt kö
zölte a pártlap, hogy az elkesere
dés a tetőfokra hágott és a nyo
morgó bányásztömegek fel akar
nak vonulni- Budapestre. 

t» Fokozta a nyomort az a: körül
mény, hogy 

több mint két hónán öta a még 

alkalmazásban álló bányászok 
is hetenkint átlag két-három 

napot dolgozhatnak csak, 
úgyhogy egy-egy bányász havi ke
resete még a félmillió koronát sem 
éri el. Egy-egy vájár munkabére 
kerek összegben 570.000 koronát tesz 
ki, de ezt távolról sem-.kapja meg 
teljes összegében^ mert ebből be-
tegsegélyzőre, adóra, társládára és 
egyebekre több mint 100,000 koro
nát vonnak le. 

— A z elkeseredett munkások már 
hetek óta készülnek erre a felvo
nulásra, régóta hangoztatják/hogy 
felvonulnak gyalogszerrel Butia-
pestre. Nekünk, a vezetőknek, csak 
a legnagyobb erőfeszítések árán si
került ezt a felvonulást megaka
dályoznunk. De miután a kereske
delmi miniszter a mult héten nem 
fogadta küldöttségünk, tovább már 
nem bírtuk útját állani a felvonuló 
szándéknak. .Pedig most, á mele
gebb idő beálltával kissé javult a 
helyzetünk, mert például, hogy 
egyebet ne mondjunk, a téli hóna
pokban Magyarország egyik leg
nagyobb bányatelepén ás erdőben, 
a földből kiásott korhadt fagyöke
rekkel voltunk kénytelenek tüzelni. 

Féltizenegy órakor indult el a 
küldöttség a Bányamunkasok Szö
vetségéből a kereskedelmi minisz-
-tériumba. A tizénhattagú küldött-
ségfct Peyer Károly szociáldemo
krata .nemzetgyűlési képviselő ve
ze t i . " ' " , 

Pe&es* $íd$»®iy . 
a széntermelés 
&2*&£frMmáfás»úl- -
A küldöttség elindulása előtt be

szélgettünk még 'Peyer Károllyal 

is, aki a következőkben magyaráz-, 
ta meg, miképpen lehetne a bánya
munkások katasztrofális helyzetén, 
segíteni. 

— Az illetékes körök azt hangoz. 
~ , tatják, hogy nagy a szén túlproduk* 

ció. Ennek az az oka, hogy az ipari 
üzemek, a gyárak, csaknem kivétel 
nélkül redukált üzemmel dolgozna/W 
és még így is túlnyomó részben kül
földi szenet használnak. Ez 'bíz, ami 
ellen intézkedést kérünk. \ 

Eá Kéli kényszeríteni a gyárakat 
és az ipari üzemeket, hogy az 
ipari célokra alkalmas magyar 

szenet használják, 
amint hasonló intézkedéseket tettek 
például Jugoszláviában is, ahol kor
mánybizottságok járják végig az 
üzemeket és ami azt tapasztalják, 
hogy külföldi szenet használnak, 
azoktól a gyáraktól megvonják az 
állami rendeléseket. 

— Nem igaz a magyar gyáraknak 
az a kifogása 'sem,, hogy a hazai szén 
nem alkalmas, illetve, hogy a kül
földi szén sokkal- rentabilisabb, mert 
hiszen a háború alatt és az utána kö
vetkező néhány esztendőben is, kizá
rólag esak magyar szénre voltak rá-, 
utálva, a magyar gyárak és üzemek-éa 
mint tapasztaltuk esszol is igen kitü-! 
nően tudták elvégezni munkájukat.' 

— Legfőképpen erre vonatkozólag, 
kérünk sürgős intézkedést a. Röf-
mányiól és reméljük, hogy most mér, 
amikor belátják, hagy milyen vesze
delmes a helyzet, nem is; fognak kés
lekedni a szükséges intézkedések még-í 
tételével.. G, A. 

Chicagói gabonatőzsde '•< 
Chicago, április 27 

Búza májusra 
„ júliusra . . . . . 

szeptemberre.. 
Tengeri májusra 

„ júliusra . » . 
, „ szeptemb. , • 

Zab májusra 
„ júliusra 
„ szeptemberre . 

Bozs májusra . . . . 
„ júliusra . . . , 
„ szeptemberre 

Hétfő Kemi' 

• I 

163 
144 
137 

72.625 
77.25 
80.125 
40.75 
41.75 
42.375 
89.875 
92.5 
93.375 

163:75 
143.5 
136.875 
72.5 "( 
77.375 
80.5 • 
41.125 
42.125 
42.625 
88.625 
91.5 
92.75 

NewyorKi gabonatőzsde 
i\ewyorle, április 27 

Hétfő Kedd 
Búza őszi vörös . , » 191 191.75 

„ „ kemény , 187 187.75 
Tengeri . . * . . » . * 84.625 84.5 
Liszt sp. VT. oL . 7!ÍO~8oO 750-800 

Az irányzat búzánál egyenetlen* 
rozsnál csendes, tengerinél tartott. 

az átka a mai üzletembernek. Minden lépés, 
amit a kemény bőrsarkon teszünk, kis ka-
lapácsütéskéní hát agyunkra és idege

inkre és tűrhetetlenné fokozzaa szen
vedést. Kímélje meg szervezetét a 
feleslegesrázkódtatástóléshord-
jon Pa lmat - sarKot és talpat. 
Egyszeri kísérlet meggyőzi,. 
hogy viselésük mily jótéte
mény és pihenés megkín
zott idegeinknek. Elegáns . 
forma. Ellentállóbb és 

olcsóbb a bőrnél! • 



Okolicsányi és Piáir 
intim levelezése 

Fid i r szerint Okolicsányi üteg 
tartami Leirer Amália ékszereit 

A tit©kzatos Ooncsig aki nagy® 
és akit meg kell ©pereim 

— 'Az Est tudósítóidtól — 
A monstre főtárgyaiások állan

dó rendőri készültsége a törvény
szék második főtárgyalási napja 
előtt. A kíváncsiak százai rajza
nak a folyosón, do a rendőrség 
emberei szigorúan igazoltatják 
őket ós csak azokat engedik be a 
tárgyalási terembe, akiknek je
gyük van. Leirer, Amál ia meg
gyilkolása és kirablása bűnügyé
nek második napi főtárgyaiásat 
negyedtíz óra tájban nyitja meg 
Denk tanácselnök. 

Kilenc óra után hozták fel szu
ronyos őrök a vádlottakat, akik 
apatikusan foglaltak helyet a hosz-
szú vádlottak padján. Csak Okoli
csányi ideges- Ma még az ő kihall
gatása folyik. Tegnap, az első na
pon már megkezdték Okolicsányi 
kihallgatását az orgazdaság bűn
tettével kapcsolatban. Okolicsányi 
hevesen próbálta védeni magát. 
Tagadta, hogy bármilyen része 
lenne Leirer Amália mean^ilkolá-
sában és kirablásában, Szánalmat 
próbált maga iránt ébreszteni. El
panaszolta, hogy orgazdaság bün
tette címén kilenc hónapra jog
erősen volt elítélve. A balassa
gyarmati fogházban töltötte ki 
büntetését. Életének erről a foltjá
ról Pödör Gyula tudomást szer
zett és ezzel aztán teljesen a facér, 
lakatossegéd hatalmába került. Az 
Elektromos Műveknél és 

abban a társaságban, ahol 
Okolicsányi nagy szerepet ját
szett, semmit sem tudtak erről 

a foltról 

Ezért kellett remegnie, hogy Pö

dör esetleg elárulja őt és akkor 
vége az egzisztenciájának, az életé
nek. Ezért tartotta öt Pödör a ke
zében, ezért volt kénytelen Pödör
nek állást szerezni. Pödört állan
dóan támogatni. -Pödör a rabló-
gyilkosság után elmenekült Cseh
szlovákiába, miután a rablott kin
csek kél legértékesebb darabját, a 
platina karhölöórál és a briliáns 
gyűrűt az Elektromos Művek 
egyik oszlopa mögé ásta, Onnan, 
Cseh-Szlovákiából küldött utasítá
sokat Okol icsány inak, — vallotta 
Okolicsányi — hogy ássa ki az osz
lop alól a kincseket és adja oda 
Dohnál Lipótnak. Dohnál azonban 
nem jelentkezett és ezért 

a tárgyak Okolicsányi asztal-
fiókjában maradtak. 

A tanácselnök többször figyel
meztette, hogy védje magát leg
alább logikusan, ne ilyen formá
ban, mert 

védekezését ebben a formában 
a törvényszék ncm fogadhatja 

el. 

Okolicsányi azonban megmaradt, 
az elnök ismételt figyelmeztetései 
dacára, emellett a védekezés mel
lett. A késő délutáni órákban teg
nap még nem ért véget kihallga
tása. 

közönséges kölcsönt kértem tőle és 
nem mondtam milyen célra. 

— Ön tehát egyszerű személyi 
kölcsönt kért ? 

— Igen, — válaszolja Okolicsá
nyi — hiszen Bartha engem más 
alkalommal is kisegített kisebb-

nagyobb összegekkel. 
— Ezzel szemben a nyomozás és 

a vizsgálat során ön tényleg irre
denta célokat jelölt meg a pénz 
kölcsönkérése indokául. Miért 
tette ezt ? 

— Védekeztem. — feleli Okoli
csányi — gondoltam, hogy enyhíte
ni foaom bűnösségemet, ha irre
denta célokat emleaetek, 

— A valóságban nedisr a pénzt 
tényleo Pödörnek, adta? 

— E g v ismerősömnek adtam oda, 
hogy adja fel Dohnál Lipót címére 
Cseh-Szlovókiá.ba. hogv az juttassa 
cl Pödörnek, Ötszáz szokol került 
ki a oénzből. 

— Pödörnek azért küldte, mert 
lekötelezve érezte magát vele szem
ben? 

— Függő helyzetben voltam vele 
szemben, az egész Hetemet úgyis 
tönkretette, attól féltem, hogy még 
jobban tönkreteszi. 

— Ön egy revolvert is adott Pö
dörnek? — kérdezi az j lnök. 

— Igen, egy ismerősömtől vásá
roltam meg 50.000 koronáért a re-
v o 1 vert. 

Ma délelőtt, amikor Denk ta
nácselnök a főtárgyalást megnyi
totta, Okolicsányit szólította ki 
ismét maga elé. 

a NEFH0Sz-t6l n~~, i "7 f o r d u l Okolicsányihoz 
Denk elnök — az orgazdaság bűn
tettén kívül egy további váddal, 
csalás bűntettével is vádolva van. 
H o g y magának jogtalan vagyoni 
hasznot szerezzen, azzal a fondor
lattal, hogy irredenta célokra 
szükséges, vitéz Oláh Bélától, a 
MEFHOSz elnökétől 1,200.000 ko
rona kölcsönt kért, holott 

erre az összegre Pödör Gyula 
megszöktetése céljából volt 

szüksége. 

Bűnösnek érzi magá t e vádpont
ban? 

— Nem — vágja ki Okolicsányi, 
— azt a pénzt nem én kértem vi
téz Oláh Bélától. Én Bartha Já
noshoz, a M E F H O S z egyik tiszt
viselőjéhez fordul tam kölcsönért. 
Megígértem, a o s y m&g fogom 
adni ezt a pénzt. Nem mondtam, 
hogy erre, vagy arra a célra kell 
ez a pénz, csak kértem az 1,200.000 
koronát. 

Az elnök: Eszerint tehát elisme
ri, hogy Barthától kérte a pénzt? 

Igen — válaszolja Okoli
csányi"-'én 1,600.000 koronát kér
tem, de Barthának pénze nem volt 
és Oláh Bélához fordult. Olah 
Béla adott is 1,200.000 koronát, il
letve utasítást adott egy Farkas 
nevű úrnak, hogy fizesse ki ezt az 

iösszeget a MEFHOSz pénztarából, 
{•Én felelősséget yállal tam Olah 

előtt, hogy ezt az összeget vissza
fizetem. 

Visszaélés az i r redenta 
eszméve l 

— Mindegy, akárkitől kérte, — 
mondja az elnök — fontos, h o g y 

Gehl Zoltán rajza 

irredenta célokra kérte és Pödör 
kiszöktetésére használta fel a 
pénzt. Ezzel csalást követett eh 

~ Én nem mondtam Oláhnak, — 
mondja erre Okolicsányi — hogy 
milyen célra kell nekem a pénz. 
Hogy Bartha mit mondott neki, 
azt nem tudom. Ha azt mondta, 
hogy irredenta célokra kértem, ak
kor Bartha valótlant mondott. Én 

önvi 
— Csodálatos, — mondja ezután 

Denk elnök — a. saját pénzét ál
dozta fel Pödörért Megterhelte 

Gchl Zoltán rajza 

féle anyagi haszon nem volt kilá
tásban. Amit én Pödörrel csele
kedtem, az tulajdonképpen önvé-

Okolicsányi a mai tárgyaláson 

magát adóssággal és mindennek 
az a háttere, hogy ön Pödörrel 
ilyen függésben állott. 

— Igen, — feleli Okolicsányi — 
nagyságos elnök úr, méltóztassék 
elhinni, hogy Pödörrel szemben 
semmiféle anyagi haszon reménye 
nem vezetett, számomra semmi-

delmi cselekedet, önvédelmi Harc 
volt. Ehez az önvédelmi harchoz 
pedig jogom vol t , sőt súlyos hely
zetemet tekintve, ez kötelességem 
is volt. 

Ezzel 

befejezik Okolicsányi László ki« 
hallgatását. 

Ék& elnttk Ismerteti az aktákat 
és a §iOnie6ek@t 

Az elnök maga elé emeli a mon
stre bűnügy hatalmas aktatömegét 
és abből egyes aktákat kiszedve, is
mertetni kezdi, hogy 1925 február 
9-én fedezték fel Leirer Amália 
meggyikolását. Azonnal helyszíni 
szemlét tartanak — folytatja az el
nök az ismertetést, — megállapít
ják, hogy a folyosóról az előszo
bába vezető ajtó levélnyilásában 
újságok, levelek vannak bedobva, 
az előszobában egymásra halmozva 
újságok, levelek, legalul a Pester 
Lloyd 1924 december 24-iki száma. 
Először a rendőrség, azután a vizs
gálóbíró folytatna a. szemlét, hulla
szemlét is tartanak. A szemle sze
rint 

Leirer Amália hulláját az ágy
ban erősen lemeztelenítve fe
dezik fel, mellette vértócsákat 

találnak. 

Dulakodásnak semmi nyoma nin
csen. Semmi olyan dolgot nem ta
lálnak a hulla körül a hálószobá
ban, a lakásban, ami alkalmas lett 
volna arra, hogy a tettes szemé
lyére vonatkozólag nyomot szol
gáltasson. Egyedül egy cérnagom
bot találnak, olyant, amilyen férfi 
alsónadrágokon szokott lenni. Ta
lálnak azonkívül egy pár bőrkesz
tyűt. Különböző kombinációk alap-

Közvetlen budai Margithldföné! nvgymxo-
£>&s, minden mellékhelyiséggel bíró, olcsó 

alaphéra, modern és tiszta 

lakásomat 
jutányosán átadom 

Leveleket ^Közvetlen lakástulajdonostól* jel
igére a kiadóhivatalba kérek 



ján a-gyanú az édesapa Leirer Lő
rinc ellen irányul, ami később ala
posan elhibázott dolognak bizo-
nyult. 

Leirer Lőrinc, Kerstens Tódor 
oldalán a sértettek asztalánál csen
desen bólint az elnök kijelenté
sére. 

— A rendőrség azonnal gyilkos
ságra, rablásra gondolt, — foly
tatja az elnök — a hozzátartozók 
meghallgatásával megállapították, 
hogy mely dolgok azok, amelyek 

hiányoznak ? 
Ezután az elnök kezdi felsorolni, 

hogy mi minden hiányzott a meg
gyilkolt Leirer Amália holmijából. 

Ezután egy hajlított vékony vas
darabot vesz elő az elnök, annak 
a bőröndnek a maradványát, 
amelyben a Leirer Amáliától el
rablott holmit elvitték és amelyet 
később elégettek. Ezután újabb 
bűnjelcsomag kerül Denk tanács
elnök elé. A Dunából kihalászott 
ezüstholmi maradványai, 

A barát és az apa wissgáiia 
a talált hoümit 

Most Kerstens Teodort szólítja 
maga elé az elnök. 

— Ismeri ezeket a monogramo
kat? — kérdezi az elnök németül 
Kerstenstől és megmutatja neki az 
ezüsthulladékokon levő monogra
mokat. 

— Nem ismerem ezeket a tárgya
kat,— feleli németül Kerstens, — 
mert ezeket akkor vették, amikor 
én már nem voltam Pesten. 

Most Leirer Lőrinc áll az emel
vény elé és sorra vizsgálja a mo
nogramokat. 

— Csak én láttam ezeket a szek
rényeben. Amikor szegény meg
vette őket, mingyárt megmutatta 
nekem. Igen, ezek az ő ezüstjei 
voltak. 

Leirer Amália végrendeletét is
merteti ezután egészen kivonato
san az elnök. 1924 február 27-én, 
néhány hónappal a halála előtt, 
készítette el a végrendeletét Leirer 
Amália. Ebben összes ingóságait, 
egész vagyonát Kerstens Teodor 
Mária Alfonzra hagyja.. 

Most Pödör Gyula és Hudacsek 
erkölcsi bizonyítványai ismerteté
sére kerül a sor. Ezek az erkölcsi 
bizonyítványok nem nagyon dísze
sek és ugyanolyanok, mint a bűn
perben szereplő többi vádlott er

kölcsi bizonyítványai. 
Pödör Gyula 1912-ben lopásért 

egy év két hónapot ült, 1919-ben 

Gehl Zoltán rajza 

Bolla József édesanyja és felesége 
társaságában 

pedig szintén lopásért 8 hónapra 
ítélték el. 

Hudacsek 1919-ben Sopronban el
követett sikkasztásért 2 évi és 8 hó
napi fegyházat kapott, majd Zir
cen 1922-ben elkövetett sikkasz
tásáért egyhónapi fogházat kapott 

A csehszlovák területen lefoly
tatott nyomozás különböző fázi
sainak iratait olvassa fel Pödör 
és Hudacsek erkölcsi bizonyítvá
nyának ismertetése után az elnök. 
A kassai rendőrség bűnügyi osz
tályáról Pongrác rendőrtanáosos 
1925 április l-én jelentette, hogy 
Stembergben megtalálták Pödör 
Gyulát, amikor azonban el akar
ták fogni, 

Pödör föbelőtte magát és meg
halt, 

Hogy az öngyilkos azonos volt 
Pödörrel, azt' a nyomozás kétség
telenül megállapította az ujjle
nyomatokból. Ezután áttér az el
nök Vogl rendőrkapitánynak cseh
szlovák területen lefolytatott nyo
mozásáról felvett jegyzőkönyvis
mertetésére. 

—- Sefcsik Jakab olmützi rendőr
felügyelő elmondotta nekem, — 
kezdődik Vogl kapitány jelentése, 
— hogy március 31-én besúgója ér
tesítette, hogy a Leirer Amália 
meggyilkolásával gyanúsított Pö-
áör Gyula Stembergben tartózko
dik, bűntársa. Dohnál Leopold, pe
dig Olmützben fogható el. Dohnált 
el is fogták, de Pödör öngyilkossá
got követett el, A Pödörnél meg
tartott házkutatás során károm 
magyarnyelvű, égetett szélű leve
let találtak és két álnévre kiállí
tott hamis okmányt. Dolináinál 
elfogatása alkamával egy Schle-
singer Márkus aláírású, magyar
nyelvű levelet találtak. 

A csehszlovák! ~ 3 folfratárs 
v a l l o m á s a 

— Kikérdeztem a cseh rendőrség 
letartóztatásában levő DohnáVLeo-
poldot. aki elmondta nekem, hogy 
Olmützben 13 hónapig ült börtön
ben. Kiszabadulása után Olmütz
ben kereskedett, majd 1925 február 
végén Kassára ment. Betért egy 

vendéglőbe, ahol egy fiatálember 
került melléje, oki Schlesinger 
Márkus néven mutatkozott be neki. 
Mint később kiderült. 

ez az ember Pödör Gyulával 
volt azonos. 

Sehlesinger-Pödör elmondottá 
Dolináinak, hogy Magyarországon 
nincs keresete, ezért ijött Cseh
szlovákiába. Együtt utaztak Liptó-
szentmiklósra, ahol Pödör egy zon
goristát keresett fel. Breitner volt 
ennek az embernek a neve, akitől 
Pödör pénzt kért. Breitner erre 
táviratozott Budapestre, majd 
amikor kedvező választ kapott, ak
kor adott pénzt Pödörnek. Innen 
Ruttkára, azután Trencsónbe, on
nan Vágujhelyre mentek, azután 
Schönbergbe és végül Sternbergbe. 
Itt Pödör két-három nap múlva 
újból pénzt kapott Budapestről, 
500 cseh koronát. 

Ekkor Pödör megkérte Dohnált, 
utazzon Magyarországra és hozza 
el ónnak Budapesten elrejtett ér
téktárgyait. A költségek fedezésére 
400 cseh koronát adott át Pödör 
Dohnálnak. 

— Schlesinger-Pödör már Tren-
esénben említette nekem, — val
lotta Dohnál Vogl kapitány előtt, 
* í bogy 

Budapesten briliánsai vannak 
elrejtve. 

Kijelentette nekem, ha elhozom 
azokat, együtt üzletet, nyitunk 
Cseh-Szlovákiában és 10.000 cseh 
koronát ad kölcsön. Átadtam a 
fényképemet Pödörnek, küldje el 
Budapestre annak, akinél az ék
szerek vannak, hogy minden iga
zolás nélkül átadhassa nekem azo
kat. Egy levelet is írt annak a bu
dapesti embernek, akihez a bri
liánsokért mennem kellett volna. 
Ezt a levelet télikabátom prém-
gallérja alá rejtettem, 

13 kisebb és 4 nagyobb bri
liánst kellett volna Budapest

ről elhoznom. 
— Hogy útlevelet szerezzek. Ol

mützbe mentem, de mint büntetett 
előéletű, útlevelet nem kaptam. Kí
váncsi voltam a levél tartalmára, 
elővettem, felbontattam és miköz
ben olvastam, éppen akkor találkoz
tam az uccán Hudacsek Károlyné-
val. Megmutattam neki a levelet és 

Hudacsekné nyomban felismer
te az írásról Pödör Gyulát. 

Figyelmeztetett, hogy az a Schle
singer azonos azzal a Pödör Gyulá
vá, akit Leirer Amália meoavilko-
lásával gyanúsítanak. 

P ö d ö r @ ! k o ! s c s á n v í n a k 
k ü l d ö t t e l e v e l é t 

Dohnál hosszas faggatás után 

Vogl kapitány ezután Olmützbe 
ment és ott Hudacsek Károlyt 
hallgatta ki. Jelentése szerint Hu
dacsek Károly közölte vele, hogy 
1917-ben ismerkedett meg Pödör
rel. 1919-ben csalás miatt letartóz
tatták és a balassagyarmati fog
házban újból találkozott Pödörrel. 
Itt ismerkedett meg Okolicsányi-
val, Bellával és Sagulyval, bkik 
valamennyien ott töltötték bünte
tésüket, Okolicsányi rablás, illetve 
orgazdaság miatt volt letartóztat
va. Okolicsányi újrafelvételi kérel
mében a balassagyarmati fogház
ban megismert Pödör és Huda-
cseket nevezte meg mentőtanuként. 

Amikor Hudacsek kiszabadult a 
fogházból, a jóval előbb szabad
lábra került Okolicsányi behozta 
őt az Elektromos Művekhez. Mikor 
Hudacsek innen kilépett, 

ismét sikkasztást követett el 

és ezért menekülnie kellett. Pödör, 
aki időközben lopást követett el, 
vele együtt menekült Magyaror
szágból Bécsbe, majd onnan Ol
mützbe, ahol azután Hudacseket is, 
Pödört is letartóztatták. Valameny-
nyien az olmützi börtönbe kerültek. 

Azt mondja Hudacsek, — foly
tatja a vallomás ismertetését az 
elnök — hogy Donálnak és Pödör
nek feltétlenül ismernie kellett 
egymást az olmützi fogházból, hi
szen ugyanazon az emeleten, 
ugyanazon a folyosón voltak le
zárva, együtt jártak fogházi sé
tára és később együtt kereskedtek 
Olmützben 1925 szeptember ele
jéig. Hudacsek március közepén 
Pozsonyban olvasta, hogy Pödört 
gyanúsítják Leirer Amália meg^ 
gyilkolásával. 

Félelmében azonnal Olmützbe 
utazott, jelentkezett SefCsik rend
őrfelügyelőnél, akinek elmondott 
mindent, amit Pödörről tudott. 
Pontos személyleírást adott a gyil
kosról és ezzel ő vezetett tulajdon
képpen Pödör felfedezésére. 

Okolicsányi — mondja tovább 
Hudacsek — még a balassa
gyarmati fogházban megbe
szélte velük, hogy kiszabadu
lásuk után alakítsanak rabló
bandát, álljanak össze és kö
vessenek el rablásokat cseh

szlovák területen. 

H a j s z a a F e l v i d é k e n 
P ö d ö r u t á n 

Vogl rendőrkapitány elment Ol
mützbe, kihallgatta Krausz Ferenc 
kereskedőt', aki vallomásában el
mondotta, hogy március 30-án Ol
mützben ismerkedett meg Dohnál
lal, aki megkérte őt, hogy váltson 
saját nevére útlevelet és azt adja 
át neki, mért ö bizonyos dolgok 
miatt útlevelet nem kap, pedig fel-
tétis-nül szüksége van rá. Ö majd 
saját fényképét fogja beragaszta
n i ég azzal fog Budapestre utazni, 
ahova feltétlenül el kell mennie. 
Krausz firtatni kezdte, miért kell 
neki Budapesten lenni, mire Doh
nál kibökte, hogy 

ÍS darab briliánst és gyöngy-
nyakéket kell onnan elhoznia. 

Honnan valók ezek? — kérdezte 

beismerte, — folytatódik Vogl k»-
pitány jelentésé — hogy a. levelet 
Budapesten a Király ucca 8. számú 
ház második emeletére kellett volna, 
vinnie ós iar 

ott egy Okolicsányi nevű tisz
tet felkeresnie, 

aki a briliánsokat kiadtg, volna ne
ki. Azt az utasítást kapta Pödör-
től, ha Okolicsányit nem tálálja a 
Király uccában, menjen Váci út 
74. szám alá, az Elektromos Művek
hez, ahol Okolicsányi alkalmazva 
van. Dohnál tagadta előttem, hogy 
Pödört Pödörnek ismerte volna, ő 
csupán Schlesinger Márkust is
merte benne. Csak akkor kezdett 
gyanakodni, amikor Hudaosekné 
figyelmeztette. 

Krausz. 
hogy 

DOHNÁL elmondotta. 

Leirer Amália meggyilkolásá
ból való ékszerek ezek. 

Elő is vett egy levelet, amelyet 
meg is mutatott Krausznak. A le
vél aláírója Schlesinger volt. Ki 
ez? — kérdezte Krausz Dohnált. — 
Egy fégi ismerősöm, — válaszolta 
Dohnál. Minthogy Krausz bőveb
bet is akart tudni Schlesingerről, 
tovább faggatta Dohnált, mire az 
megmondotta, hogy 

Schlesinger Jakab tulajdonkép
pen Pödör Gyula, a gyilkos. 

Krausz a Dohnállal folytatott be
szélgetés után elment a rendőrség
re, ahol mindent elmondott Sef-
csik felügyelőnek, aki erre Dohttátt 
elfogta. • Vogl rendőrkapitány el
ment Sternbergbe is, ahol megálla
pította, hogy a sternbergi posta
hivatalban március 17-én Pödör 
Gyula Okolicsányi Király ucca 8. 
címre sürgönyt küldött, amelyben 
sürgöny ileg 1000 cseh koronát 
kért. Március 23-án Dohnál lakcí
mére a budapesti* 62-es számú pos
tahivatalban 17 gram súlyú pén
zeslevelet ad fel Okolicsányi, 
amelynek bevallott tartalma 59 
svájci frank. 

Végül_ Stembergben Vogl rend
őrkapitány kikérdezte Pitsche Fri
gyest Pödör Gyula szállásadóját, 
akinél mint Schlesinger Jakab 
Dohnállal együtt egyszobás lakást 

Üzlethelyiségei 
SáKŐCZÍ ŰtOIl novemberre átadŐK! 
Jelenleg takarékpénztár, 1 1 . 5 6 x 3 1 m, egészben vagv 
parcellázva. Rákóczi ut 59. szám, házfelügyelőnél. 

m a g a s heti k a m a t o z á a -
o a l gyümölcsözteti a béke
beli M e s e y B a a k é s 

P é . c x v á I 1 6 b z l e t H i t e i o s s f t S I y a , IV, M a g y a r 
u c e a 3 . (Kossuth Laios ucca saroki. Alapítási év 1912 

Perl László mélységes fájda
lommal jelenti, hogy a legeszmé-
nyibb Asszony, drága jó felesége 

Erzsike 

I hosszasszenvedésuiánehó21-én, 
nemes életének 27-ikévében Da-
vosban elhunyt. 

Felejthetetlen emlékéi 
öröKre szívünkbe zártuk. 

Roheim Zsigáne édesanyja, 
Roheim Zsiga nevelőapja 

Sándor-Imre, Üohejm Vera 
testvérei, 

Spitzer Joli a nagyanyja, 
Perl Miksa és Perl Janka 

nászszülei, 
sógorai, sógornői és számos 

rokonai. 
Részvét látogatásoK mellő

zését Kérjük! 



bérelt, Dohnál rövidesen elutazott, 
Schlesinger, aki egyedül maradt, 
állandóan betegeskedett, ágyban 

feküdt. Napról-napra idegesebb 
lett, amiatt, mert Dohnál, aki el
távozott, nem jöt t vissza. 

PmMw feltalálása és öngyilkossága 
Március 30-án expresszlevelet 

irt Okolicsányi Lászlónak Váci 
ucca 71., az elektromos-művek ci-
jnén. Március 31-én Sefcsik fel

es megzavar adottnak látszó Saguly-
ra. Feláll Saguly védője, dr. Róth 
Géza, hogy megmagyarázza véden
cének zavaros viselkedését. 

—• Elrendelték Saguly elmeálla
potának megvizsgálását — mond
ja — és a gyűj tőfogház szanató
riumi osztályán kezelték. Most 
már hat nap óta itt van a tör
vényszék fogházában és nem ré
szesül gyógykezelésben. 

— Tde csak nem állíthatok — 
mondja az elnök — a háta mögé 
orvost . • Jt«iÉi^w4ÉÁíiMf.rtliÍÉMBItlMll 

—, Nagyságos úr, — mondja me
gint Sagiüy — Jmt nap óta nem 

aludtam, nem bírom ki, tessék in
tézkedni. ' 

— Legyen türelemmel, — szólt 
csillapító hangon az elnök be
láthatja, h o g y nem fektethetem itt 
ágyba a tárgyalóteremben és nem 
állíthatok apácákat maga niögé. 
Üljön le. 

— A levél, amelyet Dohnál köz
vetített, — folytatja az incidens 
után Denk elnök — í g y s zó l ; 

Saguly Ferenc a törvényszék folyosóján 
I 

ügyelő egy fegyveres csendőrrel 
megjelent Püscheék lakásán és 
Pitsche az asszonynál érdeklődött 
a náluk lakó idegen iránt. Azasz -
szony, a csendőr és a rendőrfel
ügyelő együtt léptek be Pödör 
szobájába. Pödör a falnak fordul
va, állig betakarózva aludt. Meg
szólalt az asszony : 

— Herr Jacob! 
Ebben a pillanatban felkapja a 

'fejét az ál-Schlesinger, de már el 
is dördül a revolver, mire az ágy
hoz rohannál!:, az ál-Schlesinger 
már halott. Vágujhe lyén — mondja 
•végül a rendőrkapitány jelentése 
Dohnál március elsején szállt meg 
Pödörrel , aki ekkor a Marcsi Fe
renc álnevet viselte. Budapestről 

Vágujhelyre Dohnál nevére 
szintén pénzeslevelet küldött 

Okoliesányi. 

Március 12-én adott fel Okolicsányi 
a 62-es postahivatalnál 94 svájci 
frankot Vágujhelyre, Pödöréknek. 

— Mielőtt — mondja az elnök — 
ia vádlottakat kihallgatnám ezekre 
az adatokra vonatkozólag, ismer
tetni,fogom azt a levelet, amelyet 
Dohnál birtokában találtak. 

Ebben a pillanatban 

S A G A A L ^ T I W T E I E I N F E L P A T 

T A N Ő R E I K T T Z U L É S K Ő T 

L É P É S T @ L @ R © U G R I K . 

— Kérem, nagyságos elnök úr, 
•>—. mondja — hat nap óta vagyok 

Gelil Zoltán rajza 

TLeirer Lőrinc hallgatja a tárgyalást 

itt, be vagyok zárva nem eszem. 
Engem szanatóriumban is kezel
tek, én nem bírom tovább, tessék 
'intézkedni. , , , , , 

Értelmetlenül néznek a birosag 
tagjai ég a teremben tartózkodók 

%üm lewelei Okolicsfinyihoz 
•iA •pénzt csak ma kaptam még 

nagy csalódással. Nagy gondom 
van, hogy terveim kivihetők lesz
nek-e? Az az úr, akivel a levelet 
küldőin, teljesen megbízható. Leve
lemben jeleztem, hogy személyesen 
nem intézhetem el a dolgot. Szíves
kedjék átadni a kicsiket és a na
gyot. Tudom, hogy nem szívesen 
válik meg a nagytól, de itt értéke
síteni lehet a kicsiket és a nagyot 
nagy összegért, önnek majd olyan 
összeget juttatok rövid idő alatt, 
hogy összes adósságait rendezhesse. 
Bár már abban a helyzetben vol
nék, hogy ön is nyugodtan alhas-
sék. De iuég nines késő. Lehetetlen, 
hogy mindig várahozzak, amig 
pénzt leüld, tgy mindig nagyon le 
vagyok kötve. Egész nyugodt lélek
kel átadhatja a kicsiket és nagyot 
a levél átadójának. Egy pár nap 
alatt levélben nagyobb összeget fo
gok önnek küldeni. Ne tagadja meg 
az átadást, mert ezzel nekem halá
lomat okozhatja és Döncsi operá
ciója lehetetlenné lesz. Majd vá
sárolok egy kis házat, ahol kö-
uyonidát állítok fel, | ott meghúzom 
magamat egy időre. Azután 

átalakítom az arcomat vitriollal 
és más szerekkel, 

hogy még ön sem fog rámismerni. 
Akkor Prágában majd sajtileletet 
létesítünk. Ismét kérem, adja ki 
Leopold Dolináinak a dolgokat. 
Csák azzal ronthat el mindent, hogy 
fél. Adja át tehát a kicsiket és a 
nagyot.* 

, A levél Okoliesányi Lászlónak 
szól és aláírva Pödör álneve van, 
Schlesinger Jakab. Megszólítás ós 
dátum nincs. Ezt a levelet kellett 
volna Dolináinak Okolicsányi ke
zébe átadnia. 

— Itt vannak még további leve
lek, — folytatja az elnök — ame
lyek majd 

világot vetnek Pödörnek Okq-
liosányival való összekötteté

sére, 

A kötegből kihúz az elnök egy 
képes levelezőlapot, amely K o s i c é -
ről van, keltezve: 

— Nagyságos Okolicsányi László 
úrnak, fővárosi Elektromos Mű
vek, Váci ucca 72. — szól a címzés. 
A tartalom pedig a következő: 

sKedves Laci! Kassához fűzött 
reményeim nem váltak be. Roko
naim jó, hogy még ki nem dobtak. 
Most megyek tovább. A rokonaim
nál tapasztalt csalódás nagyon fáj. 
Üdvözöl Kerekes Viktor.* 

— Kassán találkozott Pödör 
Gyula Dohnállal — mondja az el
nök. — Március 4-éu Vagujhelyról 
küld egy levelet Pödör: 

^Kénytelen voltam ide fordulni. 
Nagy nehézségekkel kell megküzdő, 
nem, annál édesabb lesz nehéz fá
radságunk gyümölcse. Nagy szük
ségem lenne arra, hogy itt ne csa
lódjak úgy, mint ahogy a kassai 
urakkal csalódtam. Tartsa szem 
előtt az ügy fontosságát. Pénz nél

kül én itt lehetetlen helyzetben va
gyok, ezért kérem szem előtt tar
tani, hogy ha ón azt iram, hogy 
Döncsi beteg, az azt jelenti, hogy 
kérek öntől 1000 szokolt. Kérem & 
pénzt bank útján küldeni. A kül
dött pénzt én úgy várom, mint a 
zsidók a Messiást. Kérem a pénzt 
Dolináinak címezni.« 

»Kedves Laci — szól a következő 
levél, amelyet. 1925 március 4-én 
küldött Okolicsányinak Pödör, — 
válasz nem jött, érthetetlen ez előt
tem. Nem tudom hinni, hogy a se
gítség elmaradjon. Szegény Döncsi 
nagyon beteg, operálni kell, én sem 
érzem a legjobban magamat, az át
kozott reuma nagyon kínoz. De az 
első Döncsi, csak ö felgyógyuljon. 
Örökösödési ügyemben az ügyvédek 
rém pénzbe kerülnek, küldj leg
alább 10C0 koronát. Levelet is írj 
azonnal.c • .... 

Már a következő napon Ökoli
csányinak sürgönyt küld Pödö r : 

»Döncsi haldoklik, sürgősen intéz
kedj^ 

Általános derültség fogadja a 
teremben a sürgöny felolvasását. 

Március 7-én újabb levél jön 
Budapestre: 

*Kedyes Laci. . Meddig legyek 
még türelemmel^ Minden pere pó
tolhatatlan Döncsi betegségében. 

• Otthon is a krnjeároskodásod volt 
mindig a baj. Nem gondolod, hogy 
a betegségnek elejét kell venni. 

I Azt írod, hogy Prágában lesz bő
ven pénz. Nekem most fontos. Sze
retném, ha egy napig az én hely
zetemben lennél. Add fel azonnal a 
pénzt, de ne egy pár száz koronát, 
mert azzal nem érek semmit. Leg
jobb volna, ha sürgönyilog küldöd 
a kért összeget. De az is nagyon 
fontos volna, hogy 

te magad személyesen jöjj mi
nél előbb. 

Fontos lenne, hogy személyesen 
beszéljek veled. Egy nap alatt meg-

: teheted az utat, gyere feltétlenül! 
Ha a pénz késik, szemrehányásokat 
fogok téani. Intézkedj valahogy, 
hogy a pénzt megkapjam, mert kü
lönben kénytelen leszek hazamenni 

Ezután a Pödör Gyula hullája 
mellett talált három búcsúlevél 
felolvasására kerül a sor. A z egyi
ket édesanyjának, a másikat húgá
nak, a harmadikat, egy Gizi nevű 
nőnek írta. 

»Drága jó édesanyám*;, 
hangzik az anyjának irt levél — 
bocsáss meg, hogy önkénemmel ve
tek véget életemnek és hogy öreg 
napjaidra ilyen szomorúságot ho
zok. De hidd el, hogy a halál ne
kem jobb, mintha élnék, mert 
előbb-utóbb visszavinnének az őrül
tek házába és ott lassanként pusz
tulnék el. Az én beteg tüdőm úgy 

és megvárni olt, amíg meg nem ha' 
lok. Szégyen tőled, hogy azt irod : 
ne operáltassam meg Döncslt.* 

Pödör Gyulának Okolicsányihoz 
iütézett leveleinek sorában a már
cius 12-ről keltezett levelet ismer
teti az elnök: 

»Végre megkaptam a várva-várt. 
pénzt', azonban még szükségem van 
további üdülésre, bár egy kicsit 
már jobban érzem magamat. Dön
csi megoperálása még késik.* Elv 
ben a levélben is — mint előzően 
csaknem valamennyiben szerepel 
ez a titokzatos Döncsi. 

Március 20-án keltezett levelé
ben ugyancsak betegségéről ír 
Podor. 

»Most már jobban vagyok, de 
egyelőre feküdnöm kell, kificamí
tottam a lábamat. Kérem a jó Is-
tenre, hogy azonnal adja fel a cí
memre a pénzt. Ha a pénzt meg
kaptam, jobb kezelést igényelhetek. 
Öntől függ tehát, mikor gyógyulok 
fel.* 

x-Kedves Laci! Érthetetlen az el
járásod! — írja másik levelében 
Pödör — most már hatodik napja, 
hogy várok arra a nyomorult 
csekkre. Hat nap számomra egész 
világ, pedig még mindig nagyon 
súlyos beteg vagyok. Intézkedj sür
gősen. Hogyha nem küldesz pénzt, 
sürgönyözd meg. Ölel Leó.* Ebben, 
a levélben Leónak irta magát alá 
Pödör Gyula. 

»Kedves Laci! — hangzik egy 
újabb levél, — most végre megkap
tam a várva-várt levelet. Kérlek 
nagyon, de nagyon fontos volna, ha 
ide jönnél. Borzasztóan hátráltat 
munkámban, hogy nem m elég 
pénz a rendelkezésemre. Szegény 
Döncsi már meggyógyult volna, ha 
nem állok így anyagilag. Üdvözöl 
Leó.« 

Most Okolicsányi sógoránál , 
Breitner Gézának, Okolicsányihoz 
intézett két sürgönyét olvassa fel 
az elnök. A z egyik sürgöny í g y 
hangzik: 

"Felvilágosítást kérek sürgönyi-
leg, Géza.* 

A másik í g y : 

*$ pénzt, adom, vasárnap jSvSl: 
haza, <?e"i'3.« 

sem bírná ki sokáig ezt as életei 
Bujkálni, éhezni, nyomorogni, nem 
élet. A legjobb megoldás részemre 
a halál. Kértem az itteni főorvost, 
aki kezelt, hogy ne üldözzenek en
gem a rendörséggel, ennek dacára 
a rendőrséget reám hozta, pedig 
egy orvosnak kötelessége volna se
gíteni a betegen. Halálomért őt ter
heli a lelkiismeret. Isten veled jó 
anyám, találkozunk a másvilágon, 
Gyula. 

»Édes Bocs! testvérem! 
— szól a húgának irott levél, — 
Isten veled, ne búsulj, bátyád most 



1 más? ott van, ahol nincs semmi baj. 
Iiégy továbbra ia jó leánya anyád
nak. Gyula.? 

»Édefi Gizike! 

— hangzik a harmadik levél. — 
Bocsáss meg. hogy önkezemmel ve
tek véget életemnek. Nem pírom 

további 'Azok üldöznek a halálba, 
akiknek kötelességük volna segíteni 
rajtam. AB ég áldjon meg, bocsáss 
meg, csók, Gyula.« 

—- Van-e a vádlottaknak valami 
észrevétele az eddig felolvasott 
iratokra nézve, — teszi fel a kér
dést Denk elnök. 

Okolicsányi észrevételei 
Okolicsányi áll fel csupán és Hu

dacsek ismertetett vallomására 
teszi meg észrevételeit. 

—- Én Hudacsekkel soka semmi
féle összeköttetésben nem. voltam, 
nem voltam legalábbis olyan össze
köttetésben, amiről ő beszélt. Én 
vele soha semmiféle bűncselek
ményt meg nem beszéltem. Én, 
mint rongyos embernek, kenyeret 
adtam neki. Ha ő tervezett valami 
bűncselekményt, ezért én nem fe
lelhetek. 

Pödör Gyula leveleire vonatko
zóan intéz most kérdést Denk elnök 
Okolicsányihoz, aki a kérdésekre 
adott válaszában újból hosszú me
sébe kezd, ártatlanságát hangoztat
ja és azt mondja, hogy Pödör őt 
ártatlanul keverte bele a gyalázat
ba. Azt elismeri, hogy Pödör kérte 
öt, hogy a nagy és a kis ékszereket 
küldje el hozzá, azonban ö e levél 
dacára, sem jelenthette fel Pödört. 

— Pödör egyik levelében arra 
Vonatkozólag is írt, — mondja az 

elnök, — hogy ön ne tartsa meg az 
ékszereket. Ebből pedig azt lehet 
következtetni, hogy 

ön meg akarta tartani a Lei
rer Amáliától rabolt ékszere

ket. 

— Nekem ez sohasem volt szán
dékom, — tiltakozott a vád ellgn 
Okolicsányi. 

V á r j á k a z 
o r v o s s z a k é r t l í k e & 

Ezzel az iratok ismertetése véget 
is ért. Most már Minich Károly és 
Kenyeres Balázs törvényszéki or
vosok kihallgatására kerülne a sor, 
az orvostanárok azonban, noha a 
bíróság tíz órára idézte meg őket, 
tizenkét órakor sem jelentek meg 
a tárgyaláson. 

Az elnök a tárgyalást az orvos
professzorok megérkezéséig felfüg
gesztette. 

Kerstens igényt fari az örökségre 
Szünet után a bűnjeleket ismer

tette az elnök. Leirer Amália el
rablott értékeiből csak pár darab 
került elő, mint a beolvasztott 
ezüstök egy része és a beolvasztott 
arany retikül. 

— Leirer Lőrinc úr, — fordul az 
elnök az öreg Leirerhez, — igényt 
tart valamire? 

— Itt az örökös, méltóságos 
uram — mutat Leirer a mellette 
t>v« 

Tartott a gabonapiac 
— Az Est iudósitójától — 

A terménytőzsdén az irányzat 
nyitáskor tartott, a forgalom kis
méretű, mert a kereslet, főként a 
malmok részéről, jelentéktelen. A 
külföld számára csak egyes vago
nokat keresnek tiszavidéki búzá
ból. Az amerikai piacokon egyen
lőtlen az., irányzat, a májusi búza 
háromnegyed centtel drágább, a 
júliusi és szeptemberi 'A centtel 
olcsóbb. A rozs több mint egy cent
tel esett. 

A budapesti tőzsdén az újbúza 
fcínálata egyre emelkedik, 3í5—350 
ízer koronával ajánlják augusztus 
végérc az új tiszai búzát. Prompt 
77-es tiszavidéki búza nyitáskor 
415—417.000 koronával kerül a, piac-
ta, 412.500 korona pénz van rá. 
Pestvidéki búzát a tőzsdeidő ele
jén 417.500 koronával kötöttek. 

A gabonaüzlet a szomszédos pia
cokon is lanyha. Csehországban a 
májusi vámfelfüggesztés miatt el
lanyhult az üzlet, Bécsben a keres
let gyenge, az irányzat lanyha. 

A budapesti tőzsdén rozs iránt 
mutatkozik valamivel jobb érdek
lődés ma is. Pestvidéki rozsot ál
landóan vásárolnak bécsi szájrilá-
ra, 235.000—237.500 koronát hírnek 
lérie, 230.000 korona pénz van rá. 

A takarmánycikkek közül csak 
zabban és tengeriben számottevő a 
forgalom. A prompt tengeri ma is 
szilárd, 205.000 koronát fizetnek ér-
jte a tőzsdeidő elején. Zabból jómi-
nőségű áru minta szerint 260.000 
[koronával is vevőre talált. Buda-
pesití közraktárban fekvő kisebb 
tételeket 250.000 koronával ajánla
nak Arpafélékben az üzlet je len
téktelen, takarmányárpából csak 
dohos arut kínálnak, amelyért 230 
ezer koronánál többet kapni nem 
lehet, sör árpáért 330—340.000 koro
nát is ajánlanak, de nincs árü a 
piacon. 

A magpiac teljesen csendes je
lentéktelen üzlet ^ ' e l v W k -

ülő Kerstensre. 
— Tudom, tudom — bólint Denk 

elnök — és kérdést intéz Kersténs-
hez, akinek ügyvéde tolmácsolja 
az elnök kérdését. Kerstens ezt vá
laszolja: 

— Ja. ja. 
Ezután az orvotszakértöket, dr. 

Kenyeres Balázst és dr. Kemény 
Károly professzorokat hallgatta ki 
a bíróság. 

A lisztüzlet is stagnál. Itt is csak 
olcsóbb vidéki fehérlisztek iránt 
mutatkozik kisebb érdeklődés, 
amelyeket 6700 koronás duplanul
lás alapon kínálnak. A fővárosi 
malmok a májusi lisztet 7350 ko
ronával kalkulálják duplanullás 
alapon. 

Vízállás: 
Duna: Begensburg +17, Passau +263, 

Struden +343, Bécs +24, Pozsony+182, 
Győr +254, Komárom +296, Budapest 
+260, Dunapentele +224, Paks +185, 
Baja +274, Mohács +300. 

Tisza: Tiszabecs -r81, Vásárosnamény 
+128, Záhony +70, Tokaj +378, Tisza
füred +482. Szolnok +502, Csongrád 
+403, Szeged +416. 

Hernád : Hidasnémeti +132, Hernád
németi +196. Sajó: Felsózsolca +365. 
Szamos: Csenger +78. Körös: Gyoma 
+200, Kunszentmárton +392, Békés+64, 
Berettyóújfalu —20. Maros: Makó+130. 
Dráva : Barcs +78. Csapadék nyomott, 
jelzett Budapest 

A Duna Vilzhofen—Passau és Komá
rom—Paks között árad, másutt apad. 
A Tisza Tokajig apad, másutt árad. 
A légnyomás maximuma 778 mm, mi
nimuma 757 mm (Konstanza). 

Iker 
rendezésének mestersége, és mfi-l 
veszette, irta: Rerrich B é l a . | 
Ara 4 1 . 2 5 0 korona. Kaphatói 
»Az Est« könyvkereskedéseiben! 

Minden külön ér te s í t é s helyett 1 

Drága jó Anyánk 

özv. Steiner Sándorné 
•zUI . Letíerer Ludmil la 

ki bennünket emberfeletti küzdelemmel, példa- í 
iiélküliönfeláldozássalfelnevelt, legjobbanyós,' 
testvér é s rokon, 1926 április 27-én. 46-ik szü
letésnapjára, jóságos, csak nekünk é s é r t ü n k 
é l ő lelkét Teremtőjének visszaadta. 

Mindene mivoltunk, vele mindenünket vesz
tettük. 

1920 április 29-én délután 4 órakor b o l d o 
gult apánk mellé a rákoskeresztúri zsidó tea ie 
tóben helyezzük örök nyugalomra. 
S te iner Imre, L á s z l ó , Erzs ike féri. fldla-
D e z s ő n é é s Sárika gyermekei. A d l e r D e z c i 
veje. Irén férj. ö z v . S p i t z e r Ignáciie, Katica 
t á r j . W e i s z Oávidné , M i k s a és Ernő t e s t v e 

iéi és & rokonság 

Egy ügyvéd megbotozta 
a kollégáját 

I n c i d e n s a j á r á s b í r ó s á g a u l á j á b a n 

— Az Est tudósítójától — 
Ma délelőtt tizenegy órakor 

ijedt ügyvédek rohantak ki a köz
ponti járásbíróság 
hatalmas aulájá
ból és rendőrért 
kiáltoztak. Hama
rosan két rendőr 
sietett _ futólépés
ben a járásbíróság 
előcsarnokába, ahol hatalmas cső
dület közepén, 

vérborította arccal állott egy 
ismert budapesti ügyvéd, dr. 

Verebély Jenő. 

Verébéi y mellett sápadtan, ke
zében vérfoltos bottal dr. Kayslar 
Gyula budai ügyvéd volt bíró 
állt. aki — mint kiderült — rövid 
szóváltás után. magáról megfeled
kezve, tettlea inzultálta kollégáját. 
Dr. Kayslar ügyvédet a rendőrök 

azonnal igazoltatták, felírták egy 
pár tanú nevét és 

az ügyvédet előállították a fő
kapitányságra. 

Verebély és Kayslar ma délelőtt 
tizenegy órakor az aulában talál
kozott Verebély kérte Kayslart, 
hogy egy bizonyos lakásügyből ki
folyólag neki járó összeget fizesse 
már meg. A szemtanuk állítása sze
rint Kayslar anélkül, hogy vála
szolt volna, felkapta botját és tel
jes erővel 

többször Verebély fejére és ar
cába sújtott. 

Verebélyt a vér azonnal elön
tötte, a magából kikelt Kayslarl 
pedig kollégái lefogták. Az eset 
érthető feltűnést keltett a központi 
járásbíróságon, az aulában össze
gyűlt ügyvédek között. 

Á HADRÖÁ két vállalata 
egyszerre lett fizetésképtelen 

Az egyik kény szer egyességet kért, a másik 
egyezkedik hitelezőivel 

— Az Est tudósítójától — 
A HADRÖA két vállalatának 

fizetési nehézségei foglalkoztatják 
a hitelezőket, közülük az egyik: 

a HADRÖÁ gyáripari és ke
reskedelmi rt. 

a mai napon már a kónyszeregyes-
ségi eljárás megindítását is kérte 
a bíróságtól. Ennek a vállalatnak 
a tartozásai, miként azt a HADRÖÁ 
a budapesti törvényszék elé ter
jesztett ideiglenes mérlegében fel
tünteti, kereken 2 milliárd koronát 
tesznek ki, amivel szemben csak 
680 millió aktivá mutatkozik. A 
vállalat beadványában azzal indo
kolja fizetésképtelenségét, hogy az 
üzem folytatásához nem állott elég 
forgótőke rendelkezésre. 

Fehérneműket és általában köz
szükségleti cikkeket készített a 
HADRÖÁ gyáripari és kereskedel
mi r.-t-a, még pedig hitelbe adta 
el tagjainak az árut. Utóbb kény
telen volt a. vevőknek egyre hosz-
szabb fizetési határidőket szabni, 
csakhogy az áru kelendőségét biz
tosítsa és ezek a fizetési határidők 
hosszabb lejáratúak voltak, mint 
a HADRÖÁ hitelezői, részéről en
gedélyezett hitelek lejárati ideje. 
Sókat veszített a vállalat a textil
szakmában mutatkozó áresés foly
tán is, ami különösen azáltal érin
tette, hogy nagy fehérnemű kész
letéi vapnak. Kénytelen volt tehát 
az árukészletet veszteséggel értéke
síteni, hogy bevételre tegyen szert. 
Ehez járult még a HADRÖÁ túl
ságos magas rezsiköltsége, ami az
után betetőzte a válságot. A vál
lalat 40 százalékos kvótát ajánl fel 
hitelezőinek 12 havi részletben. A 
törvényszék a beadvány alapján 
már intézkedett a kény szer egye s-
ségi eljárás megindításáról. 

Ugyancsak* fizetési nehézségekkel 
küzd 

a HADRÖÁ Uricipőgyár Rt., 
amely a HADRÖÁ-nak másik vál
lalkozása, ennek üzleti telepe szin
tén a Falk Miksa ucca 9. szám alatt 
van az igazgatóságában körülbelül 
ugyanazok foglalnak helyet, mint 
a másik HADRÖÁ-ban. 

1924-ben alakult meg a' HADRÖA 
uricipőgyár részvénytársaság oly
képpen, hogy a HADRÖA nemzeti 
szövetség átvette az .Uricipőgyár 
Részvénytársaság részvényeinek 
51 százalékát. A z új vállalat veze
tői lettek vitéz Csécsy Nagy Imre 
nyugalmazott tábornok, Macher 
Fii-kard nyugalmazott alezredes, 

Chrabovszky Ernő főhadnagy, ft 
HADRÖA vezérti.tkára, Perl Ár
min és Groszmann Lajos. 

Ebben az időben megszűnt a 
köztisztviselők természetbeni ellá
tása és ezt használta ki a HADRÖA 
uricipőgyár r.-t. A köztisztviselők
nek szállítottak részletekre cipő
ket és a havi részleteket az egyes 
minisztériumok az állami számve
vőszék által levonták a tisztviselők 
havi fizetéséből. 

Látszólag egészen jól prosperált 
a vállalat, mely a Falk Miksa uc
cai volt kaszárnyaépületben ka
pott helyiségeket és senkisem gon
dolta volna, hogy bajok lehetnek. 

Azonban április 16-án a válla
lat mégis fizetésképtelenséget je
lentett. 

Tegnap tartották meg a hitele
zők a hitelezői, értekezletet. Meg
állapították, hogy a vállalatnak 
1.8 milliárd passzívája van. Ebből 
621 milliót követel a Pénzintézeti 
Központ, ezt a követelést azonban 
átvette a HADRÖA nemzeti szö
vetség, amely ezenkívül még 100 
milliót követel a saját maga ré
szére is. Ezzel szemben a vállalat, 
nak körülbelül 1.1 milliárd aktí
vája van. Ebből azonban 966 mil
lió még be nem folyt részletek kö
vetelése a vásárló köztisztviselők
től. 

Most pvóbálják a hitelezők meg
menteni a követelésüket. Két fő-
hitelező tárgyal, a vállalattal, ille
tőleg a HADRÖÁ nemzeti szövet
séggel. Azt az_ ajánlatot tették, 
hogy a HARDÖA nemzeti szövet
ség mondjon le a 661 millió és a 
100 milliós követeléséről. Ebben az 
esetben a hitelezők hajlandók á'-
venni a vállalat aktíváit és vala-
h o ? í * ^ T ^ S ? A I L Á L U , I a vállalatot. 
A HADKOA azonban nem fogadta 
el ezt az ajanlatot. 

Hétfőn ismét megindulnak a 
tárgyalások és a hitelezők még 
mindig _ remélik, hogy legalább 
követelésüknek egy részét sikerül 
majd megmenteniök. 

Milyen idő várható ? 
— A Meteorológiai Intézet jelentése 

Ma reggel hét órakor Budapes-
ten 13, Szegeden 14, Debrecenben 
13, Prágában 8. Züriehben 7, P 4 . 
rizsban 8. Londonban 7, Brüsszel
ben 8, Hamburgban 9, Varsóban 9, 

Ma délben Budapesten 19.2 C. fok-
volt a hőmérséklet. 

•íóslat: Változóan felhős idő, -né
mi hösüllyedéssel és elvétve esővel. 



Ma van az első 
tizenkétórás 

es a , t i a z i 

Reggel tíztől este tízig 
költségvetési vita 
— 'Az Est túdósitójátöl — 

r > A nemzetgyűlés mai ülését tíz 
brá után . néhány •• perccél nyitotta 
-még Scitovszky' Béla elnök. 

A teremben ekkor alig néhány 
"képviselő ván. Napirend szerint 
"folytatják a költségvetés vitáját. 
-" E£s M.V A kormánynak' cl kell 
határoznia magát a nemzetgyűlés 
feloszlatására. Itt az utolsó óra, 
hogy a nemzetet megkérdezzék. 

Erdélyi Aladár:.. Meg lesz, meg 
lesz! 

K i s M.: Az általános választói 
jogo t tovább nem lehet halogatni. 

•Sürgeti a hadikelcsönök. méltányos 
valorizációját , ' mert ezt a -.nemzeti 

.•becsület követeli meg'. Sokan van
nak, akik-a háború alatt házukat 
adták el és'- minden pénzüket hadi
kölcsönbe fektették, ma pedig u y o r 

morognak, mert a kormány iiem 
törődik Tisza István és Teleszky 
becsületszavával. 

Gaál-" (laszton: • Százezer szomorú 
példát, lehetne felboztü. 

Kis. M. 'határozati javaslatot ter
jeszt be 

a hadikölcsöuök valorizációja-
•' ; " . - rói \ - •* : • 

az esedékes szelvények " teljes 
aranyértékben való beváltásáról. 
Ezután... »Tifgslete3eJa ismerteti a 
'íranéia<' cseh és román íötdbiríok-
reiórmof. .Jel lemzőnek tartja, hogy 
azt a biripkeloszlásf, amelyet év-
tizedek "előtt'.. Beksics- Gusztáv - ós 
Sebes'"pónes. liiália sürgetett, ma; a 
j»goszÍáy . . ron ián és osztrák -kor
mány hajtja végre.:. 

Felkiáltások', az egységes párton: 
Szégyen, hogy niéjr dicsérik a ma
gyar föld elkobzását! 1 

Kis M.: Hivatkozik. Dánia pél-
dájápa>, . ahol a . kisbirtokreiidszef 
mellett maximális a -ícrmelésered-
mény. \ 

Éttől a. nemzetgyűléstől„nem le
het tökéletes 'földbirtokreformot 
jvarhi. A novel la ' iiem adott . ki 
megfc-Jeiő . utasítást, hanem még 
nehezebbé tette a végrehajtasd. Pe
dig nem szabad a reform teljes 
Végrehajtásával várni, hiszen a 
•jíon putarem-ek már sokat ártot
tak ennek .az országnak. 

.^rdelyi Aladár : A z is non pu-
f árem.. volt,, h o g y . ön kilépett afaj-
védőpávtból ? .. 
'.. ..'Kis M . : .Én- akkor léptem - ki, 
amikor. láttam,. hogy a fajvédők a 
frankügyben cl,.kormány, mellé ál
lottak.. .Egyébként ' a "fajvédőkkel 
Erdélyi. Aladárnak is van' kapcso
lata. Felolvas egy levelet, amely 
Erdélyi kerületéből érkezett hozzá 
S ebben megírták, hogy 

' Erdélyit- ' .nz.ÉME: 1 segítségével 
• Választották; még képviselőnek. 

Ha a miniszterelnök fenn akarja 
tartani ...a mágnáshütbizományo-
kát; akkor' "teremtsen meg paraszt-
hitbizoniányokat is, arra nagyobb 
szükség .van.,', 

rM^mái interpellációk 

A mai ülésen' nyolc interpelláció 
teerepel, .ezek elmondására- csák 
este féltízkor kerül sor. Hír szerint 
Bethlen • miniszterelnök ' válaszolni 
készül' eoy külügyi tárgyú inf'er-
péttüüiÖra: as : egységespáríjak 
azonban úgy tiidjak, hogy Bethlen 
külpolitikai kérdésekben nem szán
dékozik nyilatkozni, s legutóbb, 
amidőn a külügyi bizottság egybe-
hívása iránt érdeklődtek Briand 
beszéde ntáu, 'Bethlen kijelentette, 
hogy egyelőre nem tartja szüksé-
gsnek a külüffyi bizottság összehí
vását. ;;.;, 

0 • 
e l s e j é n t i l o s a t ü n t e t é s 

é s f e l v o n u l á s 

— Az Est tudósítójától — 

M a délelőtt a főkapitányságról 
értesítették) az összes kerületi ka
pitányságokat, hogy á május Írjei 
szokásos tüntetésekre és felvonulá
sokra, népgyűlésekre és összejöve
telékre vonatkozólag a rendőrség 
hivatalos intézkedésekei tett. Az 
intézkedések ' ',' 

minden felvonulást, tüntetést 
és népgyűlést megtiltanák 

és... utasítják az összes kerületi 
rendőrkapitányságokat, hogyha 
bárhol ilyen tüntetést, 'felvonulást, 
vagy enegdéiynélküli gyűlést pró
bálna valaki tartani, ennek meg- ' 
tartását karhatalommal akadá
lyozzák meg. Gondoskodás történt 
arról, hogy május 1-én már kora 
hajnali, órákbán nemcsak az összes 
rendőrkapitányságok legénysége, 
tisztikara és tisztviselői kara, ha
nem a.Mqso.nyi uecai laktanya, ösz-
s'zes szolgálat-teljesítésre képes 
rcndőrlegénysége 

állandó permanenciában 
álljon minden esetleges tüntetek 

megakadályozására. Egybten a 
katonai hatóságokat is felkérik a 
politikai osEtályok illetékesei, 
hogy. a május . 1-ei úgynevezett 
munkásünnepségek, felvonulások 
megakadályozására kellő karha
talmat bocsássanak a rendőrség 
rendelkezésére. . . 

A katonai karhatalomra 

állitólag- azért van szükség, mert a 
.rendőri - intézkedéssel szemben 
egyes csoportok a. külső kerületek
ben tüntetésszerű felvonulásokat 
szoktak rendezni. A rendőrség eze
ket sem engedélyezi és mindazok
kal a renitensekkel szemben, akik 
a rendőri rendelkezésnek május 
.l-é're vonatkozó.' tilalmas pontjait 
megszegik,, a legszigorúbban fog
nak eljárni. \ 

Néni akarják,' hogy május 1-én 
ezek a. tüntetések vagy, gyűlések 
esetleg 'munkanélküli felvonuláso
kat és ' olyan ' kínos jeleneteket 
idézzenek elő, amilyenek a ' l egkö
zelebbi múltban történtek s ame
lyek igén ' sók kellemetlenségnek 
voltak az okozói. 

Fárasztónak találják 

A . r é s z l e t e s t á r g y a l á s r a . 8 ó r á s i l l é s e k é t 
a k a r n a k ' ' 

éa e g y é b ' f e j eze tek a p s z i c h o p a t o l ó g i a k ö r é b ő l . í r ta 
d r . F e l d m a n n S ; A r a - . S 0 ; 0 0 0 k o r o n a . K a p h a t ó A z E s t 
k ö z p o n t i k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , E r z s é b e t k ö r ú t 1 8 - 2 0 

— Az- Est tudósítójától — - . -•' 

" A nemzetgyűlés ma már tizen
kétórás ülésben, délelőtt tíz órától 
este tíz óráig folytatja a költség-
vetés általános vitáját. A mai 
ülésen Kis M. után Lukács G y ö r g y 
egységespárti képviselő szólal fel, 
maid Stransz István mond kosz? 
szablr beszédet, azután Gaál Gasz-
ton következik, végül pedig Nagy 
Vincére kerül a.sor. Ezek a szó
nokok a mai ülést teljesen, betöl
tik. Gaal Gasztpn, aki még házel
nök korában Beniczky Ödönnel 
vívott párbaja miatt reá . kirótt 
háromnapi államfogház büntetését 
most töltötte ki a pestvidéki fog
házban, ma reggel megjelent a 
Ház folyosóján. 'Moso lyog ja fo* 
gádta képviselőtársai üdvözlését 
és ezt mondotta: ' , . 

— Igen drámai leírások;, jelentek 
illeg-fogságom cellájáról. Az egy ren
des szoba.. Kilenc lépés hosszú, négy 
lépés ízéles, -rendes őrmesteri vas-
Angyal, szalmazsákkal, párnával,' két 
pokróccal, tehát a viszonyokhoz ké
pest minden elképzelhető kényelem-
mel. Arról természetesen nem. lehet 
szó, hogy olyan legyen, mint egy pri
madonna .hálószobája. Itt besséltük 
meg az agrárpárt tagjaival a pölíti-
kai helyzetet. Egyébként volt alkal
mam készülni a költségvetési beszéd
re, a .költségvetést alaposan' áttanul
mányozhattam. Kár, hogy szabad az 
államfogházban dohányozni,' mert. az 
egész idő alatt dohányoztam, be ig 
rekedtem. Körülbelül másfél órás be
szédet mondok ég régi elvi - álláspon
tomhoz híven a költségvetést termé
szetesen: megszavazom. .. ' 

A z egységespárti" képviselők a 
Ház folyosóján. arról beszéltek, 
hogy '; ..... ' .• -v ' 

a 12 órás üléseket csak a költ
ségvetés általános vitája folya

mán tartják fenp, 

azután ellenkező indítványt nyúj
tanak be és a költségvetés • részle
tes tárgyalása már csak nyolcórás 
ülésben fog folyni. 

Munkatársunk kérdéssel fordult 
- Dabasi Halász Mórichoz, aki tud
valevőleg az indítványt benyújtot

ta. A képviselő csak utalt indítvá
nyának szövegére, amely / ennyit 
tartalmaz: 

' — A házszabályok 196. szakasza 
•alapján indítványozzuk, hogy a ta
nácskozásra szánt idő' napi nyolc óra 
helyett napi 12 órában állapíttassák 
meg.' 1 ' 
Az indítvány szövegéből tehát 

kiderül, hogy nem irtuk körül, váj
jon a költségvetés egész vitájára, 
•vagy csak. az általános vitára vo
natkozik-e az. indítvány, amely te
hát szabadion értelmezhető. 

Munkatársunk beszélgetést foly
tatott az elnökség egyik tagjával 
és azt -a magyarázatot ' kapta, 
hogy a házszabályok akként in
tézkednek, hogy ilyen indítvány 
»csak az illető ügy tárgyalásának 
tartamára határozható él.« Ebből 
az következik, hogy 

más tárgy, mint a költségver 
tés, nem tárgyalható napi 12 

órás ülésben, 
viszont a költségvetés vitája so
rán ezt az indítványt ellenkező 
indítvánnyal vissza lehet vonni; 
tehát a Ház elhatározhatja, hogy 
a részletes tárgyalást nyolcórás 
ülésben folytatja. 

A kormánypárton , 

igen fárasztónak tartják a tí
zenkétórás ülést, 

amelynek szerintük a részletes tár* 
gyalás során már azért sincs célja, 
mert tudvalevően egy-egy tárca 
költségvetésének részletes tárgya* 
lásárá « házszabály értelmében 
legfeljebb kel ülésnap fordítható 
és-az eddigi_tapasztalat azt mutat
ja, hogy. még ket napig ,se m tart 
egy-egy. tárca, költségvetésének 
részletes tárgyalása.'•••' 

Az összeférhetetlenségi 
bizottság tovább tárgyaljai 

a HaUer-ügye-t 
A nemzetgyűlés összeférhetetlen

ség i állandó, bizottsága má délben 
•ülést jar t , amelynek tárgya: Pa
kots József nemzetgyűlési 'képvise
lőnek • -

Haller István nemzetgyűlési 

képviselő ellen tett összeférhe
tetlenségi bejelentésének foly

tatólagos tárgyalása. 

A z összeférhetetlenségi állandó bi
zottság; tehát folytatja' az ismeretes 
fa-ügyben a Haller . Is tván ellen 
tett belelen tés tárgyalását. Két ta
nút hallgatnak ki. A legutóbbi ülé
sen kihallgatott két tanú vallomá
sa ugyanis kiegészítésre szorul és 
ezért vált szükségessé ma az ülé.: 
egybehívása. . . . 

s z ö v e t o s z t á l y á t ! 
A. raktáron levő tavaszi, nyári 

I és téli ssöveteE eddig nem lé-
t.é'SőalKalini árakon'KerűlneH 

eladásra! 
ÖMönyszö vet, angol zsáner, métere 
OJtönyszövet, tiszta gyapjú.méiere 
Gyapjá-seviot, duplaszéles, métere 
Félgyapjú ruhaszövet, 1.00 cm 

széles '.:.. métere 
Gyapjú mohai!, ICO széles, métere 
Himalaya Kabátszöveti 140 cm 

széles métere 
KocKás KöpenyMelme , métere 
Gyapja Eolin, dtiplaszélés; mélere 
Nadr&gzeog, 'bőréfös '.*. métere 
Gyapjú-sevsot, 140 széles, métere 
Crépe <8e Chirie, lOOszéles, métere 
Poapliii-selyem.I'OOSzélés.métere 
TrJKó műselyem, l,40széles,niétere 
Japán selyem, 100 széles, métere 
Mintás crépe de Chine ... métere 
Francia Georgette métere 
Mósocrépe ; „ métere 
Mosó voiJe I-a •. métere 
Sponge, I-a, 100 széles ... métere 
Mintás grenadin ...;....'....... rriéfere 
Svájci' grenádin, 112 cm 'széles, 

métere 
Mintás szatén métere 
Mosott sitin ...'. métere 
Bőrepősangín..,. , métere 
Kanavász, I-a métere 
lepedővászon, pamut 146 széles, 

métere 
Len lepedővászon, 146cinszéles, 

métere 
Len Konyharuha métere 
Portörlő métere 
I-a-damaszt törülKöző ... métere 
öansaszt abrosz métere 
Női ing ., 
Női nadrág ^, 
Hímzett ingnadrág 
Hímzett szoHnya-Kombiné.......^ 
Hímzett hálóing i 
Műselyem reformnadrág 
Műselyem ingnadrág.. „ 
Trikó selyemzsemper 
Osfordmellfö ing, 2 gallérral 
Férfi hálóing ........................... 
Sifón rövidnadrág 
Dupla Steménygailér (bécsi) , 
Horgolt isyallBendő ...„ 
Pouplin ing 2 gallérral 
Panama apacs-ing ,. 
Fiu apacs-ing ., 
Pizsama öltöny, I-a zefír ....„ 
Strapa-harisnya ,. . . . . .„ 
Strapa-zoHíii. 
Műselyem harisnya (kis hibával) 
Príma fíór-zoKni (kis hibával).... 
Tavaszi svédKesztyű ,. > 4 ( , 
íilaszé Kesztyű 1-á 
GyernieK-zoKní, minden száni 

. GyérmeK-trsKó, minden szám .... 
GyermeK hímzett játszóruha.. . 
Virágos paplan 
Divaíernyo 
Félselyem-ernyő 
Gyermeli-ernyő, színes....... 
Poagyo'a, divatos 
Gyapjú KStött'Babát....'....: 
Jambó-sapHa (műselyem)............ 

Valódi angol szöveteH, selymeK, miu-
dennemű damasztárúH, szövet- és SE-
lyemmaradékoK szenzációs áraKhan 
adatn&K el. — VidéSre pontosszallitas 
utánvét m e l l e t t . - HeresKedSHneK Heű 

vezmény csaK Készpénzért 

59.MÖ 

53.500 

24 .^0 
37.600 

7?.600 
76.700 
48.400 
15.700 

68.600 
49.500 
45.500 
58.000 

332.000 
86.00-Q 

8.500 
11.800 
24.500 
12.800 

23.000 
19.:8'íí0 
9»800 

12.803 
13.800 

2S.800 

39.600 
12.200 
7.000 

16.500 
78.000 
17.800 
19.600 
29.660 
39;600 
39.600 
36.500 
'47.800 
48.8S0 
59,500 
51.TO0 
1S.600 
8.300 
5.500 

93.000 
45.5C0 

i 63.000 
6.103 

. 5 . 5 0 0 
22.500 
16.900 
18.300 
49.500 

9.800 
12.IÖ0 
49.508 

IS'6.000 
84.000 

118.000 
48.900 
48.600 

SŰS.OÍffl 
9.600 



Közgazdasági széljegyzetek 
írta: Véssonyi fenő, a MÁV volt elnöke 

A francia ülatszétgyáros, aki 
száemiUió fmnkot ajánlott fel 
nemzetének a szanálás céljaira, 
hiába várta az ünnepeltetóst. 
{Nagylelkűségéin átsiklott a közvé
lemény, amely pedig néha apróbb 
áldozatkészséget is dúsan megju
talmaz. A pénz, amelynek évezre
dek óta ^nincsen szagaa, reklám-
szerűen — illatos volt. Kétszázöt
ven milliárd koronáért sem bocsá
tották meg — ugy-e, csodálatos? — 
a pénznek az illatot. 

'' Ismeretes az olvasó, előtt a né
met Bármat-per. nagy AKTÁJA, mely 
hónapokon át duzzadt, bővült a 
parlamenti és a törvényszéki vizs
gálat során. A korrupcióirtás e bo
nyodalmas művelete most a végé
hez közeledik. Addig is feloszlott a 
Barmat-ügy két részre: a »kis« és 
a »ng.gy<k Barmat-perrfi. Természe
tesen előbb a 'r »kis« Barmat-pért 
tárgyalták le. A gonösznyelvű RÁ
galmazók szerint azért, hogy a 
*kis tolvajokat felakasszák^ és a 
nagyink elszökjenek. 

-' Jelentékitelennek látszik, de ide 
kell ímomí, hogy a Budapesti Köz-
llöny husyétvasárnapi száma ter
jedelemben ugyancsak kitett ma
gáért. A z adófizető olvasó örömét 
lelheti a hivatalos lap e vaskos 
fizámá'bain, amely 27, mondd: 
huszonkét, hasábon közli a népjó
léti miniszter, 'rendeletét »a buda
pesti helyiérdekű vasutak rész
vénytársaság betegségi biztosító 
intézteiének alapszabályai tárgyá-
'bam. Bizonyára nagy, hatalmas 
vállalat ez a budapesti helyi
érdekű vasút, de talán mégsem 
jrjilyanl jelentősek betegpénztárának 
alapszabályai, hogy az ország hi
vatalos lapja 27 hasábot szentel
jen -számára. A takarékossági bi
zottság figyelmébe ajánljuk a 

„B. K. húsvéti közleményét, 
annak a bizonyságául, hogy a 
takarékossági szellem még nem 
vönúlt; be minden hivatalba,. Nem 
szeretnők azonban, ha ebből az 
alkalomból új hivatal létesülne, 
amely a minisztériumok rendele
teit abból a szempontból vizs
gálná felül, szükséges-e azokat a 
hivatalos lapban közzétenni. 

Az ország közvéleménye az ál
lamvasutak gazdasági életének 
adatait várja és ehelyett megkap
ja a. B. H. É. Y. betegpénztári alap
szabályairól szóló ílsmdeletet — 27 
hasábon. Miért azt nyújtják a nagy 
or.ssáaos .... nyilvánosságnak, ami 
nem az ország, hanem csupán egy 
szűk .»helyiérdekű« kör elé való és 
miért.rejtik a véka alá azt, ami
nek az ország-világ napsugaras 
nyilvánossága előtt volna a he
lye? * 

Újabban már a Smith-íéle jelen
tés ;ia.hallgat . a vasútról, holott 
eddigelé ebben a hivatalos iratban 
olvashattunk egyetmást az ország 
legnagyobb üzeméről. Kétségben 
maradunk, még az iránt is, hogy a 
főbiztos márciusi jelentésében 
említett 400.000 aranykorona álla
mi üzemdeficit, melyik állami 
üzemre is vonatkozik. 

De legyünk igazságosak. Az ál
lamvasutak legutóbb a személy-
dijseábás emelésének indokolására 
mésris csak közzétett egy kimuta
tást. Ebben a kimutatásban, amely 
azonban némileg hiányos, mint
hogy még a francia és az olasz 
vasút is hiányzik belőle, szembe
helyezi a MAV a maga díjszabását 
a német birodalmi vasútéval, 
amely ténylegesen magasabb, mint 
akár a magyar, akár a jugoszláv, 
csehszlovák vagy az osztrák vasút 
díjszabása. Azt a csekélységet nem 
említi csupán a táblázatos kimu
tatás, hogy a német birodalmi 

vasút jogosabban emelhette fel a 
tarifáját, mint a M Á V . mert a né
met vasút az antantnak kiszolgál
tatolt U milliárd aranymárka ér
tékű kötvény után évi 660 millió 
aranymárka kamat fizetését vál
lalta magára és e rettenetes teher
tétellel megrakottan áll a többi 
vasúttal szemben, amelyek közt 
olyan is akad. amely nem vesz 
részt az állam terheiben. sőt ellen
kezőleg abban a kivételes kedvez
ményben részesül, hogy az állam 
fedezte üzemének hiányait, valuta
differenciáit . . . 

Mikor jelenik meg majd az a ki
mutatás is, amely felsorolja azokat 
az áldozatokat, amelyeket a külön
böző országok hoztak a vasút
jaikért'? 

Hihetetlenül, kétkedve fogadtam 
annak a szegény trafikosnőnek 
szavait, aki arról panaszkodott, 
hogy egy félig hivatalos hitelszö
vetkezet állítólag 21 százalék ka
matot és elég magas kezelési költ
séget szed tőle. a kölcsönvett tőke 
után. Lehetséges ez? 

Hihetetlenségemben, kétkedésem
ben megerősített a Nemzeti Bank 
tiszteletreméltó elnökének egyik 
húsvéti cikke, amely, többek közt 
arról szól, hogy csak a tóvidék 
egyes területeint számítanak a 
bankok, még .ma is olyan kama
tokat, amelyek a hivatalos — 7 
százalékos — kamatláb háromszo
rosára rúgnak, de a Nemzeti Bank 
törekvése odairányul, hogy e ki
növéseket kiirtsa. 

Hála Isten! Csak a vidéken van
nak ilyen kinövések. 
_ Be vájjon nem számítják-e 
újabban a hitelviszonyok dolgában 
a bankok és hitelszövetkezetek Bu
dapestet is néha a vidékhez? 

Amikor azokat a panaszokat 
halljuk, amelyek, a magám- és ál
lami alkalmazottak nyugdíjának 
valorizációjáról, különösen a ve
zérigazgatók és a kodiftkátorok 
szűkkeblűségéről szólnak, önkénte
lenül is arra gondolunk, nem kel
lene-e azt is törvénybe iktatni, 
hogy a társulati vezérigazgatók
nak és a kodifikátoroknak nem le
ltet magasabb kulcs alapján ki
szabott nyugdíjuk, mint azoknak, 
akiknek nyugdíjáról határoznak. 

Az altruizmus mai korszakában, 
amikor megszülethetett a megcsor-
bítolt jogú i->régi<n nyugdíjas, »régi« 
özvegy, »régi« árva fogalma, a 
csorbítatlan jogú nyugdíjas, 
új özvegy és új árva fogalmával 
szemben, indokoltnak látszik ez a 
kívánság, mert hátha a vezérigaz
gató és nyugdíjkedifikátor ^szenté
nek képzeli magát és — Isten 
ments! — maga felé hajlik a keze. 

I ^ • 

Félre a kishitűséggell Ennek az 
országnak mielőbb fel kell virul
nia, szebbnek, boldogabbnak, kü
lönbnek kell lennie, mint volt va
laha! Nem különbek-e azok. akik 
az ország sotsát a hivatalokban 
ma intézik, mint voltak a régiek, 
a kiszolgáltak? Ha nem volnának 
a ma emberei különbek, nem gon
doskodnék: róluk az állam jobban, 
mint régi tisztviselőiről, nem szab
ná nagyobbra, különbre a mai 
tisztviselők nyugdíját, mint a ré
giekéi. 

De fel kell virulnia az ország ma
gángazdaságának is mielőbb! Néz
zetek körül, nincs-e erre elég ga
ranciái Nincs-e garantálva szá
mos »leépítő« vezérigazgatónak ' a 
milliárdos jövedelmei Nem kell-e 
felvirulnia minden részvénytársa
ságnak, ha virul a vezérigazgató, 
akinek a. jelszava: »A részvénytár
saság én vagyok?!« 

Ujabb záróra*razziák 
az üzletekben 

A fővárosi kereskedők ma délután közgyűlésen 
tárgyalják a rendőrség eljárását 

hat órát mutat. Különben is a mult 
esztendőben összeültek a kereske
dők és a kereskedelmi alkalmazot
tak kiküldöttei, egymás közt "meg
állapodtak, hogy a húsvét előtti 
héten és karácsony előtt két-héttel 
hót órakor zárják az üzleteket, to
vábbá, hogy szabály qz, hogy ha a 
vevő már benn van as üzletben, 
akkor a zárórára való tekintet 
nélkül ki kell szolgálni, legföljebb 
az újonnan érkező vevő kiszolgálá
sát lehet megtagadni hat óra után, 

Ma délután, közgyűlést- tart a 
Fővárosi Kereskedők Egyesülete, 
ameyen foglalkozni kívánnak a 
rendőrség záróra-razziáival- A ke-
reskedők tiszteletben' akarják tar* 
tani az alkalmazottak szociális 
vívmányait, de fölkérik őket, hogy 
legyenek tekintettel a kereskede
lem súlyos helyzetére és ne jelentsék 
fel az üzlettulajdonost, ha véletlen 
nül hát óra után kiszolgálja a v&< 
vőt. Ebből a célból érintkezésbe 
fognak lépni az alkalmazottak 
egyesületeivel, akikkel barátságos 
megegyezést akarnak létrehozni, a 
záróra kérdésében. 

A szénhelyzetet 
további válság fenyegeti 

Naponta újabb SS vagon szén zúdul a belföldi piacra 
A tatai medencében hétenkint 5 napot dolgoznak 

- Az Est tudósítójától — 

A fővárosi kereskedelem amúgy-
is elviselhetetlen helyzetét újabb 
zaklatásokkal nehezítik. Néhány 
nap óta rajtaütésszerű razziákat 
rendez a rendőrség, hirtelen meg
jelenik és ellenőrzi, hogy a keres
kedők megtartják-e pontosan a kö
telező hatórai zárórát. Ügy látszók, 
a rendőrök is kaptáik felülről "uta
sítást, mert különösen a bélvárosi 
kereskedők részéről elpanaszolták 
előttünk, hogy mostanában az esti 
záróra idején sűrűn megjelenik a 
közeli rendőrőrszem. az üzletekben 
és figyelmezteti a ; böittülajdonoso-
kat, hat óra elmúlt, itt az üzlét-
zárás ideje. Némelyik rendőr még
elégszik a figyelmeztetéssel, de sok
szor feljelentési tesznek a keres
kedő ellen. 

Érthető mindenki előtt, ha a mai 
viszonyok mellett • a zaklatások el
len a kereskedők zúgolódnak. Ma
napság igazán örül az üzlettulaj
donos, ha vevő jelentkezik ós nem 
lehet követelni tőle, hogy kiszol
gálás helyett gyorsam a redőnyhöz 
rohanjon, mert az óra pontosan 

mindenféle színben és kivitelben, meglepő olcsó árak 
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— 'Az Est tudósítójától — 
A salgótarjáni bányamunkások 

tegnapi demonstrációja felkeltette 
a figyelmet a szénhelyzet iránt, 
amelyről mindenki tudta, hogy 
rendkívül kedvezőtlen, mert az 
ipari válság folytam alaposan csök
kent a szénfogyasztás és még nap
ról-napra csökkenőben van. Nem
csak a salgótarjáni szénmedencé
ben válik fölöslegesisé a bányászok 
munkája, hanem ugyanez a helyzet 
a többi szénvidéken' is, 

a tatai medencében egyelőre 
hetenként öt napon keresztül 

folyik a munka, 

mi a két napon át nem dolggsnah a 
bányászok. 

A jövő kilátásai határozottan 
kedvezőtlenek, mert a jóvátételi 
szénszállítások megszűnése követ
keztében újabb szénmennyiségek 
fognak a piacra zúdulni. Á pécsi 
bánya esztendők óta Jugoszláviá
nak szállítja a szenet, de Magyar
ország békebeli kötelezettsége a 
közeli hónapokban . megszűnik, 
tehát • . -

napi 88 vasén szén elhelyezésé
vel növekszik a bányák gondja. 

A Dunagőznajózásmak, amely a 
bécsi bánva tulajdonosa, kötelessége 
olyan megoldást találni, hogy a 
napi 88 vágón szén továbbra is 
külföldön találjon elhelyezést, 
mert a belföldi . fogyasztásnak 
egyelőre nincs rá szüksége. A bem 
nünket környező országok közül <* 
jugoszlávok beengedik a magyar! 
szenet, bár súlyos illetékkel ter
helik, a románok elvileg szintén 
megengedik a magyar szén bevite
lét, de olyan magas vámot szed
nek, hogy a valóságbán Romiániá-
ba nem tudunk szenet szállítani, 
az osztrákok még a legelőzéke-
nyebbek, bár ők is különböző il
letékekkel terhelik a magyar sze
net, de az illetékek olyan keretben 
mozognak, hogy elviselhetők. A 
csehek enaedéluhez kötik és egyút
tal jelentős illetékeket követelnek 
a magyar szén után, azonban as 
engedélyek kiadásának elhúzásával 
illuzóriussá teszik a megadott be

viteli engedélyehet. 
A szénipar heyzétóről és ezzel katx 

csolatban a bányamunkások foly.-
ton gyengülő foglalkoztatásáról 

Vida Jenő, . 
a MÁK vezérigazgatója, 

a következőket mondta nekünk; 
- * Az ipar gyenge foglalkoztatása, 

visszatükröződik a széntermelés állan
dó csökkenésében, ami kifejezést nyer 
abban, hogy számos kisebb szénbánya 
az utolsó hónapokban kénytelen volt 
üzemét teljesen beszüntetni, nagyobb 
bányavállalataink pedig üzemi szü~ 
netnapokat iktattak be. Vannak eszkö
zök, amelyekkel a helyzeten segíteni 
lehet, ha nem is annyira, hogy a ma
gyar bányamunkásságot rövidesen tel
jesen lehetne foglalkoztatni.' Szomorú 
tény, hogy 

míg a magyar széntermelés csök* 
ken, a külföldi szénbehozatel erő

sen növekszik, 

aminek meggátlása csak úgy volna le
hetséges, hogy ha ugyanazt tennőfy 
amit más államok tesznek' a saját szén-
iparuk védelmében: 

vámokat és illetékeket rónak ki a 
külföldi szénre. 

Ezáltal lehetetlenné . tennők,- hogy ide
haza a külföldi szén tegye. tönkre a 
munkásság munkáját és a vállalatok 
tőkéjét. 

TisztvisSlők-
neknagy 

kedvezmény! Csizi Nyitva május 
1-től szeptern-
her hó 30-áig 

éd krém fürdő 
I Érelmeszesedés, golyva, ideg-, csont-,.börbaiolmil, 
I hüdéseknél, s&, slb. rendkívüli gyógyhatású. 

I Kapi ellátás füragKBel együtt 50-60 Hc 

Felvilágosítással szolgai a 
FürdőirodaÉDESKÜTV I..-nél, Budapest.V. ker, Er-

| zsebet tér 8. és az Igazgatóság, Csizfürdő-Slovenskó 



HÍREK 
— Csütörtök délben jelenik meg 

* Az Est« májusi házbértabellája. 
Mióta a ház- és boltbéi-ek százalé
kos emelését elrendelő kormány
rendelet megjelent, a házbérnegyed 
előtti hónap utolsó napjaiban min
dig közli Az Est az új házbértabel-
íát. A legelső táblázatot Az Est 
készítette s a nagyközönség azóta 
változatlan bizalommal ragaszko
dik lapunk lakbértabellájához, mert 
számtalanszor meggyőződött róla, 
hogy ez a táblázat mindig teljes, 
hibátlan és áttekinthető. Az Est 
természetesen most sem feledkezik 
meg olvasóiról: holnap, csütörtök 
délben megjelenő számában közölni 
fogja a májusi negyed teljes és 
pontos házbérkiszámítási tábláza
tát. 

— Lőtte Lehmaan bécsi operaénekes-
»ö férjhez megy. Bécsből jelenti tudó
sítónk: Érdekes esküvő lesz ma dél
előtt egy belvárosi templomban. A 
menyasszony Lőtte Lehmann, . az ál
lami operaház kiváló művésznője, a 
vőlegény pedig Krause Ottó vagyonos 
és előkelő bécsi kereskedő. A lakoda
lomra a művészvilág legkiválóbb sze
replői hivatalosak. 

— A mimózalelkűek. A Leirer-
jbűnügy egyik vádlottja, Okolicsá
nyi László elérzékenyült hangon 
beszélte, hogy amikor meghallotta 
Pödörtél, hogy ő (már mint Pödör) 
ölte meg Leirer Amáliát, nekitán
torodott egy távíróoszlopnak, ha
lántékához kapott s könnyek csor
dultak ki a szemébőL Ezt az az 
Okolicsányi László mondotta, akit 
a magyar bíróság: jogerősen elítélt 
s. aki hónapokon keresztül réme 
volt az ország egyik vidékének. 
Ezen a vidéken Okolicsányi nevé
vel rémítgették az anyák az alud-
pi nem akaró gyermeküket, annyi 
atrocitás emléke fűződik ehez a 
névhez. Most pedig azt állítja 
Okolicsányi. hoey a táviróoszlep-
•nak esett, amikor megtudta, hogy 
kebelbarátja Pödör Gyula gyil-

Hote l S t e l l a d'Italia & S a n 
M a r c o Via Calzaiuoli 8. A vá

ros középpontjában. Teljesen újjáalakítva. Nyáron 
ugyané vezetés alatt: Hote l A n t i c o C a s t e l l o A n -
tlgnano-ban. Pompás fekvés a tyrrheni tenger part
ján. Penzió 40 l írától.Tulajdonos: Alfredo Cremonl 

Lído-Velence 
Hotel Pension »Boi«oli« 
Á tengerparton, modern kényelem, l e g j o b b n é m e t 
konyha. Teljes penzió 40 lírától. Ugyanazon tulaj
donos: V e l e n c e , Restaurant >Trattoria Nuova« 

C a l l e G o l d o n i 5 

MAGAS TATBA 
(CsehszlováKia) 

ilOl 0 méter magas a tenger fölötti A jelen-
kor legmodernebb magaslati gyógyinté
zete. Valamennyi szobában hideg-meleg 

víz Appartementek. Egész éven át teljes 
üzembeaTeljesellátás^obávalsorvosi 

felügyelettel Kcs. 80-tól kezdve 
Illusztrált prospeKtost Kívánságra 

Küld az igazgatóság 

P e n s i o n e S i r o c c h i K i c c i o n e 
(Itália) Elsőrangú családi penzió központban. Házi 

'"onyha. Xralct július-augusztus 3 5 , e g y e t - p a p o k 
ban 2 2 - 2 5 líra. Felvilágosításokkal szolgál: Há-
mos Sr Comp. cég, Bndapest, V I I I . , József korút 21 

kolt. Ilyen mimózalelkűségről 
nemcsak ő tett tanúságot a bíróság 
előtt. Mindazok az összeomlásutáni 
szegénylegények, akik könyörtele
nek voltak gyermekekkel és ag
gokkal szemben — a bíróság előtt 
olyan szende szüzekké változtak, 
akik virágsziromra nem tudnának 
rálépni. Ismerjük ezt a metamor
fózist s ha nem csalódunk, még 
néhányszor szemlélhetjük majd a 
tárgyalások során. 

— Agyonszúrta a bátyját, azután fel
akasztotta magát. Borzalmas gyilkos
ság és öngyilkosság törtónt e hó 26-
án, hétfőn este Hajdúböszörményben. 
Orbán István helybeli hentesmester 
valami kisebbszerű családi differencia 
miatt összeszólalkozott bátyjával, Or
bán Antallal. A hevestermészetü Orbán 
István disznóölö késsel ment a bátyjá
nak s egy szúrással halálra sebesítette. 
Amikor bátyja holtan a lába elé zu
hant, ijedtében beszaladt a házba és 
felakasztotta magát; amikor észrevet
ték, már kiszenvedett. A tragikus gyil
kosság és öngyilkosság egész Hajdu-
megyében nagy feltűnést és mély meg
döbbenést keltett. Megindult a legszi
gorúbb vizsgálat. 

— Hol kell mentőkészülék ? Azt 
olvassuk, hogy a dunai partbérlő
ket kötelezik, hogy az öngyilkossá
gokra való tekintettel mentőkészü
léket tartsanak, mert eddig mind
össze két dunai csónak állott ren
delkezésre. Két csónak, — valóban 
gyenge felszerelés az élet és halál 
»természetes határán*, de valami
kor, mikor azt a két csónakot be
állították, senki sem gondolt arra, 
hogy a királyi folyam olyan ször
nyű mórtékben lesz temetkezési 
helye áz életből menekülőknek... 
Manapság valóban egész flottájára 
a csónakoknak volna szükség, hogy 
a halál önkénteseit visszamentsék 
az életbe, akkor azonban elég volt 
ez a két csónak.is, nem volt annyi 
gazdátlan élet, mint amennyi gaz
dátlan csónak volt. A kötelező 
mentőkészülék mindenesetre hasz
nos gondolat, —-. azonban nemcsak 
a Dunaparton, a partbérlőknél 
kellene arról gondoskodni, hanem 
gondoskodni kellene az életnek 
minden területén, főleg >a gazdasá
gi életben, hogy ott legyen a men
tőkészülék mindenütt, ahol egzisz
tenciák meginognak, elmerülnek, 
elbuknak és elsodródnak. 

— A Budapesti Nemzetközi Vásáron, 
mint közlik, feltűnést keltett Koestlin 
L. és Társai cég, Győr Európaszerte 
ismert kiváló minőségű caces-, csoko
ládé- és bonbongyártmányainak ízléses 
és stílusos kiállításával. 

— Az irtóhadjáratosok. Drózdy 
Győző azt állította a nemzetgyű
lésen, hogy a Faluszövetség irtó 
hadjáratot folytat az adófizető le
gitim kereskedelem ellen. Drózdy 
Győző alkalmasint nem a levegő
ből beszélt, ennek ellenére mi nem 
tudjuk elhinni, hogy a belügymi-
niszterileg jóváhagyott alapszabá
lyokkal dolgozó szövetség irtó 
hadjáratot folytathasson az adó
fizető legitim kereskedelem ellen. 
De ha így volna, — nyomatékosan 
ismételjük, nem hisszük, hogy így 
van, — akkor vegye tudomásul ez 
a szövetség s az a többi szövetség, 
amely netán hasonló titkos célo
kát tűzött maga elé, hogy vala
mennyien ' kudarcot fognak val
lani. A legitim kereskedelmet nem 
lehet tönkretenni. Ez a kereskede
lem, amely most kétségkívül sú
lyos válságon megy keresztül, 
élni és virulni fog az ország hasz
nára akkor is, amikor a kurzusala
kulatok emlékét már csak néhány 
fokúit akta fogja őrizni. 

— Halálozás. Incze Lajos íőgimn. ta
nár életének 56-ik évébeu meghalt. Te
metése 29-én,' csütörtökön, a farkasréti 
temető balottaeftá^ból legs. 

— Gartner Marcell a soproni fegy
házban marad. A Tisza-féle gyilkos
sági pör vádlottat közül Gartner Mar
cell az egyetlen, aki fogságban üL A 
bíróság annak idején 11 évi fegyház
büntetésre ítélte, amely jogerőssé vált. 
Gartner Mareellt a soproni fegyinté
zetbe szállították, ahol súlyosan meg
betegedett, Dr. Földvári Béla védő fo
lyamodott az igazságügyminiszterhez, 
hogy szállítsák Gartnert a váci fegy
házba, ahol ikönnyebb lenne a gyógy
kezelése. Az igazságügyminiszter most 
megengedte, hogy Gartner Mareellt a 

saját költségén Sopronból Vácra vi
gyék, Gartner Marcell azonban a szál
lítás költségeit fedezni nem tudja s 
így továbbra is a soproni fegyintézet
ben, marad, 

— Az alkalmi árusok veszélyeztetik 
a legális kereskedelmet. (Panaszos le
vél.) Tisztelt szerkesztő úr! Mostanában 
minden uccasarkon alkalmi árusok ko
sarakban és ládákban lármás hangon 
kínálják rendes áron alul minden el
képzelhető árucikkeiket. Mellettük és 
közelükben az iparigazolványos keres
kedők, akik a mai nehéz időkben va
lósággal éleíhalálküzdelmet vívnak, so
kat szenvednek ettől a jogtalan kon
kurenciától. Az alkalmi árus boltbért, 
adót nem fizet s azonkívül is minden 
módon a legális kereskedelem ellen 
dolgozik. Amilyen kis dolognak lát
szik ez, éppen olyan fontos és életbe
vágó az egész magyar kereskedelmi 
életre nézve. Miért nem intézkednek 
a hatóságok, hogy a magyar kereske
dők megszabaduljanak az alkalmi áru
sok helytelen és egészségtelen konkur-
ranciájátóll Tisztelettel K. K. keres
kedő. 

— Gázol a villamos és az auto. A 
Soroksári úton elütötte a villamos 
Koncz Ferenc kocsist, akinek a ballá
bát levágták a kerekek. Életveszélyes 
állapotban a mentők a Szent István
kórházba szállították. — Verhovay 
Sándor sofőr teherautójával a Szegény
ház téren elgázolta Maróti Klári 5 
éves leánykát, akit a mentők súlyos 
sérülésekkel a Szent. István-kórházba 
szállítottak. A sofőr ellen megindult 
az eljárás. 

— Borozó tolvajok. Horváth Ferenc 
újpesti tűzoltó tegnap este a győri vo
nattal érkezett Budapestre. A keleti 

pályaudvaron egy ismeretlen egyén 
megszólította és meghívta egy pöiár 
borra a pályaudvar éttermébe. A tűz
oltó a bor elfogyasztása után hirtelen 
rosszul lett. Amikor magához tért, 
észrevette, hogy ismeretlen borozó-
társa magával vitte utazókosarát, 
benne ruhaneműit és a magával ho
zott élelmiszert. — Kelemen' Ferenc 
pincér feljelentést tett a rendőrségen 
ismeretlen tettes ellen lopás miatt, 
mert mulatozás közben a Ráday ucca 
egyik vendéglőjében1 ellopta fekete 
bőrtárcáját, melyben több mint egy; 
millió korona készpénz volt, A nyo
mozás mindkét esetben megindult, 

— Az öreg művésznő, az aszkézis és 
a fiatal énekesnő. Talán még sokan 
emlékeznek nálunk is, ha csak hallos-
másból is, Emma Calvé-ra, a világhírű, 
operaénekesnőre, a 20 évvel ezelőtti 
Jeritza Máriára, Egész Európa és 
egész Amerika ünnepelte akkor Einma 
Calvé-t, ő volt a legnépszerűbb ember 
két világrészben. Azóta persze megöre
gedett, elmultak az évek s közbejött a 
világháború, a nagy válságok és a vi
lág e:felejtette az egykor híres énekes
nőt. A Riviérán él már évek óta, csön
des visszavonnltságban. Most azonban 
újra megszólalt, azzal kapcsolatban^ 
hogy a newyorki Metropolitan Operál
ván fellépett egy tizenkilencéves ónék-
fenomén, Marion Talley. Egy francia 
lap munkatársának nyilatkozott Emma 
Calvé : 

— Ez jellemző arra a rendszerre, 
amely most a Metropolitan Operaház
ban uralkodik, — mondotta. — Hogy 
szabad egy kezdőt, egy tizenkiléncéveit 
felléptetni, akármilyen tehetséges is? 
Hisz ezzel csak tönkreteszik fejlődő 
tehetségét, ezzel csak ártanak nekít 
Tanulni kell, legalább tíz évig, csönd
ben, feltűnés nélkül, fáradhatatlan 
energiával és csak így lehet valamire 
vinni. És ezalatt úgy kell élni, mint egy 
aszkétának. Csak tanulni szabad, sem
mi mást. 

W . J. Guard, a Metropolitan Opera 
igazgatója, erre csak annyit válaszolt, 
a Newyork Times hasábjain, hogy 
Calvé nem tudhatja, hogy mennyit dol
gozott és tanult eddig is Marion Talley. 
Egyébként pedig nagyon kétséges, hogy 
Calvé Emma maga is kizárólag az asz
kétikus tanulmányoknak ezentelte-e — 
fiatat éveit 11 

FIZETÉSKÉPPEN ELFOGADJAK 
MAGYARORSZÁG vagya] 

kiolvasott példányát ezeknél a cégeknél: 

Eisner Oszkár, Koronaherceg ucca 10 
Erzsébetvárosi 

Textil ós Divatház Rt. 
Dohány ucca 36 

Fenyves Dezső Rt. 
Calvin tér 7 

Koronaherceg ucca 8 
Károly körút 9 
Károly körút 10 

Fonal és Hímzőipar Rt. 
Erzsébet körút 24 

Frlsch Ignác úri és női fehérnemű, 
Rákóczi út 50 

Gichner János, Erzsébet körút 20 
Gólya Áruház 

Király ucca és Nagymező ucca sarok és 
Vámház körút 16 

Hunigária Cipőgyár, Rákóczi Út6 
Cegléd: Rákóczi út 2 

Esztergom: Széchenyi tér 24 
Győr: Baross ucca 18 

Kaposvár: Korona ucca 3 
Kecskemét: Arany János ucca 2 
Nyíregyháza: Zrínyi Ilona ucca 

Pápa: Kossuth Lajos ucca 7 
Pécs: KirályU C Ca7 

Szeged : Kárász ucca 14 

Hungária Cipőgyár 
Székesfehérvár: Nádor ucca 6 

Szombathely: Erzsébet királyné út 28 
Kertész II. é s Tsa, Andrássy út 36 

Magyar Divatcsarnok, Rákóczi út 74 
Párisi Nagy Áruház Rt. 

Andrássy út 39 
Pestvidéki divatáruház Rt. 

Pesterzsébet, Kossuth Lajos ucca 71 
Plökl és Haas, Andrássy út 13 

Salamánder cipő Rt. 
Kecskeméti ucca 19, Kossuth Lajos ucca 2 

Andrássy út 37, Erzsébet körút 36 
Szeged: Kárász ucca 6 

Debrecen : Ferenc József út 22-24 -
Sternberg kir. udv. hangszergyár 

RákócziútfJO w 

Szőts Simon, Rákóczi út 10 
Varga 

Kossuth Lajos u. 11 és Koronaherceg u. 6 
Világáruház, Rákóczi út 42 

Weisz Mariska kézimunkaüzlet. 
Lipót körút 22 

Zso ldos Sándor 
Varosház ucca 14, félemelet 

Előfizetésnél (a Pesti Naplóra is) és könyvvásárlásnál 

Az Est-lapok kiadóhivatalaí ban 
VII., Erzsébet körút 18-20.VII., Rákóczi út 54, IV.,Váci ucca 12,V.,Vilmos császár út 141 



sMásutt i s . . .« A honvédelmi 
coiniszter úr nyilatkozott a széna
panamáról, — nyilatkozata mint
egy összehasonlító tanulmánya a 
középeurópai panamáknak és bá
mulatos adatgazdagsággal, való
ságos nyilvántartása az utóbbi 
idők nagy panamáinak, a nyilván
tartás eredménye az, hogy másutt 
még nagyobb panamák vannak, 
mint nálunk és másutt a pana
mák meg is történtek, nálunk pe
dig csak ép hogy megkísérelték. 
ÍSzószerint aláírjuk. Másutt is 
vannak panamák, sőt még na
gyobb panamák, — az adott eset
ben azonban és minden más eset
ben ehez semmi'kőzünk. Ha Cseh
országban vagy Eómániában pa
nama van, torolják meg, vagy 
akárhogy intézzék el a csehek és 
a! románok — nálunk nem az a 
fontos, hogy .másutt is van, reánk 
és főleg a kormányra csak egy 
tartozik: • az, hogy nálunk ne le
gyen. Végre, a titkos választójog
nál ncm hivatkoztak miniszterek 
arra, hogy ez Angliában, Francia
országban és az egész világon 
megvan és ha ilyen kérdésekben 
mellőzzük a külföldi példát, ne 
q'taljunk a külföldi példákra pa-
naniaügyekbeo sem. Vagy: ha va
laki fel akarná forgatni alkotmá
nyunkat és diktatúrát akarna te
remteni, — bizonyára nem akad 
józan ember, aki azt mondaná, 
hogy hiszen Kómában és Moszkvá
ban is diktatúra van. Mi is azt 
mondjuk, amit a honvédelmi mi 
niszter úr, hogy kár felfújni az 
ilyen dolgokat, — do kár külföldi 
példákra is hivatkozni, egy ország 
B e m vesztett annyit, mint a mi 
szegény országunk, nekünk a köz
morál integritásában is őriznünk 
kell. régi integritásunk fényét, ne
künk meg kell óvni azt'h roppant 
jnorális fölényt, amely csonkás-á
gúnkban is megmaradt -Közép- és 
Kelet-Európában és ha^ valaki azt 
mondja, hogy ez a szomszéd álla
mokban is így van, hát ez csak 
még- hatalmasabb serkentés arra, 
hogy nálunk ne legyen így és ne 
tűrjük, Ibogy így legyen. >• 

— Krisztus előtt ezer évvel készült 
bronzkori kincseket találtak Füzes
abonyban. KQVŐ.CRÍ Sándor kisbérlő a 
füzesabonyi vasút és a mátai ország
út közt lévő kis földcsíkon szántás köz
bon fekete edényben sok bronztárgyat 
talált; beszállította ezeket a debreceni 
yárosi múzeumba. A múzeum igazga
t j a megállapította, hogy a bronztár
gyak Krisztus előtt 800—1000 évből 
Valók .és . úgynevezett . jgyüjtelékes 
bronzkori kincseké. A nagyértékű lelet 
rendezése és felbecsülése most folyik. 

— .Csillag Auna állítólag bubisra vá
gatta a haját. Furcsa bécsi hírt közöl 
a Newyork Times. Csillag Annáról szól 
a hír arról a Csillag Annáról, aki 
Olyan híres volt hosszú hajáról és első 
személyben, megfogalmazott. reklám
plakátjáról. Ez a Csillag Anna, vagy 
ahogy az amerikai lap írja, Anna C. 
Sllag, 76 éves korában levágatta a ha
ját, amely a levágáskor állítólag két 
méter hosszú volt. Le is fényképeztette 
magát hajvágás közbén. Hogy hitélt 
érdemol-e ez az amerikai hír, ez na
gyon is kétséges, niert hiszen, tudomá
sunk szerint, Csillag Anna nem is 
Bécsben él, hanem egy magyar vidéki 
városban, a Dunántúlon. Mindenesetre 
azonban érdekes volna, ha Csillag 
Anna is ilyen nagy mértékbon haladt 
volna a korral, 

.— Házasság, Fenyves Annus és dr. 
Stein Józsee május 2-án déli 12 órakor 
Székesfehérvárott, házasságot kötnek. 

Dr. Fábián Sándor budapesti ügyvéd 
eljegyezte Kern Editiiet, Kern Gyula, 
a Magyar Bankegyesület Rt. vezér
igazgatójának leányát. 

— Akiknek kéjes örömöket 
szerzett, ha lophattak. Bétöben az 
országos törvényszéken tegúap 
olyan lopásügy került tárgyalás
ra, amely ritkítja párját. Egy há
zaspár ült a vádlottak padján. E. 
Mór bécsi magasrangú városi, tiszt
viselő, akiről felettes hatósága a 
nyomozás során csak a legjobbat 
tudta mondani: a legpontosabb hi
vatalnok}, közbecsülésnek örvend, 
soha ellene még a legcsekélyebb 
kifogás sem volt és feleségéről is 
minden jót vallottak a beidézett 
tanuk. Az asszonyt egy nagy bé
csi áruházban 'lopáson érték, majd 
más üzletek alkalmazottai is fel
ismerték benne ázt á nőt, aki' ap.ro.-
cseprő dolgokat szokott vásárolni 
s távozása után egész vég selymek 
eltűnését vették észre. A tegnapi 
tárgyaláson a tolvaj nő beismerte 
bűnét s azt hozta fel mentségére, 
hogy a lopott holmiból semmit 
sem értékesített, sőt a maga cél
jaira sem használt föl, minden 
megvan lakásában felhalmozva. 
Tényleg végszámra találtak sely
meket, csipkét és más drága hol
mit a házaspár lakásában szépen 
becsomagolva s a feljelentő áru
házak kára teljesen megtérült. Az 
asszony töredelmesen bevallotta, 
hogy egyedül ment be az üzletek
be lopkodni s azalatt férje az 
uccán. várt cs remegett, hogy nem 
fogják-e őt teltenérni. Ezek az iz
galmak -r- mondotta az asszony —-
neki is, férjének is kéjes örömöket 
szerezlek, s nem egyszer férje un
szolta, hogy menjen lopni. A vád
lott férfi fejét leliorgasztva hall
gatta feleségének vallomását _ s 
mindenben megerősítette. A védő 
előterjesztést. < • tett a- 'törvényszék
nek, hogy ideg- és-elmeorvosokkal 
vizsgáltassa meg a házaspár elme
állapotát, mert'' alaposnak • -látszik-
az a feltevés, hogy a mazoohizmus, 
illetőleg szadizmus esete forog 
fönn. A bírósáer elnapolta a tár
gyalást és a vádlottakat .törvény
széki orvosokkal fogja megvizsgál
tatni, i;.'.- '••' 

— A béesi sörbojkottban nincs; 
sztrájktörő. Bácsi -tudósitónk jelenti: 
Másodnapja dul a vendéglősök, és. ká
véháztulajdonosok, szatócsok s; általá--
ban az italmérők háborúja a sörgyá
rak ellen az áremelés letörésére és. se
hol Bécsben, de egész Ausztriábaihnem 
lehet sört. kapni, olyan kitűnően van 
megszervezve a bojkott. Sztrájktörő 
nem akadt, ellenben megtörtént,' hogy 
itt-ott vendéglős vagy kávéháztulajdo
nos pincéjébe, illetőleg külön helyiség
be meghívta jóbarátait, akik sör után 
áhítoztak, s ingyen vendégelte meg 
társaságát, mire a szirájkvezetöseg ezt 
is szigorúan eltiltotta s az illetőket kü
lön bojkottal fenyegette meg. A z . is, 
megtörtént egy helyen, hogy egy sör
gyár szekéren küldte egy csemegeüz
letnek szerződés szerint ládákba rakva 
a palacksört, mikor pedig az üzletfél 
nem Vette át, a gyár megbízottja az 
uccán adogatta el a palacksört a járó
kelőknek. Mire a bojkottot ellenőrző, 
őrjáratok ezt fölfedezték, már üres 
volt minden láda, most azonban •& 
sztrájkbizottság vigyázni 'fog, hegy 
hasonló eset meg ne ismétlődjék, 

A kényelem és vezetés tekintetében 
utolérhetetlen szálloda április 2Srón 

nyitja üzemét. 
Előzetes bejelentési kérünk: 

június Közepéig és augusztus 
Közepétől ifezdodőiegrendKf-
wul raérséRelt, szabott áraS ! 

Kérjen árjegyzésiét és prospeKtust j 

á Volga mentén 
Több ember vízbefulladt, hidak megrongálódtak, 

a vasúti összeköttetés megszakadt 

Moszkva, április VS 
(Wol ff-ügynökség) 

A Volga és felsőfolyásának mel
lékfolyói kiáradtak. A Kléjasma 
elöntötte Orechovo-LujeVo Váro
sait, amely textiliparéról neveze- . 
tés. \ , ..., 1'.---'l 

Nyolc ember a vízbefulladt és 
tizenegy híd megrongálódott. 

A gyárakfcan megállt a munka. 
Rybinskban, ahol a Volga tizen-, 
hat méterrel haladja meg rendes 
szintjét, ugyancsak több ember 
esett áldozatul. A z elöntött Vladi
mír és Nisnij-Novgórod között a 
vasúti összeköttetés megszalcadt. 
A Felső-Volgán sok falu lakossága 
a háztetőkre menekült. Katonai 
osztagok végzik a mentést cs rob
bantják a jeget. 

'. . . • ALelrór-lár.gga'.ás ügyvédjei '••/• 
Halról jobbra: 'ür. Csapó Sándor, dr. Jobbágy Ferenc, dr. Hóth Béla, dr. Rajna 

Párizs, április 38 
(Az Est külön tudósítójától) 

Tegnap m é g a legerélyesebb 
hangon cáfolták a lapok alíeuter-
ügynökség londoni . keltezésű köz
lését, hogy az amerikai adósság-
rendező bizottság nein fogadta el 
Bérenger washingtoni - francia 
nagykövet. javaslatát, ma ellenben 
a francia sajtó is kénytelen beis
merni, hogy . •: . . . 

az amerikai kormány ,a fel
ajánlott törlesztésnél lényege
sen nagyobb annuitásokat kö

vetel Franciaországtól. 

Bérenger tudvalevőleg az első 
öt évben évi 25 millió dolláros tör-
l,ész$óst kínált, ehelyett azonban az 
amerikai bizottság 

öt éven át 40—40 millió dollá
ros törlesztéshez ragaszkodik, 
mint amennyit Caillaux állí

tott be a törlesztési tervbe. 

Jelenük a mai reggeli lapok, hogy 
Bérenger nagykövét Washington
ból táviratilag kért a kormánytól 
utasításokat s jelezte, hogy a vá
lasz süraös. mert áz addssásrende-. 
ző bizottság szerdán délelőtt tartja 
legközelebbi ülését. (R. L.) . . . . 

Ratifikálják az otodáilamoK 
posfatakerékpésiztáfs 

egyezményéi . 
Bécs, április SS 

(Az Est bécsi szerkesztőségétől) 
Az utódállaniolí legközelebb ra

tifikálni fogják a postatakarék
pénztárak közölt Rámában tavaly 
létrejött.. egyezményt, mire hala
déktalanul meg fog kezdődni az 
illető postatakarékpénztárak, kö
zött a betétkönyvek, illetve letétek 
és vagyoniörgyak átírása. Cseh-
Szlovákia. .Lengyelország, Romá
nia* Jugoszlávia és Olaszország 
hirdetményben fogja jelentkezésre 
szólítani a posta takarékpénztári 
betétkönyvek . érdekelt tulajdono
sait . az összeírás után fog meg
történni a koronaertékbeh beveze
tett vagyontételek .felosztása az 
egyes postatakarékpénztárak kö
zött. Körülbelül 12% milliárd ko
rona kerül felosztásra, még pedig 
minden egyes érdekelt ország pénz
neme szerint fog megtörténni az 
átírás, továbbá az értékpapirlété-
tek és elszámolási követelések át

utalása,^ azután pedig a római 
egyezmény értelmében lehetővé vá
lik a • postatakarékpénztári intéz
mény régen tervezett reformja. 

Zürichi deviza-árfoJyauiok 

Budapest: 0.0Ö72Í0 
Zürich, április 2i 

T e g n a p i M a i 
z á r l a t m e g n y í l á s 

Budapest Ö.G0725Ö 0.007240 
Berlin . 123.10 123.15 
Newyork 517.25 517V« 
London 25.16 25.15V* 
Párizs 17.27 17.235 
Milánó 20.73 \ .20.80 
Prága 15.33 15.325 . 
Bukarest 2.— 2.025 
Varsó 5 1 , - 50.5 
Bécs 0.007305 0.0073025 
Belgrád 9.125 9.12? 
Amszterdam 207.90 207.925 
Brüsszel 18.65 18.70 

L i g e t i P»ai 

ŰIPantheonfeBé 
A kultúrán"élete a m ű v é s z e t t ü k r é b e n . S o k képpel. 

Ára egész vászonbnn 137 500 korona. 
Kapható Az Est központi könyvkereskedésében.VIl., 

Erzsébet köiút IS—20 

http://ap.ro.-


Csütörtök, 1926. április 29. 11. oldal. 

SZÍNHÁZ 
A S Z Í N H A Z A K M A E S T I 

ELŐADÁSAI: 

OPERAHÁZ: Hamlet (A. bérlet 26. 
szám; 7). 

JÍEMZETI SZÍNHÁZ: Az eszményi 
férj (7). 

K A M A R A S Z Í N H Á Z : Szivárvány; Öz
vegy Varga Abrisné; Az ökör (V48). 

VÍGSZÍNHÁZ: Az alvó férj (Vs8). 
M A G Y A R SZÍNHÁZ: Párizsi kirakat 

C/.8). 
ÍEENATSSANCE SZÍNHÁZ: A szegény

ség nem szégyen (A moszkvai Mű
vész-Színház vendégjátéka; VsS). 

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Nincs előadás. 
K I R Á L Y SZÍNHÁZ: A királyné rózsája 

(%8). 
VÁROSI SZÍNHÁZ: Csókos asszony 

<%8). 
FŐVÁROSI OPERETT S Z Í N H Á Z : 

Nincs előadás. 
ANDRÁSSY UTI SZÍNHÁZ: Űj mű
sor. Elérhetetlen asszony (Biller, Lu

kács, Kabos); Grenadin; Kupezky; 
Hol van stiglie. Kökény, Békeffl, 
Radó Teri, Radó Sándor (V=9). 

E O Y A L ORFEUM: A Terézkörúti Szín
pad vendégjátéka. Űj műsor (Vs9). 

P A P A G Á J kezdete 11 órakor. 
K I S KOMÉDIA: Die Klabriasparthie 

(8). 
BEKETOW CIRKUSZ: Naponta este 

%8 órakor és minden csütörtök, 
szombat, vasár- és ünnepnap délután 
4 órakor különlegességi előadás. Te
lefon: L. 919—é'5. 

* * Rátkaif, szerződésszegésért 
perli a Vígszínház. A Vígszínház
nak most újabb afférja támadt, 
ezúttal Rátkai Mártonnal. Rátkai 
a Terézkörúti Színpadon vendég -
szerpel, miután szerződése van a 
Vígszínházhoz is. a Vígszínház 
igazgatósága választott bíróság elé 
.vitte az ügyet . A z ü g y bén a közeli 
napokban döntenek. 

** Leehner Ödön a színpadon. Rclle 
Pál Ember tervez című darabját szom
baton mutatja be a Nemzeti Színház 
Kamaraszínháza. A darabban építé
szek, szerepelnek ée ezek között az épí
tészek között vau egy öreg bácsi, aki a 
etínlapon Eörí bácsi néven szerepel. A 
szerző, hírek szerint, ebben az Eőri 
bácsiban Leehner Ödönnek, a nagyne
vű építésznek alakját vitte színpadra, 
Gál Gyula fogja játszani ezt a szere
pet 

* * »Éljeu Puccini'!* Furcsa, de 
megható jelenet játszódott le a 
milánói Scala színházban, Puccini 
postumus operájának, a Turandot-
nak bemutatója után. Már beszá
moltak az összes lapok arról, hogy 
milyen nagy sikere volt ennek az 
operának. Az utolsó felvonás után, 
•mikor a függöny legördült és 
tombolva tapsolt az egész szín
ház, valaki a karzaton- eJkiáltottla..: 
pÉHen Puccini.'-.; Erre az egész 
színház felállt, mint egy emberes 
kórusban kiáltozták perceiden át 
a halott zeneszerző nevét: »Éljen 
'Puccini!'' Puccini helyett azon
ban csak a szereplők és Toseanini 
jöhettek ki a függöny elé, nyug
tázni az ovációt. 

** Törpék a Renaissance Szín
házban. Megírtuk, hogy május 
elején egy hindu táncosnő fog 
vendégszerepelni a Renaissance 
Színházban. Ezután folytatódnak 
a vendégjátékok, s mint értesü
lünk, a színház egy törpe társaság
gal állapodott meg. Az apró em
berkékből álló társulat 30 tagot 
számlál, amelyek közül a legma
gasabb férfi sztár összesen 103 cen
timéter. A primadonna egy méter
nél kisebb, bár már 19 éves. Olasz, 
német és francia nyelven fognak 
előadni különböző számokat. 

** Hamlet ntán Gounod Faust-ját is 
frakkban fogják játszani. Londonból 
jelenti egy táviratunk: A birminghami 
operaház érdekes előadásra készül. 
Elő fogja adni Gounod Faust-ját mo
dern öltözékekben és a próbákból kö
vetkeztetve nagy sikert vár ettől az 
újítástól. Meüsztó is frakkban fog 
megjelenni, mint Shakespeare Hamlet
je is nemrégiben a londoni színpadon. 

** A szerelem három hónapig tart? 
Henri Duvernois és Pierre Vfolff rend
szerint együtt szoktak darabokat írni 
már régóta. A nász című darabot is 
együtt írták és most mutatta be ezt a 
kis színmüvet a Nouveautés-szíaház. 
Egy festő a hőse, egy festő, akinek az 
az elve, hogy egy szerelem csak három 
hónapig tarthat, egy nappal so tovább 
vagy rövidebb ideig. Ezért minden 
egyes szerelmének véget is vet ponto
san a barmadik hónap elteltével, nap
tár szerint. Ezt akarja tenni most is 
egy kis midinett esetében. De vala
hogy nem megy a dolog. Egy kicsit 
mintha hamar mult volna el ez a há
rom hónap — gondolja a festő és gon
dolja a mi.dinett is. És miért hagynák 
abba egy elv kedvóért, a naptár ked
véért, mikor még mind a ketten sze
retnék folytatni: ezt már nem gondol
ják, hanem meg is mondják a harma
dik felvonás végén, mert utóvégre 
valamivel mégis be kell fejezni a da
rabot. És ez a befejezés természetesen 
közmegelégedésre történik. A festő' is 
meg van elégedve, a midinett is meg 
van elégedve és a közönség is mog van 
elégedve. Sőt még egyes kritikusok is 
meg vannak elégedve. 

•* A súgó. As alvó férj felvonásai 
közben sok tréfa terem a társalgóban 
és az öltözőkben egyaránt. Kövesi bá
csi a Vígszínház súgója csak hallgatja 
a többieket, ritkán szól valamit közbe, 
eleget beszél ő előadás alatt a súgó
lyukból. Negyvennégy éve súg már 
Kövesi bácsi és ebből huszonöt eszten
dőt töltött a Vígszínháznál. A minap 
a rég elmúlt idők emlékeit elevenítet
ték fel a színháznál és valaki megkér
dezte Kövesi bácsit: 

— Mint súgónak, mikor volt a leg
nagyobb sikere? 

— As alvó férj főpróbáján, — felelt 
Kövesi bácsi. 

— Hogyan? 
— Ekkor súgtam meg Szenes Bélá

nak, hogy Az alvó férj-nek nagy sikere 
lesz . . . _ _ _ _ 

SZÍNHAZAK, K A B A R É K , 
VARIETÉK ÉS MOZIK 

KÖZLEMÉNYEI: 
* Legnagyobb színházi siker Buda

pesten a 3>Párizsi kirakat*, vidám ope
rett a Magyar Színházban. 

* Lukács Pál, mint operett-bon vívan. 
Az Andrássy úti Színház új műsorá
nak legnagyobb attrakciója Az elér
hetetlen asszony című operett, melyben 
Biller Irén nagyszerű éneke mellett 
általános feltűnést keltett Lukávs Pál 
csengő, tiszta hangja. A népszerű szí
nész, aki ezúttal először játszik énekes-
szerepet, mint énekes bonviván is 
döntő sikert aratott. 

* Hose Ader és Grosaveseu együttes 
fellépése szomb'aton a Bohémélet-ben 
Puccini minden rajongóját a Városi 
Színházba gyűjti. A tüneményes szép
ségű és csodás hangú Rose Ader Mi
mije vi9ághirű alakítás, Grosayescu-
nak pedig Rodolphe legszenzációsabb 
szerepe. A nagyérdekességü opera-est 
jegyei 20-tól 130 ezerig kaphatók. 

* Tilla Dorleax a Főváros! Operett 
Színházban ma este Ibsen remekmüvé
nek, a Hedda Gabler-nek címszerepét 
játssza. Ez a nagy művésznő egyik 
legszebb alakítása, Csütörtökön mint 
Fedora lép fétí 

* »SeyboIrl.« (Lengyel Menyhért új 
vígjátéka a Vígszínházban, Feda% Sári 
föllépésével.) Nagy eseménye lesz a 
Vígszínháznak a jövő héten. Bemutat
ják Lengyel Menyhért új vígjátékát, 
melyet a legnagyobb érdeklődéssel vár 
nemcsak a magyar közönség, hanem a 
külföld színházi világa is. Több heti 
gondos munka bőséges alkalmat adott 
a színháznak, hogy a sok világsikert 
aratott szerző űj munkáját méltó elő
adásban mutassa he. Seybold a címe 
az új darabnak. Érdekfeszítő, fordula
tokban gazdag cselekménye, lebilin
cselő figurái, tréfás és komoly hangja, 
egész menete mindvégig ébren fogja 
tartani a hallgatóság érdeiklődését. A 
történet központjában ezúttal is egy 
kivételes női egyéniség áll, akinek sze-
mélyesítője Fedák Sári lesz. A cím
szerepet játssza, a Seybold-cég főnökét, 
Seybold Vilmát, a vezető pozíciót el
foglaló, modern, dolgozó asszony új 
tipusát, akinek alakja nagyszerűen 
megfelel a művésznő kivételes egyéni
ségének. Hegedűs Gyula lesz Fedák 
Sári egyik partnere, a konkurens cég 
főnöke, aki kiváló alakítással lép a kö
zönség elé. llosvay Rózsi játssza a másik 
fontos női szerepet, egy mulatságosan 
megrajzolt vidéki leányt. Jelentős sze
rep jutott Kertész Dezső szeretetre
méltó egyéniségének. Ő játssza Fedák 
Sári másik fér/ipartnerét. Karakteri
záló erejének és humorának érvénye
sítésére nagyszerűen talál módot Gazsi 
Mariska egy szerelmes vénkisasszony 
szerepében. Egy öreg könyvelő ragyogó 
figuráját játssza Sarkadi Aladár. Hoz
zájuk csatlakozik egy-egy kisebb sze
reppel a vígszínházt együttes számos 
értéke, Gárdonyi Lajos, Kürthy Sári, 
Fnlla, Mariska, Sitkey Irén, Körösi 
Angéla és Győző Lajos. Az új díszlete-
bet Málnai Béla tervezte. Rendező: 
Szabolcs Ernő. A z üjdonsiág felváltva 
fog színrekerülui a Vígszínház szenzá
ciós sikerű műsor-darabjával, »Az alvó 
férj«-jel, amelynek minden .eddigi elő
adását táblás ház nézte végig. A Sey
bold első előadásainak jegyeit szomba
ton kezdik árusítani. 

* »A cigánybáród vasárnap délutáni 
előadásán Nagy Margit, és dr. SzeáVi 
Mitelóg lesznek a Városi Színház ven
dégei. A helyárak mérsékeltek. 

* Baklanoff egyetlen fellépése a Vá
rosi' Színházban h'ótfön, május 3-án, a 
»Rigolettoc-ban. Baklanoff, a. világhírű 
bariton, Budapest dédelgetett kedven
ce, egyetlen estén, hétfőn, május 3-án, 
lesz a Városi Színház vendége. A Ri-
gőletto címszerepét énekli ezen az es
tén, míg partnerei a Városi Színház 
illusztris vendégművészei : Rose Ader 
és Grosaveseu. A valóságos díszelőadás
nak számító Rigoletto-est jegyei 20-tól 
130 ezer koronáig kaphatók. 

A »Osókos asszony<t-beli híres szere
pét már csak ma szerdán, és holnap, 
csütörtökön játssza Somogyi Nusi a 
Városi Színházban. A diadalmas ma
gyar operett, többi főszerepét minden 
előadáson a siker eddigi főrészesei : 
Hegedűs Gyula, Honthy Hanna, Szik-
lay, Kabos, Kompóthy, Horti játsszák 
és viszik tapsorkánok között harmadik 
jubileuma felé. 

HANGVERSENY, ELŐADÁS 

* A Filharmóniai Társaság népszerű 
zenetörténéti ciklusának IV. hangver
senye május 2-án, vasárnap délelőtt 11 
órakor lesz a Zeneakadémiában. Vezé
nyel: Fleischer Antal. Közreműködik: 
Zilzcr Piroska zongoraművésznő. Mű
sor : Berlioz: Római karnevál-nyitány, 
Csajkovszky: Concertino g-dur, Strauss: 
Halál és Megdicsőülés. Jegyek 15, 23 
és 30 ezer koronás árban Rózsavölgyi
nél kaphatók. 

* Furtwangler Wilhelm, korunk leg
nagyobb dirigense, fog vezényelni a 
berlini filharmonikusok május 11-iki ós 
12-iki estélyen. (Harmónia.) 

A legmulatságosabb 
és legszebb zenéjö operett a 

ITTY ES KATI « 
pénteken kerül először színre 

•Jtt. SZÍNHA 
a lepagyszütübl) szereposztásban! 

Csütörtökön 
leíeník meg 
a »Főhadnagy úr a feleségem* 

testvérfdmje 

l a inéi kinevetheti maflát 
Omnia*Corso*Tivoli 

slágervígjátékán: ttTftfARADieSQMSft A főszerepben : 
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* Á" MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÁZAK 
M A I MÜSOKA. ANDRÁSSY UTI 
MOZGÓ (Csengcry u. 39. Andrássy út 
sarok): Lázadás az Ördögszigeten, (Harc 
a nőért, 8 felv., fősz. Corinne Griffith) 
_ Kelepcében (amerikai tört. 7 felv.) 
(Előadások 5 órától folytatólagosak). —• 
ASTOR MOZGÓSZINHÁZ (Akácfa u. 
4. Rákóczi út sarkán, a Nemzeti Színr 
házzal szentben. Telefon: József 78—03): 
A repülő auto (kalandortörténet 7 felv., 
fősz. Harry Piel) — Eszterházy Ágnes 
felléptével: A gyilkoló szerelem (film
regény 9 fejezetben) — Buster Keaton 
burloszkje: A mágnespatkó — Asszony 
a csatahajón (amerikai burleszk 2 felv.) 
-* Híradó. (Kezdető VsS, V48, %10). — 
BELVÁROSI MOZGÓ (Telefon: József 
153—88): Patagóniai alkirály (burleszk 
attrakció 8 felv., fősz. Zoro és Huru) — 
Gyilkoló szerelem (dráma 8 felv., fősz. 
Eszterházy Ágnes) — Magyar Híradó. 
(Előadások kezdete 5, 7, V«10 órakor). — 
BODOGRAPH MOZGÓ (József körút 
63. Telefon: J. 84—76): A gyilkos arany 
(Metró Goldtvyn-atlrakeió, 10 felv., 
fős?. Zasn Titts) — Világváros hiénái 
(kalandortörténet, 8 felv., fősz. John 
Lowcl). Előzetes jelentés: Sehellenberg 
testvérek. (Előadások 5 órától folyt.) — 
CAPITOL (Filmpalota, keleti pálya
udvar mellett. Tel.: J. 43—37): A végzet 
ura (egy titokzatos élet regénye, 7 felv., 
fősz. Nikolai Collin) _ Miama, a gaz
dagok paradicsoma (dráma az ameri
kai milliárdosok világából, 8 íelv., fősz. 
Betty Compson) — Pingulin (amerikai 
burleszk), (Előadások 5, 7, 9 órakor). —• 
CORSO MOZI (Váci ucca 9. Telefon: 
63—99): Üt a paradicsomba (vígjáték-
sláger, 7 felv., fősz. Raymond Griffith.) 
— Gyorsabb mint a. szélvész (vidám 
kalandos filmregény. 6 felv., fősz. Fred 
Thompson). (Előadások 'A6, %% "A10). — 
CORVIN SZÍNHÁZ (Tel.: József 89—88 { 
és József 95—84): A kékvérűek (8 felv., 
az amerikai .iparbárók életéből, fősz. 
Virginia Valii és Eugen O'Brien) — 
Gyorsabb mint a szélvész (filmjáték 
6 felv., főszerepben Fred Thompson). 
(Előadások kezdete V«6, Vs8, V»10). — 
ELDORÁDÓ MOZI (Népszínház ucca 
31. Telefon: József 31—71): Lázadás az 
ördögszigelen (8 felv., fősz. Corinne 
Griffith) — Ha nagy leszel... (egy 
anya szenvedései 8 fejezetben, fősz. 
Colleen Moore) — Gaumont és Magyar 
'Híradó. (Előadások 5 órától folyt.) — 
'ELIT-MOZGÓ (Vígszínház mellett): 
Lázadás az ördögszigeten (dráma 8 
íelv., fősz. Corinne Griffith) — A fekete 
sárkány (cowboy-regény 6 felv., fősz. 
Hoot Gibson) — Bihero mint loreador 
(1 felv. burleszk). (5, 'A8, "AlO-kor). — 
KAMARA. (J. ,140—27): Monté Carlo 
(történet, a bűnről, erényről és szere
lemről, 10 felv., fősz. Betty Balfour) — 
Gyorsabb mint a szélvész (egy vak
merő lovas és egy pompás paripa tör
ténete, fősz. Fred Thompson). (Elő
adások kezdete >/ié', %8, SA10 órakor). — 
MOZGÓKÉP-OTTHON (Telefon: Lipót 
982—82): A végzet ura (egy titokzatos 
élet regénye, 7 felv., fősz. Nikolai 
Collin) _ Miama, a gazdagok paradi
csoma (dráma az amerikai milliárdo
sok világából. 8 felv., fősz. Betty 
Compson) — Pingulin (amerikai bur
leszk). (Előadások 4, 6, 8, 10 órakor) — 
NYUGAT-MOZGÓ (Telefon: 71—62): 
A fattyú (dráma 8 felv., fősz. Maria 
Jacobini) — A nábob kincse (kalandor-
történet 6 felv.. fősz. Isabcl Elsőn). 
(Előadások Vii, 'A6, "A8, '.410 órakor). — 
ODEON-M07.GÓ (VII.. Rotlcnbillcr u. 
37/b. J. 2—C3): A frketn sárkány (Hoot 
Gibson) — Dollárherceg.nő — Híradó. 

Előre! 
Oszlatni! 

Jön és minden gondot széj-
jeloszlatftí!tonSHIS9mint 
Kedélyes gyalogrendőr a 
Farkas ss b á r á n y o k 
k ö z i főszerepében. A Cor
vin és Kantaracsütörtölii 
nagy ameriKai attraKciója 
A K a m a r á b a n ezenftívül 
a legérdeKesebb aktualitás: 
Wunderl ichné a elein-

je s a s s z o n y 

Pavlov, Uaszilieff, Torzó ff 
és Uirubov 

Jíz oroszok magukról, terveikről 
és a közönségről 

Vasilieff 

— Az Est tudósítójától — 

Este a színpadon valami furcsa masz-
kírozási művelettel alakítják át arcu
kat, azután játszanak és á közönség, 
az is, aki érti és az is, aki nem érti, 
önfeledten tapsol. Sír vagy nevet. Elő
adás után és délelőtt kedves, egyszerű 
emberek a vándorok jó hangulatával, 
bohémségével. Szállodabeli lakásukon 
élénk feltűnést keltenek, amint, csopor
tokban tárgyalnak, beszélgetnek egy
mással. Az előcsarnok orosz szótól han
gos. Meglátogattuk őket. Egy szürke 
kalapos fiatalember, 

Vaszüieff 
újságolja: 

— Rengeteg helyre hívnak bennün
ket. A programunk azonban már kész. 
Belgrádba, Szófiába, Bécsbe, Berlinbe, 
Zürichbe és Baselbe fogunk menni, 

Egész nyáron dol
gozunk és közben 
felkészülünk a jö
vő szezonra. Hogy 
mit csinálunk, azt 
még nem tudom, 
de a jövőben nagy 
szerepe lesz ná
lunk a filmnek. 
Már meglehetős 
sok filmben szere

peltünk. Odahaza nagy lendületet vett 
a. filmgyártás, sok német rendező ment 
ki, most azok dolgoznak ott állami 
támogatással. Egy filmet készítenek 
most, amelynek címe Cár és költő. A 
színészeket jól fizetik,, úgy hallom, 
hogy az egyik főszereplő kollégám 
havi Í00 dollárt, kap, ami elég tisztes
séges honorárium. 

Ü j , taggal szaporodott a társulat. 
Tegnap érkezett meg hozzájuk Buda
pestre egy hatalmas szál ember, 

Torzoff. 

Beszélgettünk vele is. 
— Huszonöt éve vagyok színész — 

mondja — a kievi színháznak voltam 
igazgatója, később Moszkvába szer
ződtem, és Stanislavsky igazgatása 
mellett a moszkvai színházban működ
tem. 1919-ben a szófiai nemzeti színház 
főrendezője vol
tam ós ott két 
évig dolgoztam. 
Később a Theater 
des Westensben 

játszottam Ber
linben, azután a 
Kékmadár főren
dezője voltam 
Berljnben és nagy 
körutat tettem 
Európa nagyobb városaiban és Dél
amerikában. Sokféle szerepet játszom, 

Torzoff 

\ 

legszívesebben a Revizort, a Házassá
got és Falstaffot. Filmen is játszottam 
már. Legutóbb egy Gogol-darabból ké
szült filmben léptem fel. 

VUiiboff 

szélcsvállú, termetes fiatalember. A kö
vetkezőket mondja : 

— Nem tudom megérteni a dolgot. 
Sokfelé játszottunk már, kaptunk elis
merést, szigorú kritikát is, de egy ért
hetetlen: a. mindenkori úgynevezett 
jobboldali .ujnágok folyton támadnak 
bennünket, kifejezetten engem. Kere
sem az okot és nem találom. Talán a 
szovjetet akarják támadni bennünk? 
Hiszen akkor nagyon tévednek . . . 

Egy alacsony, szőke férfi érkezik a 
társasághoz. Pavlov, az orosz Rózsa
hegyi Kálmán. Örökké mosolygós és 
jókedvű. Így beszél : 

— A leglelkesebb publikum a pesti. 
Egész Európában jártam már, de ezt 

a publikumot se
hol sem találtam. 
Ez igazság. Meg
értenek berniün
ket és úgy látom, 
bogy szeretnek is. 
Az valami furcsa, 
hogy állandó kö
zönségünk van. 
Sokan nem tud
nak egy szót sem 
oroszul és mégis 

eljönnek. Mi számítunk erre és éppen 
ezért hozzászoktunk már ahoz, hogy 
játék közben gesztusokkal pótoljuk az 
értelmet. Például egy revolverről van 
szó, akkor arra rá kell mutatnunk, 
hogy mindenki megértse, hogy miről 
beszélünk. Na ez azonban csak olyan 
segítség, mert nekem az a véleményem, 
hogy nem kell filmszerű mozdulatok
kal játszani, há az ember elmélyül. 
Egy elmélyült igazi játékot megért 
mindenki. 

Most vannak terveink. Éppen most, 
kaptunk levelet Londonból., oda is hív
nak bennünket. Amerikába is el aka
runk menni. Most operettet készítünk 
elő, legközelebb ebben a műfajban is 
kihozunk egy-két darabot. Vannak itt 
énekes színészeink, azt hiszem, hogy 
operettet is tudunk majd játszani. 

— Hogy mikor megyünk haza i Ez 
az, amit mi szeretnénk tudni legjob
ban. Annyi bizonyos, hogy már nyolc 
éve készülődünk, Mindig úgy volt, 
hogy most, megyünk, most indulunk, 
azonb'an az utazás következetesen el
maradt. De ha mindenütt így fogaduak 
bennünket, mint Pesten, akkor köny-
nyebben tudjuk elhalasztani az utazá
sunkat. 

í "3 
Pavlov 

(Előadások kezdete 5, 'AS, 'AlO-kor). — 
OLYMPIA (Erzsébet körút 26. Tel.: 
József 129—47): Az égő város (érdek
feszítő amerikai történet 7 felv., fősz. 
Thomas Meighan és Bessie Love) — 
A dollárhercegnő (1,000.000 dollár és 
egy szerencsés fruska története, 10 
felv., fősz. Dorothy Mackail). (Elő
adások kezdete 4, 6, 8, 10 órakor). —-
OMNI A (József körút 31. Telefon: J. 
1—25): Út a paradicsomba (detektív-
komédia 6 felv., fősz. R. Griffith és 
Betty Compson) — Monté Carlo (törté
net 10 fejezetben, fősz. Betty Balfour). 
(Előadások kezdete 'A6, '/s8, "210). — 
ORIENT-MOZGÖ (VI., Izabella ucca 65. 
Telefon: 150—87): Fehér Haramia 

(Jück Hoksfcy) — Hurrá, Kalifornia — 
Híradó. (Előadások 3, 7, VilO-kor). — 
ORION SZÍNHÁZ (Eskü út 1. Tel.: 
József 150—01): Sehellenberg testvérek 
(Bornhard Kellermann világhírű re
génye, 8 felv., ÍŐsz. Conrad Veidt, Lil 
Dagover és Liane Haid) — Vadvilág 
Afrikában (expedíciós film, 6 felv.) — 
Gaumont Hiradók. (5, 7, 9 órakor). — 
PALACE FILMSZÍNHÁZ (a Newyork-

Ma, szerdán este 

mKm asszon y 
• Városi Színház 

palotával szemben. Telefon: József 
65—23): Pearl White legújabb kalan
dorfilmje: A kincsek háza (hajstas 
életre-halálra, 2 részben, 16 felv. Blsó" 
rész: Milliók a föld alatt. Második 
rész: A sátán kutyája. Mindkét rész 
egy előadásban) — Híradók, (Elő
adások kezdete 5, V*S, VslO órakor). —• 
ROYAL-APOLLÓ (Erzsébet körút. TeU 
József 118—94): Romola (Firenze li
lioma, Georg Elliot világhírű regénye, 
2 rész, 12 felv., fősz. Lilian Gish, Do-
rothy Gish és Ronald Colman. Ren
dezte Henry King. Eredeti kísérőzene. 
(Előadások kezdete 'A6, %8, VslO) 
TIVOLI MOZGÓ (Nagymező ucca): Üt 
a paradicsomba (detektívkomédiá 6 
felv,. fősz. Raymond Griffith és Betty 
Compson) — Az égő város (amerikai 
történet, 7 felv., fősz. Thomas Meighan 
és Bessie Love). (>A6, 'A8, 'AlO-kor). 
TURÁN-MOZGÖ (Nagymező és Mozsár 
ucea sarok. Telefon: 64—20): Vérvirá
gok (dráma 7 felv,, fősz. Richárd Bar-
thelmes és Dorothy Gish) — Gazdátlan 
farm (amerikai történet 6 felv., fősz. 
Tom Mix) — Tempó, Bibero (kalandos 
vígjáték G felv., fősz. John Gilbert), 
(Előadások kezdető %5, VtS, VilO). — 
*UFA* FILMSZÍNHÁZ (Teréz körút 
60. Tel-: Lipót 921—32 és Lipót 921—33): 
Híradó — Tinta Matyi kalandjai — 
Vadvilág Afrikában (expedíciós csoda) 
_ Az UFA idei filmgyártásának büsz
kesége: Sehellenberg Testvérek (Bern-
hard Kellermann regénye 8 felvonás
ban. Női főszereplők: Lil Dagover és 
Liane Haid. A kettős címszereplő: 
Conrad Veidt, eddigi legnagyobb ala
kítása). A zenekart vezényli: Stepha
nides Károly zeneigazgató). (Kezdető 
%6, 5A8, %10 órakor). Prolongálva! — 
URÁNIA (Telefon: József 121—35): 
A végzet ura (egy titokzatos élet re
génye, 7 felv., fősz. Nikolai Collin) —. 
Miami, a gazdagok paradicsoma (drá
ma az amerikai milliárdosok világá
ból, 8 felv., fősz. Betty Compson) —• 
Pingulin (amerikai burleszk). (Előadá
sok kezdete 5. 'A8, 'A10 órakör). — 
VESTA-MOZGÓ (Erzsébet körút 3& 
Telefon: J. 26—39): Vadnyugati karne
vál (Tom Mix) —1 A komédiás leány 
(cirkusztörténet 5 felv.) — Csak a fajét. 
(burleszk 2 felv.) — Sami és Midmt 
(burleszk 2 felv.) (Előadások %4-től 
folytatólagosak). 

Omnia Corso Tivoli 
holnapi premierjén • 

I 
Andalúziai történet 6 felvonásban 

Főszereplők: 

Richárd Dix, Frances Howard 

Tivoli 
Pénz, dicsőség, 

szerelem 
Egy színésznő szerelmi 
regénye 6 felvonásban. 

Főszereplők: 
E l s í e F e r g n s o n és 
R e g i n a i d Oeojar 

Omnia, Corso 

A l evegő 
Kalózai 

Kalandordráma 
8 felvonásban 

Douglas Fairbanks ir., 
Mary Brisnd 

Palftcc * i: 
Constanze Talmadge—Conway Tearle 

forradalmi nász 
First National attrakció S fejezetben 

Zoro & Hnru 

StranűíQíoyraíusok 
kacagás életre-halálra 

6 felvonásban 

repirioi 
8 fejezetben 

Fél 6, fél S , fé l 10 ó r a k o r | Fél 6, fé lS , fél 10 ó r a k o r 

rzsébet körút 33. Telefon: J. 121—Í7 
M a s x e r d S n , « * » s z e I 6 a s 3 ő s 

k e r e t é b e n s z e n z á c i ó s 

bolya-est! 
Z á r i r a ó f a k o . ' 



Csütörtök, §926. április 29. 13. oldal. 

Kétnapos véres harc 
a cartereti néger-negyedben 

minden ablakot bevertek, b e n y o 
m u l t a k a n é g e r e k t e m p l o 
m á b a , a h o l a b a p t i s t a p a p 
é p p e n p r é d i k á l t , kiverték az 
ájtatos közönséget s 

a z u c c á n , e l k e s e r e d e t t 
h a r c f e j l ő d ö t t ki . 

A templomot a támadók felgyúj
tották. Másnap megismétlődött a 
támadás, de a k k o r m á r sok
k a l n a g y o b b t ö m e g o s t r o 
m o l t a a n é g e r e k h á z a i i , úgy
hogy a r e n d ő r s é g t e h e t e t 
l e n v o l t és a miliciáuak is kl 
kellett vonulnia. 

Kiskereskedők 
Orsságas ílitelsziwef ieiefe 

A kormány gondoskodni akar a kereskedésem 
niteissSikségBeSéraek kleBé̂ ífesésül 

Jfewyork, április 38 
(Az Est tudósítójátó) 

A newyersei C a r t e r e t v á r o 
s á n a k n é g e r n e g y e d e k é t 
n a p o n á t v é r e s h a r e ok s z ín 
h e l y e v o l t . Egy ottani mulató
helyen e g y h e r k u l e s i t e r m e 
t ű n é g e r ö s s z e v e s z e t t e g y 
f e h é r b o k s z o l ó v a l , arcul-
iitötte, azután k é s s e l s z í v e n 
s z ú r t a . A fehér, hivatásos bok
szoló barátai összeállottak s még 

v a g y s z á z f e h é r e m b e r t 
g y ű j t ö t t e k m a g u k k ö r é , 
a z t á n m e g r o h a n t á k a 

n é g e r e k v á r o s r é s z é t , 

— As Est tudósítójától — 

A hitelélet terén uralkodó kis
hitűség mindenek előtt a m a g y a r 
kereskedelmet sújtja , amely évti
zedek óta azért élt, azért virágzott, 
mert soha sem volt gondja, hogy 
váltóit hol helyezze el a legrövi-
deben. A m i ó t a azonban a váltó
leszámítolás kezdi divatját múlni , 
a legtöbb szenvedés ar kereskede
lemnek jut lei, ame ly éppen azért, 
mert a múltban bonitása, megbíz
hatósága közismert volt, nem látta 
szükségesnek o lyan hitelintézmé
nyeket létesíteni, amelyek a mai 
hoz hasonló időkben szervezetük
nél fogva a lkalmasak a kereske
dők hitelszükségletének kielégíté
sére. A m í g a kisipar gondoskodott 
arról, hogy az I O K S z - b a n tömö
rülve valamiképpen elő tudja te
remteni a m a g a pil lanatnyi szük
ségletét, addig a kereskedelem tel
jes híján van az ilyen intézmé
nyeknek. 

A z utóbbi időben illetékes he
lyen többször szóvá tették, hogy a 
kereskedelem hitelszükségletének 
feltétlen kielégítéséről annál is in
kább gondoskodni kell, mert ellen
kező esetben a legkomolyabb ve

szedelem előtt áll ez a társadalmi 
osztály, amely a legnagyobb ter
heket viseli. 

A pénzügyminiszter elsősorban 
a vezető pénzintézetekkel lépett 
érintkezésbe és felkérte őket, hogy 
a békeesztendők mintájára állítsák 
vissza a bankok kebelében működő 
hitelegyleteket. Ez a megoldás 
azonban látszólag egymagában 
nem teljesen kielégítő, miért is 

a pénzügyi kormányzat sürgő
sen gondoskodni ^kíván a kis
kereskedők országos hitelszö

vetkezetének felállításról. 

A tervezet szerint 50 milliárd 
korona alavlöliével az IOKSz min
tájára szándékoznak• ezt az intéz
ményt megteremteni', amely főleg 
a kiskereskedők érdekeit tudná 
szolgálni. Az állam részéről szük
séges hozzájárulásról már az 
1926/27. évi költségvetésben gon
doskodás történnék, ami' által a 
dolog gyors elintézésére is igen 
komoly kilátás van. Ha a hitelszö
vetkezet 50 milliárd korona alap
tőkével alakulna meg, úgy leg
alább 100 milliárdra volna tehető 
az az összeg, amely a kiskereske
delem rendelkezésére állana. 

Megkezdődtek 
a pengömérleg-

közgyűlések 
— Az Est tudósítójától — 

Megkezdődött a pengőmérlegeket 
jóváhagyó közgyűlések sorozata 
és elsőnek az Őstermelő teszi közzé 
erről szóló értesítését, amely azt 
igazolja, hogy ez a mezőgazdasági 
vállalkozás a tőzsdei értékelést 
messze meghaladó arányban tudta 
részvényeinek belső értékét bizto
sítani, egyúttal számottevő jöve
delmet jut tatva részvényeseinek. 
A z erről szóló értesítés a követ
kező: 

A Magyar Őstermelő Részvénytársa
ság raa tartotta meg VIII. évi rendes 
közgyűlését. A közgyűlés az előterjesz
tett felértékelési mérleget egyhangú
lag cllogadta és elhatározta, liogj r 
darab részvény összevonása által a 
részvények névértékét. 50 pengőben ál
lapítja meg. Az intézet részvénytőkéje 
ezen határozat folytán, 50.000 darab 
50 pengős részvényre oszlik és alaptő
kéje 2,500.000, tartaléktőkéje pedig 
3,000.000 pengőt fog kitenni, úgyhogy 
a részvényeknek mérleg szerinti értéke-
darabonként 1/0 pengőre rúg. 

Az 1925. évi december M 31-én lezárt 
mérleg és eredményszámlát a közgyű

lés szintén egyhangúlag elfogadta és 
elhatározta, hogy az értékcsökkenési 
alapnak 625,000.000 K, a nyugdíjalap
nak 250,000.000 K, a tisztviselői segély
alapnak 50,000.000 K tantiemmentes do
tálása után fenmaradó 5.592,312.397 K 
tiszta nyereségből a 8. sz. szelvény 
20.000 koronával váltassák be. Az össze
vont részvények után tehát az osztalék 
100.000 korona = 8 pengő (16%). 
, A 8. számú szelvény 1926. évi május 
hó 8-tól kezdve Budapesten az intézet 
pénztáránál (V., Széchenyi ucca 1. sz.) 
a Magyar Általános Takarékpénztár Bt. 
pénztáránál (V-, Gróf Tisza Istváuucca 
14. sz.), Bécsben az Urproduktions Ges. 
m. b. H. (I., Hessgasse 7.), a Gebr. S. 
M. Reitzes bankháznál, valamint az 
Allgemeine Verkehrsbank pénztáránál 
kerül beváltásra. 

(éli he ly i sége 
c s ü t ö r t ö k ö n 

REGGEL S ÓRAKOR ZAJ* 

f é n y e s e n á t a l a k í t o t t n y á r i h e l y i s é g e i 

(Hermina út 6 3 . s z á m a z Ango l park m e l l e t t ) 

Sg©£saAT©H t MÁJUS H é 1 -ÉN 
ESTE l O Ó R A K O R 

MEGNYÍLNAK 

Meztelenül táncolt a tóparton 
egy boldogtalan szerelmespár 

Berlin, április 28 

(Az Est külön tudósítójától) 

A Flakensee Berlin környékén 
terül el, kedves kirándulóhely, 
ahová a fővárosiak sűrűn járnak 
kj csónakázni és sportolni. Itt tör
tént vasárnap késő este, hogy já
rókelők o holdfényben egy telje
sen pőrére vetkőzött párt vettek 
észre, amint vadul táncolt. A meg
botránkozott kirándulók fellármáz
ták a osendőrséget és a meztelen 
táncospárt bekísérték. A csend
őrök keresték a tópart pázsitján a 
levetett ruhákat s esak később vet
ték észre, hogy a víz felszínén 
férfi és női ruhadarabok úsznak. 
A meztelen táneospár olyan részeg 

volt, hogy alig állott a lábán, mU-
kor bevitték a csendőrségre. 

Másnap kijózanodtak s elmond
ták, hogy közös akarattal öngyil
kosságot akartak elkövetni, azért 
mentek ki a Flakenseehez. Bele 
akarták magukat ölni a tóba, de 
nem volt bátorságuJc, tehát egy 
kávéházban előbb egész este ittak, 
különösen sok konyakot fogyaszr 
tottak el és teljesen lerészegedtek. 
Mikor aztán besötétedett, kimentek 
a tóhoz, levetkőztek, ruhájukat be
dobták a vizbe s táncolva akarták 
a halálba menni, mert szüleik elle
nezték a házasságot. Közbotrány, 
okozásáért tegnap két-két napi el
zárásra ítélték a meztelen táncos
párt. 

Restaurálják a belvárosi plébániatemplomot 

meghalt.-!: Edward Jennerről és Alfréd 
Nobelről csak két diák hallott a száz 
közül, Confuciusról négy, Kantról tíz, 
Göthéröl harminc. Napóleonról min
denki tudott, H. G. Wellsröl 72 és Dar
winról 72. 

— Nevelésügyünk körül valami radi
kális hiba van, — állapítja meg a Neio 
RepuUic — nemcsak a felső fokon, ha
nem az alacsonyabb fokokon is. Min
den iskolásgyereknek különb bizo
nyítványt kell kiállítani magáról, 
mint ez a csoport, mert ha nem, nem 
szabad az elemi iskolából kibocsátani. 

P. N. 

zsidó király volt— 
válaszolták egy körkérdésre 

egy amerikai egyetemen 
Newyork, április hó 

(Az Est rendes tudósítójától) 
A New Republic című folyóirat cikk

sorozatot kezdett az amerikai egyetemi 
oktatásról. Ezzel kapcsolatban körkér
dést intézett egy meg nem nevezett 
nagy egyetem száz hallgatójához. 
Mintegy hatvau kérdésre kért felele
tet csupa olyan emberről, aki világ-
hiresség. számba megy. A válaszokból 
kiderült, hogy csak uegyven százalék
nak volt helyes fogalma históriai ese
ményekről és nevekről. Hét ember ki
vételével a válaszolók valamennyien 
amerikai születésűek voltak és az 
alábbi válaszokkal állítottak ki ma
gukról bizonyítványt: 

»Bernard Shaw híres amerikai író. de 
már meghalt. Marconi zsidó király 
volt, ő találta fel a repülőgépet és már 
a X V I . században rádióval kísérlete
zett. Steinmetz német iparbáró volt, 
aki most kom-ionál. Michelangelo gö
rög szobrász volt, akj néhány évvel 
ezelőtt tragikus körülmények között 

a régi Nemzett Színit&Z helyén lévő 

Márhus Emilia ParKi 



Rádió menetrend 
Szerda, ápril is 28, 
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Középeurópai időszámítás szerint 

2*00 
London (365): 

H a n g v e r s e n y . 
Bóma (425): Zene. 

3-00 
Bndapest (560): H í 

r e k , k ö z g a z d a s á g . 
Zürich (310): 

M i i v c s z h a u g v o r s . 

3 "30 
Berlin (öOi—571): 

Iijúsági délután. 
Budapest (560): 

Oszkár- bácsi mese-
r lé ln tánjá . 

Dortmnnd (283): 
i f j ú s á g i zené. 

Bern (435): 
Zenekar. 

Hannover (297): 
Lehár-déluíHii. 

Bécs (531): 
Hangverseny. 

London (365): 
Tánczene. 

4-30 
Berlin (504—571): 

Hangverseny. 
München (485): 
' Zene. 

S'Óp 
Bndapest (560): 

Cigányzene. 
Hamburg (392.5): 

Rádió-tréfák. 
Münstcr (410): 

M e s e j á t é k . 

5'30 
Elberfeld (259): 

Schubert—Brahms-
zene. 

8*00 
Róma (425): 

Jazz-band. 

S-IS 
Budapest (560): 

Hegedűs Vilmos 
előadása a szövet
kezetekről. 

Barcelona (325): 
Hangverseny. 

7-QO 
Budapest (360): 

Az Operaház 
Hamlet-előadása. 

Irflnn (560): 
Hangverseny. 

Rádiókönyvek és szaklapok 
nagy változatosságban kapha
tók A s E s t könyvósztályában, 

Erzsébet körűt 18—20. 

' . ' r -ao 
Elberfeld (559): 

Jazz-band. 
London' (365): 

Bach-zehe. 

T3& 
Bóma (iiS): 

Hangverseny. 
Brünn (560): 

Olasz áriák. 

K9nlgsberg (463): 
Traviata. 

8 OO 
BerUn (504-^71); 

Operett. 
Harabare (393.5): 

Örgonáhangvers. 
Prága (368): 

Zongorahangvers. 
Bécs (531): 

Hongverseny. 

8-30 
Zürich (515): 

Szórakoztató zene. 
Varsó (380): 

Tánczene. 

9-0© 
Milánó (320): 

Hangverseny. 
Párlis (458): 

Hangverseny. 

9*30 
Práfa (368): 

Vidám zene. 
Dortmnnd (283): 

Kamarazene. 
lO-OO 

Hamburg (392.5): 
Hangverseny. 

Könlgsbérg (463): 
Tánczene. 

10-30 
Budapest (560) : 

Grafonola-
táuczehe. 

Berlin (504-571): 
Tánczene. 

-ri-oo 
Darentvy (1600): 

Olasz hangverseny. 
Murister (flO): 

Énekkar. 
TÍ-30 

London (365): 
A Savoy-szálló 
hangversenye. 

Lilo-Yelencc 
a szirének szigete az Adrián 

a napiéiig es a pizsamák 
birodalma 

A Iegelbájol&bb nap- és tengeri ffirdő 

ápililstöl-ohmberia 
Minden nap és minden éjszaka új szenzációt hoz . 
Ünnepi játékok (művészi vezeiök: M a s Réin
hardt. Brunelleschi, RővesealH). Nagy bálok. 
Diszebédek. Párizsi divatrevű, Kabtré. Rend
kívüli sportesemények. Nemzetközi teniszverse
nyek. Kiállítások. Meccsek. Vitorlásversenyek. 

Golf . Lovagias 

Eicessior Palace Hotel 
Luxusszálloda. Magánstrand 

noteivuia Regina 
Elsőrendű. Nyugodt és előkelő 

Grand filotei öcs Dalns Legelsörangű. Maginstrand Grand motel uao Elsőrendű. Felséges kilátás 

Felvilágosítást nyújt és 23 . sz . prospektusokkal 
szolgál: C o m p a g a l a I ta l lana G r a n d i 

Aübergb l , V a i e n c * 

Érstekff eszíf mem bonyolódik 
az esztergomi pa 

A proviz iés Segélek, kljftrók é s 

— As Est tudósítójától — 

Az esztergomi városi vízvezeték 
megépítése körül támadt harc élén
ken foglalkoztatja a politikai élet 
közvéleményét is. Huszár Aladár 
főispán tegnap Budapestre érke
zett és jelentést tett az ügyről Ra-
kovszky Iván belügyminiszternek. 
Az Est munkatársa kérdést inté
zett 

Mejssár A la i i á r f Hispánia©*, 
hogy az ügy milyen stádiumban 
van. 

— Eztergom megye alispánja — 
mondotta Huszár Aladár — a meg
indított fegyelmi vizsgáltt során 
már megidézte azokat a vállalkozó
kat, akik állítólag ázt a kijelentést 
tették, hogy Antony polgármester 
proviziós levelet kért tőlük, aminek 
ellenében a vízművek megépítését 
nekik Ígérte, de ezek a vállalkozók 
nem jelentek meg az első meghívás
ra. Az alispán május hó első nap
jaira ismét megidézi a szóbanforgó 
cégeket és pedig ez alkalommal 
pénzbírság terhe alatt. 

— Abszurdum, hogy egy közfunlc-
cionáriust visszaéléssel vádolnak meg, 
sőt egy cikkben magának a belügy
miniszternek figyelmét hívják fel o 
dologra ós a mikor a, fegyelmi liató-
ságok tisztázni akarják a vádakat, a 
vádlók nem jelennek meg. 

— Én magának a polgármesternek 
jelentettem ki, hogy ha a vádak, be
igazolódnak, nyomban elejtem, de 
egyoldalú és nem bizonyított vádak
ra nem függeszthetem fel a polgár
mestert. 

— Le kell szögeznem, hogy Törzs 
éa Ormai szabályszerű közgyűlési ha
tározattal nyerték eH a pályázatot és 
érdekükben sem a polgármester, sem 
más el nem járt. 

Mátéf fy V ik tor 

Esztergom nemzetgyűlési képvise
lője, aki a város közéletében szin
tén nagy szerepet játszik, ezeket 
mondotta el a megvádolt polgár
mester ügyéről: 

— A Palkovies alispán által meg
indított fegyelmi vizsgálaton egyedül 
az a cikkíró jelent meg, akinek a 
vádaskodó vállalkozó cégek állítólag 
adataikat jegyzőkönyvbe diktálták, 
e jegyzőkönyvet azonban a cikkíró 
nem volt hajlandó a főispánnak át
adni. Antony polgármester fegyelmit 
megelőző vizsgálatot kért maga ellen, 
ami most van folyamatban. Meg kell 
állapítanom, hogy a vízvezeték mü
vének kiadása teljesen szabályszerűen 
történt, Törzs és Ormai hetvenöt 
szóval három ellenében kapta meg a 
munkálatokat. Meg keli jegyeznem 
azt is, hogy eredetileg a Neptun cég 
mellett foglaltunk állást, de azt kö
töttük ki, hogy amennyiben a városi 
kölcsönből rendelkezésünkre álló ösz-
szeg nem volna elegendő a vízművek 
felépítésére, a cég garantálja, hogy 
a hiányzó összegek megszerzésében 
segítségünkre lesz. A Neptun azonban 
ezt garantálni nem tudta, mire Törzs 
és Ormaival állapodtunk meg. Tény 
az is, hogy Antony polgármester nem 
exponálta magát egyetlen cég mel
lett sem. 

Egyébként jogászkörökben is 
igen élénken foglalkoznak az esz
tergomi panamavádak jogi részé
vel. Azoknak a cégeknek ugyanis, 
amelyek a polgármester, ellen szóló. 

adtaikat állítólag jegyzőkönyvbe 
diktálták, igazolniok kell, hogy 
valóban adtak a polgármesternek 
provizióslevelet, amely arra vonat
kozik, hogy a munkálatok elnye
rése esetén az őket támogató pol
gármesternek jutalékot adnak. 
Márpedig, ha ilyen proviziósleve
let valóban adtak-a polgármester
nek, 

ez kimeríti a közhatóság meg
vesztegetésének kísérletét, ami 
befejezett bűncselekmény és 

súlyos büntetéssel jár. 
Abban a pillanatban tehát, ami
kor a polgármester ellen valóban 
beszolgáltatják ezeket a dokumen
tumokat, az ügyészség köteles el
lenük is vádat emelni. 

Nem kevésbé érdekes a helyzet 
sajtópör esetén is. Amennyiben 
ugyanis az esztergomi alispán há
romszori idézésére sem jelennek 
meg bizonyítékaikkal a proviziós-
leveleket kiállító cégek, 

a fegyelmi vizsgálatot kényte
lenek lesznek Esztergomban 

felmentő ítélettel befejezni 
és ez azt jelenti, hogy az Antony 
polgármester által indított sajtó-
pörben sem lehet már az állítóla
gos bizonyítékokkal előállani, 
mert a fegyelmi vizsgálat eredmé
nye prejudikál a sajtópörben is. 

A t i t o k z a t o s p r o w i s i é s 
l e v e l e k 

A proviziós levelekről egyébként 
egész romantikus ízű történetek 
forognak közszájon Esztergomban. 
Állítólag 

valóbau kértek egyesek provi-
ziösleveleket a pályázó cégek
től, sőt esztergomi úriasszo

nyok neveiről is suttognak, 
tény azonban, ha akadtak is Esz
tergomban olyanok, akik pénzt 
akartak keresni a városi vízveze
ték pályázatán, a kijárok közül 
senkinek semmi kapcsolata Esz
tergom polgármesterével nem volt. 
Kijárok bőven akadtak és 

a pályázat odaítélése előtt erős 
autóforgalom volt Budapest és 
Esztergom között, még nemzet
gyűlési képviselők is prote

zsálták egyik-másik céget, 
de az esztergomi főispán, _ Huszár 
Aladár nem ismer kijárót, vagy 
közbenjárót, amikor közérdekű 
ügyek eldöntéséről van szó és jel
lemző az egész vízvezetéki kam
pányra, hogy mindén illetékes té
nyező egybehangzó megállapítása 
szerint a pályázatot elnyert vállal
kozók részéről az egyetlen lépés az 
esztergomi vízvezetéki művek meg
építésének elnyerésére az volt, 
hogy szabályszerű pályázatukat 
benyújtották a városnál. H. S. 

L ó s p o r t 

Ma délután 3 óra 25 perckor Káposz-
tásniegyeren lóverseny van. Utolsó kü
lönvonat 2 óra 35 perckor. 

Silvernrook a tavalyi háromévesek 
közt -gát-király volt. Munkájával istál
lója meg vau elégedve. Ellenfelei 
gyöngék. 

Katáng vasárnap igen jól futott és 
a kis Tirupauer is már megtanult nyer
ni. Nandine nem tud Katángnak any-
nyi súlyt adni, 

Nápoly nagyklasszisú stipler lett, 
melyet csak nagyon jó ló verhetne 
meg. 

Meszelő tavaly nyert egy nagyobb 
gátversenyt. Most formában van. Ter
he rendkívül kedvező. 

Katáng nevezve van a mérföldes hen
dikepre is, melynek terhei vasárnap 
már voltak állapítva. Ö is, Ecarté 
II. is iól »befutottak« 
képre. 

erre a hendi-

E l ő k e l ő budapest i ét termi é s k á v é h á z i r..t. 
k e r e s ü z e m e i r é s z é r e abszolút megbízható, j ó 
megjelenésű és a szakmában teljesen jártas, intelli
gens es tiszta múltú 

2 5 0 millió óvadékka l . Idősen n y e l v e k tudá-
e á v a l birok előnyben részesülnek. írásbeli aján
latok »OnalIó üzletvezetői jeligére Bokor és Benkő 
hirdetoirodaba. Váci ucca 25. szám alá küldendők. 

nagy választékban, legmodernebb tánc-
felvételek, rész le t f i ze tésre is olcsón Kaphatóit 
BEMÉNYÍ, Teréz K ö r é t 4. sz 

iiszolókorotigokat 
az összes iparágak részére szállít 

láeiozögépek 
smirgliköpenyének javítását és újon

nan való bélelését vállalja 

argauito Lajos 
Budapest, IX., Koppány ucca 13—15. 

Telefon: József 52-11 

S z a l m a , s e l y e m , n e m e z 

nagy v á l a s z t é k b a n kaphatók 

1V„ Ferenciek tere 3 . (az udvarban) 
M i n d e n n e m ű ka lapokat 
k é s z í t , alaklt . lEst , d í sz í t 

ízlelne! 
irodának, vagy műhely-

| nek alkalmas h e l y i -
1 s é g , a Belváros for-
I galmas helyén, azonnal 

Cím a kiadóhivatalban 

L̂llobb elhelyezkedés! 
Több ágazatbői álló vidéki s p e c i á l i s m e g b í z á s r a 
utazót isztvlse lő í iot igen magas dotációval a lkal 

m a z u n k . Részletek megbeszélése egész nap. 

VII, Miksa ucca tizenegy, föitjszit kettő 

írta: 

Piairice Pafóoiogne 
Franciaország nagykövete. 

Paléologue háborús emlékei a világháború legérde
kesebb dokumentumai sorába taitozik. 

Á r a 1 2 5 . 0 0 0 k o r o n a . 

Kapható » A z Este központi könyvkereskedésében, 
VII . , Erzsébet körút 18—20 

uvtizedeli ó t a közismer bulorliiiel-oszfályunkat is-
météletbeleptettuk. HUe! ese tén is k é s z p é n z á r a k a t 
számítunk. Közt i sz tv i se lőknek k ü l ö n ö s k e d v e z 
m é n y . Hálószobák, ebédlők, úriszobák uapy válasz, 
tékban. l e g k e d v e z ő b b f izetési t e l t é te l ek mellest . 
B O S - M I L k e r e s k e d e l m i r.-t., ezelőtt B a l á z s áa 
Tárea bútoráruháza, V L . Vilmos császár út 43. szám 

J Ügyfelem megveszi S á r k á n y 
L a j o s n a k , Budapesten, VIt l . , 

Német ucca 49—51. szám alatti s z a t ó c s üzletét . 
Hitel ezökmeHőzésterhével felhívatnak, hogy követe
léseiket ez évi május 4-ignálam írásban jelentsék be. 
Dr. Bana István ügyvéd, I . , Horthy Miklós, út 54 

és Se.lítai5gat®s«s afücate-Sssek 

Saere?«si anyagos* 
notorok, szellőzők stb. a legolcsóbb napi árban 

Szerelési munkák b é k é b e " anyagokból 

$iikJó$ il«sl 
•í. -mg. JlektrcMPíM'-'.'íai vállalata 

3 « , o a p s s t , V Í I , S l p u o o í i < - i n . o ó z a e t 1 1 6 - B 7 



Csütörtök, 1926 április 29. 15. oldal 

s 
Mo&omezetéses 
üMözévepsenw 

— Az Est tudósítójától — 

Max Dobé berlini motorvezetéses ver
senyző tegnap kísérőjével együtt meg
érkezett Budapestre éa délután már 
könnyű tréninget tartott az újpesti 
stadionban. A pálya nagyon tetszett 
neki és hamarosan sikerült néhány 
21—22 mp-es kört abszolválnia. Dobé 
szombaton mérkőzik először Schrőter-
rel és a magyar stéhergárdával tiZr 
futamos üldözőverseng keretében. Va
sárnap egyórás verseny lesz. 

A két német sprinter, Curt Einsiedel 
és Rudolf Mayer holnap érkeznek meg 
Budapestre. Az Esí-vándordijas ver
senyt vasárnap délután fntják ie az 
újpesti stadionban. 

'33FC-SAC 
— Az Est tudósítójától — 

Má délután 5 órakor kupamérkőzés 
lesz a Bertalan úoeai pályán, a »33« FC 
és a Soroksárt AC csapata között. A 
33-asok a válogatott Zsák, Kovácsy és 
Pipa helyén tartalékkal állnak fel, győ
zelmük azonban így is majdnem biz
tosnak látszik, A mérkőzés győztese a 
kupa elődöntőjébe kerül, ahol a III . 
ker. T V E csapata less az ellenfele. 

MÉ /, osztályú bajnokság állása 
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Ha a Húsosokat felmentik, 
a többi vesztegető egyesület 

ítélete sem áll meg 
A polgármester elégtelennek tartja a Húsiparosok 

eíleni bizonyítékokat? 

— Az Est tudösitójától — 

Tegnap híre terjedt, hogy a pol
gármester az ismert vesztegetési 
ügyből kifolyóan a Húsiparost 
bizonyítékok híján fölmenti a vesz
tegetési vád alól, a többi egylettel 
szemben hozott határozatot azon
ban jóváhagyja. 

Ez ?- hír megdöbbenést keltett a 
Labdarúgó Szövetségben, mert 

áz ítélet megsemmisítése tönk* 
re tenné az M L S z erélyes puri

fikáló munkáját, 

amely annak idején olyan nagy 
elismeréssel találkozott. Meg sú
lyosabbá teszi a helyzete t hogy a 
Húsosok csapatai fülmentes eseten 
az I. osztályban kell elhelyezni es 
az a jelenlegi beosztást teljesen 
felborítaná. 

A felmentő ítélet hírével kapcso
latban egyesek nyomban összefüg
gést kerestek a lementés es az 

MLtSz új elnökének személye kö 
zött, mert Dréhr Imre, akit Ripka 
főpolgármester ajánlott az M L S z 
elnökéül, tudvalevően a Húsiparo
sok klubjának díszelnöke. Néni 
szabad azonban elfelejteni, h o g y 
Dréhr Imre székfoglalásakor, is
mételten hangsúyozta, hogy 

5 az MLSz elnöki székében 
semmiféle klubérdeket nem 

képvisel. 

Megkérdeztük a felmentés híré
vel kapcsolatban Biró Dezsőt, aki 
annakidején az ítéletet k imondó 
fegyelmi bizottságnak az elnök© 
volt. 

Biró Dezső 

a következőket mondott;.: 
— Hivatalos értesítést még nem 

kaptunk a polgármester állítólagos ha 
tározatáról, én is csak a szállongó hí 
rekből értesültem a dologról. Kizártnál 

tartom azonban, hogy a Húsosokat fel
mentsék ugyanakkor, amikot a többi 
vesztegető egyesületre nézve az ítéletét 
helybenhagyják. 

— Ha ugyanis a Húsosok nem 
vesztegettek, akkor azok sem le
hetnek buűösök, akikét azért ítél
tünk el, mert a Húsosok által en

gedték •magukat megvesztegetni. 

Az eljárás során különben -is vala
mennyi egyesület ellen egyformán sú
lyos bizonyítékok merültek fel, ha te

hát az egyikkel szemben a hatóságok 
kevésnek találják a bizonyítékokat, 
akkor a többit is fel kell menteni. 
Már most kijelentem, hogyha a Húso
sok felmentéso tényleg megtörténik, 
akkor 

., én magam fogom kérni a többi egye
sület felmentését. 

Ismétlem azonban, hogy a felmentés
ről szóló hírt egyszerűen hihetetlen
nek tartom. 

Lemondott jegyek, 
játékosok es birok 

A magyar-osztrák válogatott mérkőzés 
előkészületei 

— Az Est tudósítójától — 

Tegnap estig lehetett átvenni a 
Labdarúgó Szövetség pénztáránál 
a^magyar-osztrák válogatott mér
kőzésre előjegyzett jegyeket. Izgal
mas jelenetek játszódtak le a pénz
tár körül. Olyanok,, akik egész pá
holyt kértek, csak két-három pá
holyülést kaptak, akik pedig csak 
páholyülésekre jelentették be igé
nyüket, azoknak olcsóbb jegtryel 
kellett beérniök. A z történt ugyan
is, hogy 

a válogatott mérkőzés jegyeit, 
különösen a páholyüléseket, 

háromszorosan túljegyezték, 

a pénztár tehát; kénytelen volt az 
összes jegyigényeket redukálni, 
amibe viszont a közönség nem 
akart belenyugodni. 

Míg az M L S z a jegyeket mondta 
le a közönséggel szemben, addig 
tegnap már a játékosok első le
mondásai is megérkeztek. -

Rémai III. tegnap megrándí
totta a bokáját 

és ezért le kellett mondania. A szö-

Poiya Rémai III. 

vetségi kapitány Potyát állítja he
lyére. Lemondott Kléber is, alki 
Budapest csapatába vol t középfe
dezetnek jelölve. Kléber vasárnap 
húzódást szenvedett s ezért nem 
tud játszani. Helyette Pesovnik 
kerül a centerhalf posztjára. Pe
sovnik helyét pedig a fédezetsör 

S P O R T H Í R E K 
Képek a magyar 6 p o r t múltjából. A 

KISOSz könyvtárának kiadásábau új 
könyve jelent meg dr. Mező Ferenc
nek Képek a magyar sport múltjából 
cím alatt. Az ízléses kiállítású és érde
kes képekkel, illusztrált könyv a mult 
század sportéletének sok kedves epi
zódját örökíti meg az utókór számára. 
A könyv megrendelhető a szerzőnél -(II. 
ker., Fő ucea 59., IV. 3.) 

Négyszáz gyermek dísztornája a Vi
gadóban. Vasárnap, május 2-án délután 
rendezi a Fodor Testnevelő Iskola szo
kásos vizsgadélutánját a Fővárosi Vi
gadóban. Négyszáz bájos apróság vonul 
fel ebből az alkalomból, hogy ügyes
ségéről és fegyelmezettségéről tanúbi
zonyságot tegyen. Hétfőn tartották a 
vizsga főpróbáját. A gyakorlatok pom
pásan sikerültek, úgyhogy cs idén is 
felejthetetlen látványban lesz része 
azoknak, akiket érdekel a kis gyerme
kek tornája. 

Menedékházavatás a Csúcshegyen. 
Május 2-án, vasárnap délelőtt 11 'óra
kor avatja fel a Budapesti Turista 
Egyesület a Csúcs/Begyen épített és dr. 
Győző Dezsőről elnevezett menedékhá

tjobboldalán Kovásznay (III. ker, 
T V E ) foglal ja el. 

Bécsben is mégváltozott a csa
pat összeállítása. 

A z új felállítás a következő: A i g -
ner—Reiner, Blum—Kaller, Resch, 
Ludwig—Gutti, Hanel, Hierlán-
der, Wieser , Eckl . 

Lemondott a bíró is. 
A már tegnapelőtt lemondott Cet* 
nar helyett- Herrent kérte fel az 
M L S z a mérkőzés vezetésére. Her-
ren tegnap táviratban közölte, 
hogy nem jöhet. Erre telefonon 
érintkezésbe léptek az osztrák szö
vetséggel és 

Hirrle (Bázel) személyében ál
lapodtak meg. 

Remélik, h o g y Hirrle nem fog le
mondani. 

Az újoncok 
Tegnap már arra is vol t idó, 

hogy a válogatot t csapat" összeál
lítását megvitassák. A közvetlen 
védelemben csak Papp közvetlen 
beállítása vo l t meglepetés. Az E T C 
20 éves all-rounde játékosa még 
csak három éve futballozik, de a 
közönség már régen felfedezte, 
( iyors , technikás, energikus já
tékos, akiből nem hiányzik a lel
kesedés sem és í gy bizonyosan 
meg fogja állni helyét a váloga
tottban. 

A másik újonc a 38-asok Ko
vácsy Bélája. Ö is fiatalember, 
mindössze 21 éves, jómódú fiatal
ember, aki passzióból játssza a fut
ballt. A budai csapat olaszországi 
túrája alatifc az olasz» sportlapok 
sokat írtak róla. Azóta csak fejlő
dött. A szövetségi kapitány szerint 
Kovácsy játékstílusa hasonlít leg
jobban a mai center csatár ok közül 
OrthéhöZ és azért esett rá a vá^ 
lasztása. 

zát. Az ünnepélyes felavatást dr. ZsiU 
vay Tibor, a nemzetgyűlés alelnöke, a 
:Magyar Turista Szövetség elnöke végzi. 
A felavatást társasebéd követi, amelyre 
az egyesület helyiségében, a Vestend» 
kávéházban lehet jelentkezni. A részt
vevő közönségnek IwssaUagos rende
zők állnak szolgálatára reggel 6 órakor 
a nyugati pályaudvaron, 7 órakor aa 
Üjlak'i templomnál, valamint 8 és 9 óra 
között az óbudai villamos végállomás
nál. 

Tomboló siker 
r í i a i t a , 

.... Kezdete V49-kor 
Telefon: József 121-68 



MEMIM Bécsben ego bandát, aieii} 
ftaiis msggar eggiilliésoiat akart értékesíteni 
A letartóztat ottaK Között van az olaszliszRai csodarabbi 

unoKaöccse is 

Bécs, április 28 

A bée-i rendőrség a legutóbbi 
napokban számos embert tartózta
tott be, 'ezek között egy Weisz Sá
muel nevűt, akit voltaképpen 
Wcingartcn Jeremiásnak hívnak, 
és aki 

Fneuláiider olaszliszkai csoda-
rabbi unokaöccse, 

A letartóztatásokról értesítették 
budapesti rendőrifőkapitányságot. 

továbbá Berg-ncr Miksát, Summer-
feld Ábrahámot és Tressler Men-
delt. A letartóztatottakat beszállí
tották az országos törvényszék fog
házába, i 

Számos hamisított magyar egy
milliókoronás bankjegyet ta« , 

láltak náluk. 

W a l k o f o g a d t a 
' í n y á s z k i i l d ö t t s é g e t 

Azonnal i segéSyt kér tek a minisztertől 
n®m losz g y o r s in tézkedés , a b á n y á s z o k 

' a e l indulnak" 

Wafte rögt @n áf kérette a tárgyalásokra 
V&ss nép|6léti minisztert 

«~ Tudósítás eleje as 1. oldalon — 
A bányamunkások küldöttségét 

ma délben már várta Walko La
jos kereskedelemügyi miniszter, 
úgyhogy a Peyer Károly és Klárik 
Ferenc vezetése alatt érkező bánya
munkásokat azonnal a. miniszter 
fogadószobájába vezették . 

Az egyszerű vájárokat Klárik 
Ferenc mutatta be a miniszternek, 
majd szóvátette, hogy 

ez a 18 bányász 11.000 munkás- L 

kéz nevében jelent meg,' hogy 
figyelmeztesse a kormányt, 
hogy tulajdonképpen 100.000 
lélek szenved, nyomorog és 
éhezik a salgótarjáni szénme

dencében. 

— A dolgozó munkások havi ke
resete nem haladja meg az 500-000 
koronát. Ezen segíteni kell minisz
ter úr — emeli fel itt a- hangját 
Klárik Ferenc. — Ez már az állam 
.érdeke! 

Ha nem segítenek, akkor ta
lán a halálba kergetik a szor
galmas bányamunkáshadat, de 
lehet, hogy másba, ami talán 
még a bajáinál is gonoszabb. 

Most Peyer Károly vette át a 
Bzót és hosszú, igen szakszerű be
szédben 

részletesen ismertette a salgó
tarjáni medencében dolgozó bá
nyamunkások sérelmeit, bajait 

t különösén rámutatott az állam
vasutak maaatartására. az ivari 
üzemek kérdésére és arra a keres
kedelem és vámoolitikára. amely a 
külföldi szénnek kedvezve, a ma
gvar szén tüzelését és használatát 
^megakadályozza. 

Csóka Vendel, a salgótarjáni bá
nyamunkás szervezet vezetőié be
szélt mesr. 
. Azonnali;intézkedést, gyors se
gélyt kér,-meri értésére kell.adni a 
'miniszternek, hogy 

a bányamunkásoktól utasítást 
kapott annak elmondására, 
hogy ha azonnal nem történik 
valami, már holnap újra felke
rekednek, hogy Budapestre jöj

jenek a miniszterhez. 

I Walko miniszter ekkor kijelen-
ftette, hogy 
1 ebbe az ügybe bele kell kap

csolódni a népjóléti miniszter
nek is, akiért sürgősen telefo

náltak 

kérték, hogy azonnal, jöjjön át 

a kereskedelmi minisztériumba, 
hogy az egész ügyet, a gyorsse
gély dolgát is megtárgyalhassák. 

Árra az időre, amíg a népjóléti 
miniszter megérkezik, a tárgyalást 
felfüggesztették. 

Két éjszakai járatot indít 
,— Az Est túdósitójátöl — 

Az autobusz-üzemre felügyelő 
bizottság tegnap délután ülést tar
tott,, amelyen egy sereg jelenték
telen ügyet intéztek el. A közön
séget ezekből az ügyekből annyi ér
dekli, hogy 

két éjszakai járatot fognak in
dítani. 

Az egyik járat, melynek útvona
la 1 a'- Hermina úttól a Krisztina 
térig terjed, éjjel tizenkét órakor 
indul. A másik autó az Aréna úton, 
Dembinszky és Wesselényi uccán 
át a Blaha Lujza térre indul és 
visszafelé a Dohány uccán és az 
István úton át az Aréna útig köz
lekedik. Ez az aixtó éjjel 11 óra'koT 
fog indulni. Az új járatok tarifája 
elég magas. A Hermina úttól 

a Krisztina térig tartó utazás 
6000, a másik 5000 koronába fog 

kerülni. 

Az autóbusz ma már nem luxus
közlekedési eszköz; itt volnál az 
ideje, hogy ezeket a magas tarifá
kat mérsékeljék. 

Barátságos a bécsi tőzsde 

Bécs, április 38 
(Az Est bécsi szerkesztőségétől) 

A forgalom barátságos irányzattál 
nyilt meg. Déli 12 órakor as árfolya
mok ezresekben.: Osztrák Hitel 12X-S, 
Magyar Hitel 269.9, Államvasút 380, 

Berlini háztulajdonosok) 
vészért . . . . 

megbízható gondnoknak 
ajánlkozom 

A békebeli házbérek 15—20% tiszla hozamát garan
tálom. Egyéb előnyökért írásbeli garanciát vállalok. 
Kívánságra a bérjövedelemre e l ő l e g e t folyósítok. 
Elsőrendű referenciákat nyújtok Budapesten, Ber
linben és Wienben. Berlini címem: C . Alexander-
strasse 35. Személyes meghívásokat május 3-ikáig 
elfogadok B a r Dávid, Orient-szálló, Dohány ucca 

A mai tőzsde 
ÍRÁWyZAT: barátságos 

A külföldi tőzsdékről érkező tájékoztató hírek dacára, sem 
lanyhult el az irányzat az értékpapírpiacon, mert egyes papírokkal 
szemben az érdeklődés változatlanul fennáll és a vásárlások ezeknek 
a részvényeknek az árfolyamát a t e g n a p i s z i n t f ö l é e m e l i . 

Az arbitrázsban a forgalom eleinte mérsékelt, csak a tőzsdeidő 
későbbi folyamán alakul ki számottevő üzlet. A N o v a - r é s z vé
n y e k á r f o l y a m a 245.000 k o r o n á r ó l 259.000 k o r o n á r a e m e l 
k e d e t t véleményes vásárlások következtében, amelyeket új alaku
lás hírére bonyolítottak le. 

A h e l y i p i a c o n a malomipari értékekkel és a nyomdaválla-
latok részvényeivel szemben, valamint egyes vegyipari értékeknél 
élénkebb az üzlet. A Gnmi-részvények ma nem érték el a tegnapi 
magas árfolyamot. 

A h a - d i k ö l c s ö j i k ö t y é n y - p i a c ma gyengébb. ,'• 
A z á l o g p i a c teljesen elhanyagolt, még tájékoztató árfolya

mok sem kerültek felszínre. 
A y a 1 ni a £ o r g a l o m vaHrowyiel élénkebb, mint tegnap. 

A mai kötések kasszanapja 
május 11. 

A mai árfolyamok i 
(Zárjelben a tegnapi? záróárfolyamJ • 

Bankok* 
Angol-magyar (281 28 29. Föld

hitelbank (166) 166 168, Hermes (12.5) 
12.5. Maíryar hitel (271) 267 268. Cseh 
bank (11) 11. Leszámítoó bank (62) 
62. Olaszbank (19.5) 20 20.5. Nem
zeti bank (1616) 1630 1650. Osztrák, 
hitel (119) 120. Kereskedelmi.bank 

{m)Sarékpémt&rák. ' ' - \ *• 
Egyes. főv. (21.5) 22 —-225,-Pesti4 

1650. Hazai (1648) 1640 — loou. 
Biztosítók* 

I. Magyar bizt. (3400)3300. 
Malmö fe * 

Baek-malom (40) átt, Borsod-mis
kolci (144) 150 155, Concordia, (6), 
6 6.75. I. budapesti K m . (05) 95.5 96, , 
Gizella (50) 50, Hungária (242> 242^ 
244, Pesti Viktória. (83) 33 35, 

I/yomeMJSi 
Athenaeum (56) 56 60, Franklin. 

(63) 57 58, Glóbus (30) 30, Kwler,í!&H* 
56, Üjságüzem (3) 3. ' 

Banyák ea téglagyárak* 
Bauxit-trust (362) 360, Beocsinf 

(1010) 1025, Borsodi (30.75) 30.5, 
Kohó (210) 205 210, Drasehe (107) 
105 — 107, Magnezit (770) 77Ö — 
780, Ált, kőszén (3120) 3105, Salgó 
(428) 426 — 427, Újlaki (150). 145,.. 
Urikányi (1175) 1165. 

Vamnwvek és gépgyárak t 
Csáky (—) 5.1, Gazd. gép (217) 

208, Fegyver (385) 395 — 400, Fém-
kereskedelmi (16) 16, Ganz-Danub.. 
(1360) 1345 — 1370,. Ganz vili. (815) 
800— 818, Kistarosai (52) 48 — 52, 
Kübno (20) 20, Láng (73) 75 — 77, 
Lipták (24.5) 25, Mág (5) 5 — 5.5, 
Lámpa (—) 109 — 112, Bimamurá-
nyi 98 — 100, Schliek (--> 51, 

Faipari vállalatok t 
Hazai, fa (30) 33, Kronberger, (L2) 

1.2, Malomsoky (5) 5, Lichtág (0.4) 
0.5 — 0.6, Ofa (505 ) 505, Slavonia 
(51) 46, Níisici (1275) 1270 - 1285, 
Viktória bútor (1) 1, Zabolai 
(20) 20.. 

KőzleJeedésl vállalatok* 
Bur (275) 280, Délivasút (76) 79 

— 82, Levante (102) 102 — 103, 
Nova (237) 245 — 259, Államvas l t 
(390) 375, Tröszt (282) 279 — 282. 

Textilipart vállalatok* 
Goldberger (97) 95 99, Karton 

(51.5) 53 54, Kender (95) 97, Pamut 
(207) 207, Szegedi kender (310) 315. 

Gáz- és vUlainosságiix'UlalatoU:> 
Izzó (740) 730 745, Phöbus (110) 

107 108. 
ÉlelmíszerválUilatoh t 

Óceán (6) 6, Halkóresk. (11,5) 11.5. 
SstaUmlak. és gyógyfürdők t 

Égisz (94) 94. Ligetszanatórium 
(28) 28, Lukácsfürdő (22) 21. 

Vnkorgyáratt i 
Délcukor (—) 420, Magyar cukor 

(1405) 1395 1410, Georsri (188) 185190, 
Mezőhegyesi (272) 309 325, Stummer 
(700) 700. 

Olajmüveki 
' Olaj (20) 20. • 

Sör- ea szeszipar/ 
Részvénysör (615) 615, Fővárosi 

sör (61) 61 64, Gschwindt (342) 342 
345, Krausz szesz (50) 52. 

Vegyipart vállalatok t 
Chinoin (14.75) 14.75 15, Danica 

(73) 72.5, Spódium (50) 50, Flóra 

(28.5) 28, Hung. műtrágya (102) TO5 
106, Klotild (13) 16, Szikra Í42.5) 

iifflönféle váMalamt i " J' 
Boni (22) 21, Brassói' (350) 352. — 

354, őstermelő (207) 208, Gumi (358i 
.140— 145. 

AUamadAssá&i kötmSmyekj 
Népszövetségi kölcsön (70) 70.25. 

5Vi%-oe pénztárjegy 1917. évi (42) 
40. 1918—1923. évi (42) 40. 1918—1925, 
évi (42) 40. Hadiköcsön 6%-os I—V. 
kib. (50) 46 47. VI—VII kib. (46) 42 
43. Hadiköesön 5VÍ%-OS II. és VJL 
kib. (46) 42 43. IV . kib. (43) 42. "Ví, 
kib. (43) - . Vin. kib. (43) 4 2 ^ E & * 

JSmtepénzeJk-
20 koronás maarwar arany, 

287. 20 koronás Osztrák arany 
285. Ezüst korona 5.1—5^. Rág* 
ezüst forintos 12—13. Esüsfc5.rfeoro-, 
nás 25.5—27. « ; - ;. ryj 

ValutáR és devizáit 
Pénznemek: 

Angol fotó 
Belga frank 
Cseh korojia 
Dán korosa 
Dinár 
Dollár 
Francia frank 
Hollandi forint 
Lengyel zloty, 
Leu 
Léva ' -
Lira 
Német marka 
Norvég korona 
Osztrák shilling 
Svájci frank 
Svéd korona 

előző napi 
középár. 

348030 34703U 
2552 

pénz ám 

2605 
3115.75 

18715 
1257J5 
71250 
2402 

28715 
7000 
280 

í! 516 
2862 

16705 
15430 
10081 
13812 
19130 

2111 
18S7Ö 
1254 

71100 
2376 

28660 
6925 
275 
514 

2852 
16989 
15490 
.10064 
13799 
19100 

2572 
2120-5 
18730 
1256 

71400i 

7225 
; 283 

267fi 
17039 
.15540 
10098 
13839 
19160 

Külföldi kifizetések: 
Amszterdam 
Bécs 
Belgrád 
Berlin 
Bukarest 
Brüsszel 
Kopenhága 
Oslo 
London 
Milánó 
Newyort 
Párizs 
Prága 
Szófia 
Stockholm 
VarsA 
Zürich 

28715 
10085 

125&\5 
16705 

278 
2605 

18715 
15430 

347530 

10070 
1256 

16989 
273 

2552 
18670 
15490 

347030 

71460 
2390 

2116.75 
516 

19130 
7000 

13S12 

71360 
2366 
2113 

514 
19100 
6925 

13799 

10100 
1261 

17039 
281 

2572 
18730 
15540 

348030 
2879 

71560 

2120.5 
518 

19160 
7225 

13839 
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— Csődöttkivüli kényszeregyesség. 
A budapesti törvényszék a mai napon 
csődönkivüli kónyszeregyeeségi eljá
rást indított Weisz Rezső kalapkeres
kedő (Király ucca 84.) ellen. 

Krisztus diadalmenete ez a könyv, bevonulása törő
dött és csüggedt lelkünkbe. Ara fűzve 125.000 kor 
Egész vászonkötésben 150.000 kor. Kapható Az Esi 
központi könyvkereskedésében, V I I . ker., Erzsébet 
körút 18—20, továbbá IV. ker., Vaci ucca 12, V . ker., 
Vilmos császárul 14, V I I . ker., Rákóczi út 54 . szám 

Felelős s z e r k e s z t ő : Sa lustnszky Imre 
Kiadótulajdonos: Az Est lapkiadó r.-t 

Feleifis k iadó : Sebestyén Arno ld igazgat* 

Az Athenbeum irodalmi es nyomdai részvénytársulat nyomása, wyomaaiaazaatós !Wö«wr ignta) 




