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Feladatok 
és kötelességek 

Irta:
UGRÓN GÁBOR

Az egész ország közvélemc* 
nyének figyelmét hetek óta a 
miniszterelnök és a pénzügyi 
miniszter külföldi útja tartja le* 
kötve. Remélve, hogy ama poli* 
tikai szélcsönd, amely az út ed* 
digi tartama alatt tapasztalható 
volt, még a hátralévő pár nap 
alatt sem fog viharrá átalakulni, 
örömmel kell megállapítania 
minden hazafiasán gondolkozó 
embernek, hogy azt a nagyfokú 
politikai érettséget. — amelyről 
nemzetünk a legutóbbi években 
oly ritkán tett tanúságot — 
most tanúsítani tudtuk, öröm* 
mel kell megállapítani, hogy a 
sorsdöntő napokban nemcsak a 
politikával foglalkozó pártok és 
a sajtó tudták a legelismcrésrc* 
méltóbban magukat fegyelmezni, 
hanem a politikán kívül álló 
egész nemzeti közvélemény és a 
nagy dolgozó tömegek is a leg> 
teljesebb mértékben.

Ami a politikai út eddigi eredt 
menyeit illeti, senki, aki ismeri 
a lehetőségeket a békeszerzőt 
désnek ezen úttal aktuálissá tett 
határozmányai körül, nem kép* 
zclhetctt többet elérhetni, mint 
azt, hogy a jóvátételi bízott* 
ság hozzájárul vagy megtagadja 
azon kérelmünket, hogy a tria* 
nőni békében stipulált zálog* 
jogok egyikének vagy másikát 
nak felfüggesztése annakidején 
nem fog elvi akadályokba üt* 
közni, ha és amennyiben egy 
külföldi kölcsön effektuálása ér* 
dekében a zálogokat a kölcsön 
biztosítására lekötni akarnók. 

csak ennyit vártunk a kül* 
midi úttól, mint ahogv többet 
nem is várhattunk, — sikertc* 
lennek nem mondhatjuk.

\ an azonban a külföldi út* 
bak a jóvátételi bizottság bár* 
milyen határozata esetén is egy 
nyereségoldala. Ez pedig annak 
?. légkörnek feltétlen megtisztu* 
wsa, amelyben a magyar politi* 

elet munkája folyik. Már 
eddig is áldásthozó volt az or* 

s.°,raa int^őjének külföldi 
útja. Áldásthozó volt, mint bő* 
Reges májusi termékenyítő eső 
ez a pár heti politikai treuga dei 

"S5em’ hog,v miután ^bizonyosodott az, hogy egv 
passz,v összefogásra ké-. 

cn nenuet> hogy ne !el>es* 
„ ®2,az cgységes összefogást 

aktív munka teljesítése körű 

is keresztülvinni. Kétségtelen to* 
vábbá az is, hogy az egész or* 
szág közvéleménye jobban látja 
e sorsdöntő napokban, mint va* 
laha, hogy mik voltak azok a hi* 
bák, amelyeket a közelmúltban 
elkövettünk és amelyek egy* 
ideig lehetetlenné tették, majd 
később egyre késleltették egy 
ilyen külföldi útnak és külföldi 
kölcsön effektuálásának még a 
lehetőségét is. És ebből a meg* 
gondolásból hiszem és remélem, 
hogy le fogja vonni minden párt 
azt a konzekvenciát, hogy jövő* 
beni magatartásával' a hibákat

A miniszterelnök távollétéro kö
tött fegyverszünetet és a pünkösdi 
ünnepnapokat alaposan megzavarta 
a választói névjegyzékek összeállí
tása körül tapasztalt rengeteg sérz- 
lem. Úgy pünkösd vasárnapján, mint 
hétfőn rengetegen keresték fel a 
központi városházát és a kerületi 
elöljáróságokat a választók, hogy 
hogy megállapítsák, kimaradtak-e a 
névjegyzékből- A két ünnepnapon az 
ellenzéki pártok jogvédő irodái és 
egyéb adminisztrációs intézményei 
reggeltől késő estig lankadatlan erő
vel dolgoztak, panaszokat vettek fel 
és ezerszámra készítették a felszó
lamlásokat.

Hétfőn estére már egészen meg
bízható számadatok állottak a pártok 
rendelkezésére a sérelmeket illető
leg. Megállapítást, nyert, hogy az 
eddig feldolgozott anyag szerint 

nyolcvanháromezer választót 
hagytak ki jogosulatlanul a név

jegyzékből.
Ugyancsak az eddigi adatok sze

rint különböző körzetekben
több, mint 10.000 új egyént vet
tek fel a névjegyzékbe, akiknek 
választói jogosultsága a legna

gyobb , mértékben kétes.
Egyrészt ez a technikai akadály,

fokozottabb mértékben kerülje, 
mert hiszen ellenkező esetben 
minisztereink külföldi propaga* 
tívmunkája teljesen kárbavész, 
sőt belátható ideig ilyen termés 
szetíi tárgyalások újrafelvételc 
feltétlenül lehetetlenné válik.

Remélem tehát, hogy a kül* 
földi út nyomán nemcsak mind* 
azokat a pénzügyi eredménye* 
két, amelyeket egy külföldi kői* 
csöntől várunk, nemcsak 
róna zuhanását, a hitelélet reor* 
ganizálását, a költségvetés egyen* 
súlyának helyreállítását, a tiszt* 
viselőkérdés rendezését, erős,

Mz ellenzék vezérei 
Oaruvárynál

Rz uf választói nívjegyzék megsemisitéséhez frötih a fégyvarzzünet 
meghosszabbítását — n miniszterelnök helyettese ez ügyben Vázsonyit, 

Ugvont, Peyert és Rassayt magához kérette
— 'A Hétfői Napló tudósítójától — 

másrészt pedig az súlyos politikai 
ok. hogy ilyen tendenciák mellett az 
ellenzék nem mehet bele a választá
sokba, szombaton este felvetette azt 
a gondolatot, hogy az ellenzéknek 
egyöntetűen követelni kell

új választói névjegyzék összeál
lítását, vagy pedig a régi lista 

törvényesítését.
Ha ez nem történnék meg akkor 

komoly eshetőség gyanánt a passzi
vitással kell számolnia a kormány
köröknek.

Ez a gondolat igen erős formában 
jutott kifejezésre a Központi Demo
krata Körben tartott vacsorán és 
ezen gondolat mellett leszögezte ma
gát Vázsonyi Vilmos, Rassay Ká
roly, Peyer Károly, Rupert Rezső, 
tehát az egész ellenzéki pártszövet
ség.

Ugyancsak teljesen új listát köve
tel a

kormány támogató Heinrieh-párt 
és a pártonkívüliek csoportja is.
A szombaton este elhangzott rend

kívül éles hangú kritikák a kor
mányköröket arra késztették, hogj’ 
érintkezésbe lépjenek áz ellenzéki 
vezérekkel.

Értesülésünk szerint keddre meg
hívást kapott Darüváry Géza 

A kétnapos magánforgalom
A vasárnapi és hétfői magánforgalomban, a pünkösdi ünnepek alatt 

üzletkötés alig volt, de a hangulat mindvégig bizakodó maradt. Azok 
az árfolyamok, amelyek előfordultak, csak taxáclós árfolyamok vol
tak és nagyjában a szombaton kialakult árulván mozogtak. Taxációs 
árfolyamok: Salgó 118.000-119.900, Itima 29.0B0—29.500, Aliamvasút 
I02.gw-W3.009, Nova 31.000-32.000. Osztrák Hitel 15.600-16.000, Kőszén 
384.900—390.000, Közúti 10.000-16.100, Izzó 90.000-91.000. Siummcr 300.000 
-302.009. Magyar Hitel 48.000- 48.509.

koncepciózus, átgondolt köz* 
gazdasági politika inaugurálását, 
a termelés, a munka fokozását. 
— hanem remélem, a politikai 
belső békének helyreállítását is 
azon hitben, hogy a kormány a 
saját és az ország jövendő hol*
dogulásának érdekében olyan 
belpolitikát is fog csinálni, mely 
a nemzet minden egyes fia, 
minden egyes dolgozó embere 

a ko*, egységes összefogását a nemzet 
talpraállítására nemcsak lehe* 
tővé teszi, hanem minden kor* 
mánvzati intézkedésével elő is 
segíti.

miniszterelnökh'elyetteshez Vá- 
zsonyi Vilmos, Peyer Károly, 
Rassay Károly, Ugrón Gábor. 
Rupert Rezső és mások, hogy ve
lük megtárgyalja a sérelmeket 

és a treuga dei megóvását.
A szociáldemokrata párt ugyanis 

a nemzetgyűlés szerdai ülésén teljes 
egészében szóvá akarja tenni a vá
lasztói névjegyzékek körül történte
ket és a kérdést élére állítva, köve
telni akarja, hogy a nemzetgyűlés 
tárgyalja le ezt a kérdést.

Miután a miniszterelnök a szerdai 
ülésen még nem igen vehet részt, 
sőt valószínűen még szükség van a 
szünet további meghosszabbítására 
is, nem kívánja a nemzetgyűlést 
együtt tartani. Ezt a célt kívánja 
szolgálni a keddi korferencia, a 
melyre a miniszterelnök helyettese 
az ellenzék vezéreit magához ké
rette.

Ezen a megbeszélésen dől el. 
hogy a fegyverszünet megliosz- 
szabbítíatik-e és az ellenzék kí
vánságait honorálja-e a kor
mány, vagy pedig teljes heves
séggel kirobban a harc, amelyet 

n városháza urai idéztek Fel.

Úgy értesülünk, hogy az ellenzék 
nem fogad el semmi Ígéretet, csak 
komoly és erélyes intézkedésre, haj
landó lábhoz tenni a fegyvert Fel
tételeik között a legelső: a most 
összeállított választói névjegyzéket 
a kormány semmisítse meg és ren
delje el új választói névjegyzék 
összeállítását oly módon, hogy a 
központi választmányban és az ősz- 
szeíró küldöttségben az ellenzék 
számarányának megfelelően vegyen 
részt*
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Ketten
beszélnek

J1 parlament büfféjéből
yf parlament népiden folyosóján 

égy fiatal kormánypárti honatya 
lézeng abüffé táján. Amint benyit az 
ajtón hirtelen hangos örömben tör 
ki:

— Szervusz, kérlek — kiáltja és\ 
már nyújtja ki a kezét a népszerű 
ellenzéki képviselő fiié. — Hát te 
mit csinálsz Ifi?

— licnéztem, azt hittem Ith-1 
trafikot kapni, Fs te?

— fn csak úgy unalomból. Meg a 
fizetésemet vettem fel. Ari is csak 
unalomból. Hallatlan kérlek, hogy 
az embernek csak borravalót adnak. 
Látod, ha fizetésemelés ügyében in
dítanál ok akciói, azt mi is támogat
nánk. libben a kérdésben megtud
nánk egyezni Gömbliséltkcl is.

— Hát még mindig haraguszlok 
(1 insbösékre? Mi lesz, ha a minisz
terelnök haza jön?

— Nem tudok én, leérlek semmit. 
Nem jár senki a pártkörbe, az ember 
teljesen tájékozatlan. Még tőzsde- 
tippet se tudok kapni.

— Miért nem kérsz Drehr Imré
től, vagy tiiró Páltól. Azt hallom, 
még az újságírók is a Drehr Imre 
tippjei n gazdagodnak meg.

— Nem ér most semmit a legjobb 
tipp sem, mikor meg szükség lett 
volna rá. nem volt itthon Drehr.

-Hol cd ti
— Hát nem tudod? Mcrdnban 

üdült Vázsonyival együtt. Sillve- 
főve együtt voltak, vagyon össze
barátkoztak. Hanem tudod, kik ke
rt snele sokat a tőzsdén? A fajvédők. 
Ulain hozza a tippeket. A Népben 
meg a Szózatban szidják a tőzsdéi, 
maguk pedig halálra keresik -magu
kat. Most úgy hallom Pallost vettek 
a fajvédők, De mi újság nálatok?

— Az ellenzéknek rosszul megy. 
Nemcsak a tőidén •vesztenek, ha
nem a kártyán is. Cziráky Józsi a 
mull héten százmilliót vesztett egy 
ültében a Nemzeti Kaszinóban. 
Windischgrac.tz pedig hatvan mil
liót. A herceg ezenkívül Pécsben is 
elkdrtyázolt néhány osztrák milliár- 
dot. Most abban reménykedik, hogy 
behozza szénen.

— Micsoda szénen?
— Sahr-vidéki szénen. Szmrccsányi 

Gyurkával most utaztak Párizsba, 
hogy a fővárosnak szenet hozzanak. 
Apropos, mit tudtok a miniszter
elnök utazásáról?

— Érdekes, hát te is azt hiszed, 
hogy egy kormánypárti képviselő 
Jobban van informálva, mint akár
melyik ellenzéki újságíró. Csak egy 
viccet tudok, azt is a villamoson 
hallottam, valaki kérdi: Minek ment 
Kállay Párizsba? — bet len — 
feleli a másik.

— Régi vicc ry. Én már azt is tu
dom. hogy mondta ezt cl Pap Jan
csi. Mii ek ment Delhién Párizsba 
— kérdezie. Amikor a másik nem 
tudóit válaszolni, diadalmas arccal 
kivágta — Kállay.

— (’gy látszik ti mindent jobban 
tudtok. Hanem mond, mit csinálnak 
a: ellenzéki vezérek?

fíassay pompás egészségben 
jött vissza Olaszországból- Tele van 
harci kedvvel. Minden reggel egy 
fflórát riv a Fodor-féle vívóterem
ben. Fodor Pistával verekszik. Né
ha felnéz ide Dénes Pista is.

— Hát VázsonylT
— Vátsonyl nagy bajban van, A 

tele f öncenzúra ugyanis, hogy köny- 
nyebben megfigyelhesse a beszélgi-

!

^('kapcsoltatta a lakásának denl kihallgathat hazuk ól.téscit, összek ,_________
és az irodájának a vonalad. lg)J 
,azután a- irodájából állandóan ki 
lehet hallgatni, hogy mit beszélnek 
a lakásán és viszont. Csak, fel kell 
emelni a kagylót. Miután pedig Vá
zsor yi dísz Ikrét ügyeit az irodai te
lefonon szokta lebonyolítani, nagy \ 
zavarban van, mert a felesége min-'

A közÉlBlmezűst miniszter
letűri a drágaságot

Beid János nyilatkozata a kérdés megoldásáról
— A Hétfői Napló

Munkatársunk felkereste Bwd Já
nos közélelmezési minisztert, aki a 
drágaság kérdésével legtöbbet fog
lalkozik s aki úgyszólván rcszort- 
'minisztere a drágaságnak és meg
kérdezte hogy a drágaság problémá
jával szemben a kormány cseleke
deteit milyen szempontok irányít
ják. A közélelmezési miniezter ezek
ben volt szívok válaszolni:

— Már több Ízben kifejtettem, 
hogy a drágaság problémájút 
nejn lehet kiszakítva kezelni — 
egyedül reánk, Magyarországra 
vonatkoztatva. A drágaság nem 
uj jelenség, gyökerei még a béke
évekbe nyúlnak vissza. Azokat a 
jelem,égőket, amelyeket- felfokozva 
tapasztalunk most, a békeszerző
dés által keletkezett

specifikus gazdásági helyze
tünkön kívül igen nagy mér
tekben okozza a haszonszerzés,

a termelés kinövése, amellyel szem
ben minden eszközzel fel kell ven
nünk a harcot.

— Sokszor felvetődött az a kér
dés, csaknem mindig szemrehá
nyás formájában, hogy van-e a 
kormánynak kidolgozott program
ja a drágasággal szembon. Anél
kül, hogy érinteni akarnám a kor
mánynak gazdasági programját, 
amely a külföldi ut során már 
megemlíttotett és amely a termelés 
megindításával és fokozásával'ter
mészetszerűleg alkalmas a drága
ság lokalizálására, — csak annyit 
állapitok meg, hogy kifejezett és 
kidolgozott, minden részletre ki
terjedő programról a folyton vál- 
faokozó gazadsági jelenségek mel
leit nem lehet komolyan szó.

— Van azonban egy szempont, 
amely n kormány cselekedeteit 
feltétlenül irányítja, mint ahogy 
eddig is irányította. Ez a szem
pont pedig

a fogyasztók érdekeinek meg
védése.

Csak abban a gazdasági politiká
ban van erő, amely kellő rugal
massággal és kellő időben tud al
kalmazkodni az adott viszonyok
hoz.

— A kormány ez irányban foly
tatja tovább közélelmezési politi
káját, do öltől függetlenül is van 
még Nők olyan részlete a drága
ság problémájának, amelyek kö
zött legfontosabb talán

a jövedelem elosztódé* kérdése.
Ebből a szempontból legfontosabb 
feladat a nemzeti jövedelem fel
fokozása arról a visszaesett nívó
ról. amelyet nagyon jól világit 
mdff az a statiszíikoi adat, amely 
mar nyilvánosságra került és 
amely szerint nemzeti jövedel
münk nem emelkedett olyan 

— Nagyon jó. Nagyon jó. Más 
pletykát nem tudni

— Dehogynem. Hanem most sie
tek. Majd a szerdai ülésen elmesé
lem.

— Jaj de. kiváncsi vagyok.
— Hát gyere be. Szervusz.
— Szervusz, szervusz.

tudósítójától —
arányban, amilyen mértékben 
pénzünk értéke, csökkent. Amikor 
tehát- a jövedelmi viszonyok meg
javítására kell törekednünk és 
meg kell változtatnunk azt a vi- 
száa helyzetet, hogy a nemzeti jö
vedelemből egyes rétegek mérték
telen és aránytalan részt vettek 
cl a nagyobb réteg rovására — 
nagyon kell vigyáznunk arra, 
hogy ez a megoldás olyan legyen, 
hogy ne tegye tönkre egész nem
zetgazdasági életünket.

— Remélem, hogy közös erővel 
sikerül elérnünk annyit, hogy a 
legfontosabb kérdésekben egyön
tetű felfogásra jutunk a parla
ment tagjaival és megfontolt mun
kával a bajt gyógyíthatjuk is.

albuma

Joanovich Pál
Alvezét- a Wolil-gátdában, de 

sorban meglehetősen hátul .van 
tüneményes Csilléry mögött, aki _ 
legtökéletesebb helyettese a nagy
vezérnek. A csatéban azonban nem 
csapattiszt, hanem Inkább mint dip
lomata vagy parlamentali- szerepel. 
A közgyűlési terein egyik oldalán 
van a buliéi, a másikon a pipázó. 
Eleinte, amikor ezek a gyűlölet
csillagok megjelentek a Városháza 
égboltozatján, az ellenzék a pipá
zóba szorult pihenni, a többség pe
dig a buffotbon ütötte föl tanyáját. 
Ma nz ellenzék szeparáltságát már 
régen megtörte az éhség, szorgal
masan járnak a buffetbe; de min
den wolffpártl városatya zsidó
barátság gyanújába keveredik, ha 
a pipázóba beteszi a lábúk A kivé
tel: Joannovich Pál Öméltósága 
Neki szabad.. Izzó viták, dühöngő 
viharok és éjszakai közgyűléseken, 
amikor Baranskl Gvnln már. a haj
nalt knkoréljö, feltűnik a pipázó 
ajtajában Joannovich Pál, esek 
éppen hogy a szeme nincs bekötve 
és a kezében nem lenget kis fehér, 
lobogót. Pedig nagyon illenék neki.

Másként csorog ilyenkor, az ajká
ról az adoma, az anekdota, kedves, 
szellemes, barátságos, mintha mind
azt a rideg gőgöt, amely Wolff 
Károlyban kontprimálódotl, bájra 
akarná felváltani. És Icrifclsöbb re- 

enaedelcmmel büszkén vallja 
magát Ilyenkor liberálisnak .Tonn- 
novich Pál. 

a

a

.Ml demokraták", yagynnita.

„mi liberálisok0 járja ilyenkor, de 
ha jövőre is városatya maradna és 
folytatná diplomata tevékenységét 
akkor, biztosan „mi szocialisták" is 
lenne belőle. A városházi kurzus 
elején — mi tagadás benne — sike
reket is ért ol ezzel a módszerrel, 
végre is Wckerla Sándornak, az 
egyházpolitikai harcok hősének, bi
zalmasát és Joannovich György 
szabadkőműves nagymesternek a 
fiát látták benne, Joannovich Györ
gyét, aki az állami számszék elnöke 
volt és akiről pieg vagyon Írva, 
hogy: 1876 aug. 20-ikán, Szt-Istváu 
napján avatják fel a szabadkőmű
vesek Nagy-Oriens páholyát s ez 
alkalommal Joannovich György 
nagymester, mondja az ünnepi be
szédet.

Ma azonban mái Rége a varázs
latnak, legfeljebb, ha egy-cgy fiatal 
újságíró dől be, aki most jár elő
ször a Városházán. Mert neki a 
sajtóhoz is szabad útja van, nem 
úgy, mint Wolff Károly nak, ha egy 
„destruktív újságíróival szót vált 
Joannovich, aki különben a Teleki
kormány cenzúra-főnöke .volt és 
Wolff Károlynak még a nevét sem 
engedte leírni avatatlan tollal, vé
gigmehet karonfogva a Városházán 
akár Szabolcsi Lajossal, az Egyen
lőség szerkesztőjével is. A sajtóval 
szemben egyébként a legnagyobb 
„főző“-nek bizonyult, aki a naivab
baknál fülbesugó liberalizmusával 
komoly sikereket ért el.

Egyidöbcn különben kitűnően ját
szotta a lázadó rabszolga szerepét 
is. Hol a folyosón, hol a pipázóban, 
hol a sajtókarzat padjára támasz
kodva. Sima szavai mélyén sötét 
elégedetlenség húzódott meg, enyhe 
gesztusai kemény forradalmára sej- 
tegettek. Legalább mindenki igy 
sejtette és ahányszor) megmozdult 
a wolffi tábor, ahányszor szecesszió
ról tárgyaltak, a fáma mindig 
Joannovich Púiban látta a kivo
nulók vezérét, az uj párt megalapít 
tóját.

Bárhogy hittek benne, mindig ötf 
maradt és ma már nem lehet benne 
kétség, hogy a maga karrierjét vég
legesen hozzákötötte Wolff Károly 
zuhanó sorsával. Még ugyan pró
bálkozik kompromisszum-tervekkel 
paktum-ötletekkel, de csak vissza
felé sülnek el lcgtÖbbnyire. Leg
utolsó ilyen kisérlete az volt, ami
kor a Petőfi uccát Zsidó uccára 
akarták magyarosítani és az ő 
közbevető indítványával Kazár ucca 
lett belőle. Az ellenzéki sajtó ezúttal 
nem ugrott be Joannovich Pál „jó
indulatáénak és alaposan kikészí
tette őzt a paktumot* pedig Joanno
vich a pipázóban nagy előadást tar
tott az újságíróknak, hogy a kazár, 
nem zsidó.

Joannovich büszke jelene mellett 
természetszerűen rátartós a múlt
jára is, amikor még a Wekerlo-kor- 
mány jegyzőkönyveit vezette s ami
kor ilyenformán a neve minden 
minisztertanácsi kommünikében ott 
szerepelt. Feledhetetlen emléke nz 
is, hogy a szerbekhez mint királyi 
biztost küldték és amit a többi ki
rályi biztosok nem szoktak tudni 
ő méltóképpen töltötte be a király 
szerepét, előkelőén, kézfogás nélkül. 
Ma a magyar* király helyett néha
napján WolfT Károlyt helyettesíti, 
ami szintén nem utolsó dolog. Nagy 
a vágya, hogy csalhatatlnn vezére 
mellett necsak a kommunális ügyek
ben, de az országos politikában is 
asszisztálhasson. Meg is érdemli, 
szükség is van a nagy-politikában 
nz olyan emberre, aki a keresztényi 
szeretet Wolff Károly tói, az őszin
teséget pedig Wekerle Sándortól ta- 

Pogány Béla.

Két óra alatt ha ftlltireii olőkolS belvárosi irodán* íaí’ ” $*obá/át díjtalanul kiadlak, laKamoz Juttatjuk t:t

Astoria Lakásiroda, Budapest IV, Kossuth Lajos u. 14. Telefón: 82-74

Klojtántcbb, tgo idabb bútorozott szobáit, 
nyári lakások férfiaknak, hölgyöknek, hóna* 
pótoknak, ogy és két s»oba*konyhás al* 
bérlatok mtndrn korülotbon kaphatók/
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Nlasztfr voltam 
a Hungáriában 
Igazán gőzben a gőzben 
t 4 Hétfői Napló tudósítójától. — 
Ai öreg masszőr egy kicsit megvetően 

végig, azután vállat vont.í Na. nem bánom. így lettem masz- 
a Hungáriában. Úszónadrágot ad

tak rám, éppen olyat, 
mint amilyen a zsá
kot hordóké vagy a 
ligeti hintáslegényo- 
ké. De nem sokáig

7Ön nekem!
Ahogy azonban

-u, ké. De nem sósáig 
gyönyörködhettem 

Z* magamban, mert egy 
r kövér úr már türel

metlenkedni kezdett: 
— No, fiatal bará

tom, jöjjön, gyűrkőz-

zxuvftj --_____ közelebbről megné
zett, egy kicsit véznának találhatott 
mert, húsz koronát nyomott a markomba 
és kijelentette, hogy mégis csak inkább 
a Kováccsal dögönyözteti magát. Kö
rülnéztem.

Egy evikkores, kopasz úr még fürdés 
közben is olvasta az újságot Egészen jó 

tanár képe volt. 
Egyszerre csak 
valaki nagyot 
üt a vállára.

— Szervusz 
Kiéin!-— mond
ja neki. — Mondj 
valami jót!

Közelebb men
tem, hátha ez 
egy vicces^ tanár, 
aki most jó vic- 

Klein úr egészen 

— Most minden flott — mondta.
A dohány nccai fíiszerkereskedő egy 

tratikossal beszélgetett a vízben. A fog
lalkozásuk különben nem látszott meg 
rajtuk, do ezek is — beszéltek. Itt a 
bazinbon ismerkedtek meg r szemem 
láttára. A drágaságról beszéltek és ez 
összehozta őket. A fűszeres a dohány 
árát soknllotta, a tra tikos a cukorét, 
végül csereüzletet kötöttek a vízben. 
Láttam egy orvost, aki merően vizsgál- 
gatott mindenkit éa a mellette lubic
koló tértink ilyeneket mondott:

-- Látod milyen rendellenes -a bslláb- 
szára. Annak egész elferdült a csípője.

Az ügyvéd mindenkiről tudta, hogy 
milyen bilncsolekményt követett el és 
^ny kav* vagy évi börtön van a háta 
mögött. Egy úr a lábakat nézegette és 
sopánkodott, hogy mennyi tyúkszemet 
lát, meg összenyomorított ujjakat. Han
gos előadást rögtönzött a jó cipők fon
tosságáról. • Ez csak ortopad cipész le
hetett.

Masszőrségoni első áldozatát vad düh- 
kezelés alá. A hátát, elögö-

Bethlen és Kállay a pápánál 
Kállay vasárnap Párlsba utazott 

Az angol kincstári kanoellár a magyar 
konszolidációs törekvésről

Róma, májusé 21.
Vasárnap délelőtt gróf Bethlen 

István miniszterelnök és Kállay 
pénzügyminiszter több olasz köz
életi személyiség látogatását fo
gadta.

A pápa vasárnap délben 12 óra
kor Kállay pénzügy minisztert, ma
gánkihallgatáson fogadta, amely 
egy óra hosszáig tartott. Kállay 

Most mar egészen 
teljes megfeszítésével

nyöztem teljes erővel. Néha felszisszont 
& páciens, máskor megbiztatott:

— Erősebben! Jobban! Ott-ott!
belejöttem. Erőm 
dolgoztam, a ve
rejték csurgóit 
rólam, de leg
alább áldoza

tomról is. Eddig 
szót sem szóltam 
hozzá, do a ven
dég már nem 
állta meg tovább 
szó nélkül.

— Hja! bará
tom, csak nem 
elfáradni. Mu
száj dolgozni, 

mint a lónak. A Bicsay sem fulladt ki 
vasárnap, pedig Ascanio már ott loholt 
a sarkában. Sz. így! Bicsay nekem régi 
tippem.

— Mit szól nagyságos úr a Pásztor
dalhoz — érdeklődtem.

— Jó ló. Nekem az is meg volt. Brrr! 
Elfáradtam. De mesterem és mento

rom nőin hagyott pihenni.
■— Na fiam, — mondta gúnyosan — 

elfáradt? Tessék csak tovább.
A következő vendégem kövér öreg úr 

volt, ehhez már én beszéltem.
— Nagyságos úr most kaptam egy jó 

tippet. Fogadja, meg az Osztrák-derby- 
ben Bicsayt.

Az öreg úr fölényes mosollyal nézett 
rám.

— Én nem játszóim-Én komoly ember 
vagyok. Én dolgozom. A jobblábamndl 
vigyázzon, fáj. Nézze én tőzsdetag va
gyok, az munka. Nem fogadás. Tessék 
spekulálni, ahoz kell ész, nem szerencse.

Mikor elment, megelégedetten vereget
te a vállam.

— Borravalót nem adok. A pénz köny- 
nyen elveszti az értékét és ma úgysem 
ér sokat véle. Honom hallgasson rám: 
vegyen kedden Légszeszt és péntekem 
adja el, hatvanezer lesz. Szépen keres- 
het. Na, Isten vele! 

pénzügyminiszter délután félöt óra
kor Parisba utazott.

A pápa pünkösd hétfőjén magán
kihallgatáson fogadta gróf Bethlen 
István miniszterelnököt.

Páris, május 21.
Baldwin kincstári kancellár wor- 

cesteri beszédében elismeréssel nyi
latkozott arról a munkáról, amelyet 
Magyarország a maga pénzügyei
nek megszilárdítása végett kifejtett.

A két páciens egészen elfárasztott. Ki
felé indultam, útközben még megállot
tám egy fülke előtt, ahol kotten várták 
míg fi masszőr keze felszabadul. A 
munkában lévő vendég, még mindig 
azt mondta:

— Még jobban! így! Erősebben — a 
mikor pedig meglátott engem, felém 
fordult: — Persze, m&ga fiam most ta
nul masszírozni. Hát csak nézze hogyan 
dolgozik a Kovács úr. Ez egy ügyes 
ember. Már húsz évo masszíroz...

Erro a várakozók közül hirtelen ha
raggal megszólalt egy úr:

— Na és még meddig várjak! Még 
húsz évig fogja masszírozni!

És nem várt, hanem elindult egy má
sik masszőrhöz, aki ott állt marconán, 
összefont karokkal, áldozatra lesve.

Stromfeld nlezredes 
tovdbbra is fosva marad

A vizsgálóbíró elutasította 
szabadlábra helyezési kérelmét

— A Hétfői Napló tudósitójától. —
Mint ismeretes, a rendőrség három 

hónappal ezelőtt. letartóztatta Strom
feld Aurél alezredes, a vörös hadsereg 
volt főparancsnokát.

Időközben az egyik terhelőtanú vissza
vonta Stromfeld ellen tett vallomását. 
A volt alezredes, aki letartóztatása előtt 
a Hungária-kalapgyár raktárnoka volt, ■ 
elutasította munkaadóinak ajánlatát, 
hogy szabadlábrahelyezéso ellenében 
óvadékot tegyenek le érte. Ellenben vé
dője útján most, hogy az ügyben a vizs
gálatot befejezték, kérte, hogy óvadék 
útján helyezzék szabadlábra. Balassa 
Gusztáv dr. vizsgálóbíró Stromfeld ké
rését elutasította, s a további fogvatar- 
lása mellett döntött, egyben pedig a 
vádirat elkészítése végett a befejezőit 
vizsgálat iratait áttette az ügyészséghez.

Csalásírt vád alá he
lyezték a titkos tele
fonok tulajdonosait
A vádlottak amnesztia 

kérelmét legfelsőbb helyen 
elutasították

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Két évvel ezelőtt, mint ismeretes, 

a rendőrség több tekintélyes tőzsde
bizományost tartóztatott le, akik 
njeg nem engedett módon titkos te
lefonállomásokat szereltettek fel 
irodáikban. Ezek az állomások a te
lefonközpont elkerülésével, egyene
sen a tőzsdeteremmel állottak össze
köttetésben s így a bizományosok a 
tőzsdei árfolyamokat minden pilla
natban megszerezhették.

Az ügyészség súlyosabb minősí
tése ellenére a vizsgálóbíró csupán 
telefon kihágást látott fenforognl, 
mire a letartóztatott tőzsdebizomái 
nyosokat szabadlábra helyeztek.

Időközben befejezték a vizsgálat 
tót és a vádtanács az ügyészi vád
irat értelmében

csalás büntette címén helyezte vád 
alá a terhelteket.

Ezek közül többen amnesztiát kér
tek, a kérelmeket azonban a kor
mányzó nem találta teljesíthetőnek.

A telefoncsalás ügyében Nedetzky 
dr. ítélőtáblái bíró tanácsa június 
hónap 2-ára tűzte ki a főtárgyalást.

Viseljünk Palmasarkot!
Megtakarítjuk vele a cipőjavi- 
tást és kíméljük idegeinket

Hirdetjük és fizetjük a lehető legmagasabb árakat 

aranyért, briliánsért 
ezüstért 80 -160 koronáig, Hamisfogakért 1000 
koronáig. GELLERT TESTVÉREK Eötvös uccaB

bTzsóbrt délután háromkor ébredt. Az 
‘™bl időben három-négy órakor haj- 
balban karul, ágyba ón lassanklnt öb
le is beletörődött. Késő ősz volt és Jó 
1S. vo.t így, a homályos szobában meg- 
'’arni, núg a s'zfik Kálvária ucca elsö- 
' u| es túl. a borbélynál moggyújtják 

a Petróleumlámpát. Ilyenkor halvány 
[ínypaszina esett a szobába és Erzsébet 
lassan öltözködni kezdett.

Erzsébet tournuro-t vett fel és az ol- 
Xh «Arka sznlaPokat gonddal kötöz- 
kcuc. Borszeszlámpával bodorította a 

“Ml, amelybe ősz szálak vegyültek. A 
>«lvin,kékWWrt 

vnSn°n ,4Uotti — énnek a könyvnek ez 
Cln^: ■•EmliSny", valami kültói 

töh.'n,4ű>°dÍl ki’ CMrnyol<sszázüivonket- 
rpit ' h Kanizsán. Erzsébet elmerem 
Járati. mntfzi8h<>n nem nagyon
min ki^«n’néh,!n io Porcig tartolt, 

k mllot,a. hogy önnek már ti- 
líJ'SÍJrt’ hovK'»vább. Az „Em- 
iü í k> 1«n<»«k a kötése, do a lap- 
hajvánr^ű ‘nrktk P«Plro«ból voltak, 
wattól 2d.-vVrrk voIlBk benn- Li«- 
éuXtt. ? köllSnfi '• "“éopelt. Az 
•nilékro!.í? ^''szómra Erzsébet külön 
ben * hŐmél lány,t0,t zaTaroa életé- 
..tarai"S?“ ",dla- “ « évreAm 
Do éan.^b«bb, eMményt jelentett. 

W?oU M w»yn*>n»tton ée 
s«romUv?M V0V ',** Erzsébet gyorsan 

■ r<- gondolt. Szaréiuleyvei már” kánapw ToH

Szeremley volt az egyetlen ember, aki 
egy hónapja állandóan járt hozzá, úgy, 
hogy egyiittlélüknek holmi határozot
tabb jeliego kozdott kialakulni, meg
különbözve az egy-, meg kéthónapos 
futó barátságoktól. Ma. is, hajnalban, 
öt órakor váltak cl, Erzsébet suttogva 
kísérte ki a homályos kapualjába nyíló 
szobából és Szeremley már ötre újból 
ideígérkezett.

De már négykor ott volt, popitanad- 
rágban, rettenetesen magas gallérban, 
fekete Chevalirrbeli, alacsony, egyenes 
cilinderbon. Erzsébet még nem fejezte 
he a ruházkodást és bizalmasan hátra- 
fizólt, hogy csak üljön le. A gavallér 
óvatosan húzla fel nadrágját és előbb 
megnézte a kopott bőrhokedlif. Aztán 
unni kezdte magát és megszólalt:

— Ma beszéltek rólad valahol, — 
mondta előrohajolva. Mostanában, mi
kor magukra maradtak, már tegezték 
egymást.

— No mondjad.
Erzsébet nem nagyon bánta, miről 

beszélhettek. Csak azon csodálkozott fu
tólag. ki ismerheti őt Kanizsán, ahol 
alig fél évo lakott. Az emberekkel szem
ben évek óta valami távoli, zagyva ér
zése volt, — nem emlékezett senkire és 
semmire, ami azelőtt történt — mintha 
ez utóbbi tíz év előtt nem lett volna 
semmi, vagy ami volt, holmi más, ide
gen emberrel történt, és nem vele. Úgy 
volt, mintha ő tulajdonképpen tíz év- 
*el ezelőtt született volna, egy szennyes 
és homályos sikátor valamely udvará
ban, de nőm gyereknek született, hanem 
már érett és mindont értő, ntegosömör- 
lött asszonynak — egy nagy gúnyos cse
csemő, kit nem érdekel a világ, mert 
már kiábrándult belőle, mielőtt megpil
lanthatta volpa.

—’ Matakásyéknál keriHtél Móbs. 

folytatta Szeremley, látván, hogy ma
gától kell belefogni.

Majd, hogy Er.^óbet erre se érdeklő
dött:

— Nem is tudtam, hogy neked férjed 
is volt már.

Erzsébet, egy gombostűt erősített meg 
és a tükör felé hajolt. Annyit érzett, 
hogy Szeremley hangjában volt valami 
tiszteletfélo és ez bosszantotta. Évok óta 
elképedve és egyre növekvő megvetéssel 
szilárdult meg kevosett foglalkoztatott 
értelmében a meggyőződés a férfiak ha
tártalan ostobaságáról. íme, ez az em
ber, aki eddig úgy bánt velő, ahogy ő 
maga is természetesnek és helyénvaló
nak találta, most talán meg akarja kü
lönböztetni őt a hozzá hasonló nők kö
zött, mert valaki megmondta róla, hogy 
tiszta családból származott, s hogy egy
szer férje is volt, tekintélyes és jómódú 
ember, valami jegyző. Istenem, alig em
lékezeti rá.

— Mi bajuk velem? — rántotta a vál
lát.

A gavallér közelebb jött, Ügyeskedni 
kezdett. De Erzsébet ráütött a közére. 
Egyszerre valami durva és kemény ér
zése volt. Most magától kozdett beszólni 
a volt férjéről. Szeremley a kiilsojéro 
volt kiváncsi.

— Keszeg kis ember volt, — mondta 
Erzsébet jókedvűen, — csapzolt baju
sza volt, nem szerette a rendel. Kevés 
pénzo volt.

— Miért hagytad ott!
— Beosukták.
Szeremley megtudta, hogy holmi po

litikai ügyről volt szó: közvetve tudta 
csak meg, elképzelésből, mert a nő 
nem nagyon értette, mi a különbség.

A gavallér intim részletekre tért, ér
deklődött. Erzsébet ajkát higgy őszi ette, 
megvetően legyintett. Aztan behívta a 

vicéházmesternét és kávét hozatott. Ka
lácsot ettek hozzá.

— Erzsébet., este elviszlek a Teátrum
ba, - - mondta a gavallér. — Társulat 
érkezett.

— Komédiát játszanak? — kérdezte.
— Nem ám, édes babám. Hanem a ba

rátom uram, egy bizonyos Bájligethy, 
valahol egy drámai poémát talált, 
nyomtatásban, vagy azon manuserip- 
tumhan vette meg a szerzőtől, eljátsza. 
engedetem nélkül, Kanizsán és még 
egyebütt. Pesten még nem is játszották. 
Nagy mester ez a Bájligethy, ő maga 
festi a kárpitot, meg a kulisszákat 
mind. Éhez kellett, vagy ötven darab.

Erzsébet, elkészült, rizsport hintett az 
arcára, pirosítóval kendőzto még. Aztón 
jókedve lett.

II.
Sokan voltak, az egész kanizsai in

telligencia és Erzsébet dacosan, szem
telenül suhogott fel a páholyba, meg
követelve mintegy, hogy nz anyák szó- 
gyeljék magukat és zavarba jöjjenek 
bakfls leányaik miatt. Szoremley va
lami diákot hozott még magával és Er
zsébet, amint, a szűk lépcsőn lefelé men
tek, inár csak szokásból is, megszorítot
ta a diák kezét, úgy, hogy a körmei 
egy kicsit belementek a tenyerébe. A 
diák hiilt-fült, és remegett, a puha asz- 
szony sötét, árkok szemei vészéé, baljóg 
mámorba ringatták.

Mire leültek, odalent javában folyt 
már a játék. A diák, lelkes szemű, igen 
fiatal ember, Szoremleyntk magyarázta, 
miről van szó. Szeremley gúnyosan 
figyelt a diákra ég egyik karját óvato
san dugta Erzsébet háta mögé. Erzsébet 
viszont a diák felé hajolt. A diák foly
ton beerélt, suttogott. Erzsébet az egéez- 
ből <*it « nevet, hallotta: Arany János,
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Kevés a drágakő, 
de azt sem Keresik

— Briíliá ni-riport —
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
VaJunennyl budapesti ékszerl.ereakedés 

ajtaja fölött kis fehér tábla látható, ame
lyen hidegen, fölényesen és kirívóan ez 
a két bzó olvasható;

BRILLIANST VESZEK!

Mi, szegény, klszikkadt vénájú, száz
szor megtépázott, sikkesre soványadon 
középosztálya polgárok hirtelen átsiklunk 
r táblákon — ha véletlenül ráesik a tekin
tetünk, mert tudjuk, hogy ez a két szó 
már nem nekünk szól, kinek lelne ma 
közülünk briliánsra, amikor az egynapi 
kenyeret sem Jöhet a ílxfizctésbő! beszc. 
remi?

Mégis, érdekelt a kérdés, hogy kik vá
sárolják ina a jóllétnek és gondtalanság* 
nak ezt az ar.sztokratikus reprezcmláu- 
sáj s felkerestünk húrom előkelő fővárosi 
ékszerkereskedőt, hogy a briliáns árupiaci 
szerepléséről tájékoztassanak.

Schmelzer Mór, az ékszerkereskedők 
egyesületének elnöke lemondóan legyint a 
kezével a rczigiiAltan mondja:

— üzlet — forgalom? . . . Nincs! . . 
Napokig nem jön be senki az üzletbe 
drágakőért. A középosztály már jobbára 
eladta az ékszereit, ami legnagyobbrészt 
sfber kezekbe jutott s kikorült az ország
ból. A mágnások két évvel ezelőtt tömő 
grspn bocsátották áruba ékköveiket a 
Hungáriában tartózkodó franc'a kereske- . 
dók nők. akik kormáuyengedóWyd vásá
roltak Budapesten, hogy cserébe gyógy- 
szerekkel lássák el az országot. Akkor is- ' 
inét nagyon sok drágakő jutott át a határ 
rokon.

A briliáns árát karút szerint fizetik s 
n legkisebb drágakő ára is túlhaladja a 
kétszázezer koronát. Ezüstben még van 
valamilyen forgalom, mert ennek, vala
mint az aranynak szilárd n világpiaci ál
lása, míg n briliánsé lanyha. Régebben 
még vásároltak az újonnan lett gazdagok 
briliánst, ma azonban nem az ékszer fa* i 
jr.-í M a vagyont helyzetet, han^m az 
autó.

Kletnbcrger, Erzsébet körúti ékszer- 
nagykereskedő még hói.zú ideig esemény- 
felennék jelzi a dvúgakökercskedelmct. A 
fő.akót « pénzszűkében látja, s ami mtógis 
forgolwnbwn van. annak az értékpapír a 
fiftrgva. a kisgazdánál pedig a föld.

Gábor, Rákóczi úti ékszerkereskedő 
valósággal összeborzad a briliáns cmlíté- 
(wSrc. Miszem van tőle már ... — mond
ja irtózva — azt a táblát is bevételem, 
hogy no is lássam többé . . . kinek kell 
ma briliáns? — Egy jő óra uram, . . . 
van önnek pontosan járó órája? . . . Nem 
gondolja, nem lesz az éjszaka valami? ... 
En mindent beszedetek a kirakatból . . .

S a keze alatt villogó szemű ékkövek 
tűnnek d, nem sokan, csak ami megma
radt a béke pompájából . . .

ós Itt íu-gjogyezto, hogy ismorte azt 
az írót, egyszer Pesten találkozott vele 
és beszéltek is.

Valami nagy sivatag volt most a szín
fiadon, hóiul piramisok és az egyik, 
barna szülész igen hangosan szavalt A 
diák azt mondta, hogy ez szimbólum és 
hogy ilyeneket Goetho is használt. Er
zsébet n szín őszre tott megjegyzést, hogy 
csinos fiú. de buta, ismeri ezt is. Szó 
romley •linónckcdett, hangosan szójáté
kokat csinált, hogy a földszinten is hall
hatták.

— Mi ez az egész! — mondta Szerem- 
!sy türelmetlenül.

Odalent tapsoltak. Erzsébet egyik láb
szárát odaazorította a diák lábszárához. 
A diák nem tudta, mit tegyen ó» megint 
beszélni kezdett Erzsébet futólag a bar
na színészre is gondolt, nztán magú so 
tudta hogyan, fanyar fáradtságot ér
zett, mind a hármat megutálta: Sze
re inleyt egyenesen megrágni szerette 
volna, a diákot elkergetni. Halálosan 
unta őket: elhatározta, hogy inkább a 
színpadra ügyel és ha lehet, int a szí
nésznek.

A Minőst hosszú lebernyegben állt 
agy asztal előtt és szavalt:

„0 nő. ha te raog tudnál értőn!. 
Ha lonne lelked oly rokon velem. 
Miként az első csókodnál hlvém .. * 
To hú maradnál bennem s nem 

keresnéd 
A boldogságot kívülem. — 
ó nő, mi végtelen szerottelok. 
Szeretlek most is, ah, do keserűen..." 

Erzsébet megttfődött: milyen túrosa 
benőd ez. Aztán megint elfelejtette a 
darabot. Megint ráfanyalodott, hogy a 
diákkal foglalkozzék, do ez látott száj
jal figyelt, nem is vette énre. Ez fel- 
boaszantotta Erzsébetet: ostoba férfiak, 
gondolta Darában, mindenfélét össze-

Manipulálnak a fővárosi bizottságokkal
KI akarják rekeszteni az uj ellenzéket is

fővárosi közgyü- tehetik meg azt, amit néhányszor a saj
tóval törvényt sértő módon megtettek, 
hogy tudniillik zárt ülést rendeltek ed, 
mihelyt kínos, vagy kényes kérdésről 

Az a terv merült fel most, hogy egyes 
volt szó.
bizottságokat összevonnak, miután ma 
amúgy is igen sok a bizottság, amely® 
kon nem győznek megjelenni a város
atya urak. Két bizottságot Összevonnak 
és miután így egy új bizottság kelctke- 

| zott, annak tagjait újra választják, de 
az Ereky Kár oly okát kihagyják belőle. 

Nem szólunk arról, hogy ezt a halva
született ötletet úgy sem lehet megcsi
nálni, mikor annak törvénytelensége 
egészen nyilvánvaló; do kérdezzük, 
von-o értelme arra a pár hónapra ilyen 
nagyszabású új berendezéseket eszkö
zölni?

Húszezer koronát nyerhet 
az aki a

HÉTFŐI NAPLÓ
múlt heti és mai számában megjelc- 
lcnt kivágásokból,

.New-York
étterme

Magyar Xékmaűár-Kabaré
nz Angoi parkban. — Művészi vezető: UJváry Fereno

egész nyáron

nvliva!

Európai botránya a 
léé mai többségének, hogy minden par
lamentáris elvnek a megcsúfolásával 
egyszerűen kirekesztette az ellenzéket a 
bizottságokból, amelyek ilyenformán ma 
teljesen családi jellegű intézmények. A 
kényelemszeretet, a kritikától és a nyil
vánosságtól való irtózás ragadta őket 
erre a katasztrófáiul lépésre, amelyet 
aligha tettek vclna meg, ha tudták vol
na, hogy az öröknek vélt hatalom ilyen 
rövídjejáratú lesz.

Tanulni azonban most 6em tanulnak 
és nemcsak hogy az utolsó hónapokban 
nem akarják helyrehozni hibájukat, hi
vatkozván egy-két körülményként a sú
lyos politikai ellentétekre, amelyek an
nak idején fennállottak. Az ellenzék 
hazafiasságára minden alkalommal hi
vatkoznak; de hogy az ellenzéket bein- 
vitúlnák a bizottságokba, hogy betekin
tést engednének a pénzügyi és admi
nisztrációs titkokba, erre egy pillana- 
tlk sem gondolnak. Sőt tovább mennek. 
Nagyon kellemetlen kezd ugyanis lenni 
nekik, hogy mind több és több város
atya bukkan" k föl a bizottságokban, 
hogy ott ellenzéki tenor u beszédeket 
tartsanak. Nem említünk mást, csak bi- 
biti Horváth Jánost, akinek a villamos 
közlekedés anomáliái oll»n vívott harca 
igeu kellemetlen Wolfféknnk. Bibit! 
Horváth azonban nem Wolffék kegyel
méből kapta a mandátumot, hanem a 
paktumom lista ellen maga csinált egy 
listát, amellyel győzelmesen be. is korült, 
sőt hozta a Wolff-párInak Csillóry An
drást is.

Az nz idegesség, amelyet a bizottsá
gokban történő ellenzéki felszólalások 
váltanak ki a többségtől, most élénken 
megnövekedőit, mert mód felett félnek 
Ereky Kárólynak jövendő bizottsági sze
replésétől. A bizottságban — ha nyilvá
nosak is az ülések — fesztelenebb a tár
gyalási módszer és így a bizottságból! 
Ereky még veszedelmesebbnek látszik, 
mlpt a közgyűlési Ereky. Ezért már a 
legelső alkalommal, amikor a pártban 
szó volt Ereky ellenzékiségéről, siettek 
hangosan utána kiáll tani, hogy jó lesz 
a bizottsági tagságokról lemondani. 
Ereky azonbnn nem veszi figyelembe az | 
ilyosmlkot, esze ágában sincsen Ibmon-| 
d&ni. sőt eltökélt szándéka, hogy igenis 
intenzív részt fog venni a bizottsági 
ülésekben. Ki is jelentette, hogy legna
gyobb sajnálatára nem mondhat le, mert 
u bizottságokba szóló mandátumot nem 
a párttól, hanem a közgyűléstől kapta.

Nagy fejtörés folyik tehát most a Ke
resztény Községi Pártban, ahol sok és 
furcsa Ötlet merült föl már arra vonat
kozólag, hogyan 
bői az újdonsült 
A bizottságokkal 
hát manipulálni,

lehetne a. bizottsdgok- 
ellenzéket kiaemmiznl. 

magukkal kezdenek 
mert Erekyékkel nem

irkái nak egy máénak a nőkről óe úgy 
figyelik egymás szavát, hogy közben 
megfelodkeznok arról, amiről szó van. 
Mit bámul úgy ez a gyáva diák!

„Minő csodás keverésé rossz a
nemesnek 

A nő, méregből s mézből összetéve... 
Mégis miért vonz! Mert a jó sajátja, 
Míg bűn® a koré, mely szülte őt."

Minek, minek, minek — minek ez az 
egész, — mondta magúban Erzsébot és 
életének nagy ürességébe bámult. Rossz 
napokat látott s erőszakos, ostoba em
bereket — utálatos. Minek 61 ő! És mi
ket beszélnek ezek az írók — eszébe ju
tott az Emlény, ami ott áll most az asz
talkán, a hajfodorító spirituszmasina 
mellett. Az egész egy zavaros mélység, 
amibe rosszillatú dolgok kavarognak. 
Csak lofelé lohot nézni bele —• mélység, 
ami egyre mélyebb lesz.

Egykedvűen vette észre, hogy véletle
nül ebben a pillanatban valaki a s dn- 
pádon is a „mélység** szót mondta, ab
ban a pillanatban, mikor ő maga is ezt 
a szót gondolta. Oda figyolt. Egy nő sza
valt, felemelt karokkal:

„Mit állsz, tátougó mélység.
lábaimnál! 

Hiszed, hogy éjed engem elriaszt? 
A rög hull csak belé, a föld porába. 
Én glóriával átallépem azt."

— Ki írta ezt a darabot? — kérdezte
Erzsébet a diáktól. 

A diák megmondta. 
Erzsébet csak egy pillanatra mere

vült meg. De a diák észrevette. Megkér
dezte, ml az. Erzsébet Swremley felé 
fordulva válaszolt:

— A férjem ..-. a volt férjem... nem 
is tudtam... hogy az dorabokat írt...

Éa nagyra meresztette a szemelt, las- itö1 Sikray hlrdetőlrodában VI., Vilmos 
saa előrehajolt. császár út SS.

Karinthy Frigjes fe^ét 
a lapunkban közölt árnyképe alap
ján pontosan összeállítja.

A feladat megoldásának techni
kája igen egyszerű.

A kivágásokat kemény papiros
ra ragasztjuk s az árnyképre 
helyezve addig próbálgatjuk, 
míg azt teljesen és tökéletesen 

befedik.
Ha sikerült, a kivágásokat össze

ragasztjuk s legkésőbb május 24-ig 
a Hétfői Napló szerkesztőségébe 
küldjük*

A holyes megfejtést s a megfejtők 
névsorát, május 28-lki számunkban 
közöljük, ugyanakkor a nyertes ne
vét is, ki a kitűzött 20.000 koronás 
díjat kiadóhivatalunknál azonnal 
felveheti.

I

Ezrivel terem a fán a meggy, 
de igazság nincsen több

csak egy 
fertőzéstől óvószer van sok, 
de használni csak lysoform fog.

„CORVIN SZÍNHÁZ* jeligére kérem 
olmemet elútazásl és egyéb fontos ügy
ben átvenni „Mária Terézia tér* jellgé-

Ma és mindennap a

megnyitó műsor!

A műsort irta és roBdeate: Kannath Imre Konferált 
UJváry Ferenc. Zoneszeraő: H. Heidlberg A 

Előadások hétkö«n*pon Sárától, vasárnap és ünnep
nap 4 őrétől — Esti előadás kezdete 9 árakor!

GsárJBjoíBnet
Fellépnek: 
Felhő Rézéi 

Ferenczy Károly
títilaniű-Bllsá!il

Velenooi 
gondolás ,

Krajnlk Mária 
Virágh Jenő Mozi

Udvari 
kereskedők

Széöhy Heddy 
Doktor- János Pasztikon

Eszmeralda Erdélyi M(ol 
Aszta oa imrs

Meisseni 
poroellán

Kér i díszek Mallna Babi 
Faragó Dezső Úri divat

Búcsúfia Jámbor Bözske 
Andera Károly Ólomkatonák

Boroshordó
vevőink szives figyelmébe!

Féláron utazhat
a budapesti árum ntavásávra és díjtalanul meg

tekintheti kiállításunkat, amennyiben ezen 
szándékát nekünk előzetesen bejelenti

Eöhm Kálmán hordngyár r.társ.
VI, Szabolcs uccu 19. szám. Telefón: 140-12
Bizományosokat azországmlnden részében keresőnk

Óriási árakat fizetek 
mindenfó!o férfi- és tlsztiruhákért, fehérne
műkért, szőrmebnnd&kórt, szőnyegért. Blumen- 
cid üzlet, Vili.kér.,Nepsz nhei ucca21. szám 

Hívásra házhoz jövök. — Telefón József 22-48

AranvakalZIOO 3500K-I1 
brlliiánst, ezüstöt, .régiséget mindenkinél, drfti 
Bábban vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVÁLTÓ 
József körút 17. szám relelonszám: József 61

TZte Bűtor 150.000 K-ló!
obedlŐk, konyháit azon alul 
Vörösmarty u. 17. bútorgyári lerakat

Hamisfogakat nát, briliánst, ékwerf 
legmagasabb iiHefab V P'ótsoh Vilmos órás- naptáron V”SXt5!> • üzlet Fottenbfileruoos 

39. (Lövölde tér Mrak) Orajavhás l évi jótállással

Pratsoh Vilmos órás- 
üzlet hottenbiileruooa

Belvárosi selvemvisnr
Budapest IV, Ferenciek tere 4

Mlndlg a legolcsőbbl
SZÁZÖTVENMILLIÓ kor. kWénzbozomániiyal. 
ezer hold földbirtok-örökséggel férjhez 
leányomat. Mogblaottam: Nagy Jenő háaaaaaP 
irodája, Rákóczi út ötvonhót/B. Telefon. (CéS- 

nélküli levelezés-) 

thuboczt Oru«. ác(ek<iT„folnia«i’ 
kutató Irodája bizalmas természetű 
nyomoz, magflgyal. informál. Rákóczi út Otveo- 

hét/B. Telefon: Józsof ft5—7S.

Nir o v * i« Naponta este V»8 órakor
< W csili, •■ónkat,C és ünnepnap d. a.‘/s4ó.

k vi.s.n,.' SiensOcióc
nagy mUsor

TELEFÓN: 55-«



Budapest, 1»» mün« O- HÉTFŐI rjfíPLÓ 5

hírek

Elröpült vonatok...
Mindenki haza utazik, aki maga 

szániából kél útra, irta Hugó Vic- 
tor ha olyan helyre indul is, ahol 
mén sohase volt és ahol senki se 
érti a nyelvét. Mert mindenütt ott
hon vagyunk, ahová a vágyunk 
vagy a kíváncsiságunk vitt. Min
den ilyen helyen már járt a lel
kűnk, a képzeletünk és kedves is
merőst keres az ismeretlenben, kö
vekben, tengerben, napsütésben. 
Valamikor... amikor még jó volt, 
valamikor, amikor még éltünk, 
mindnyájan elmentünk ebbe az is
meretlen otthonunkba. Legalább 
egyszer esztendőbe. Legalább pün
kösdkor, amikor a tavaszi idegesség 
rügyéből, mint egy vérvörös rózsa 
fakad ki a nosztalgia. A honvágy 
— az idegenbe, ahol senkinek 
semmi baját nem tudjuk és oly üdí
tően messze érezzük magunkat a 
magunk bajától. Ki távoli, kupolás 
nagyvárosok forgatagába merült, 
ki Velence aranypárás csöndjében 
mártotta meg a lelkét, de ezen az 
ünnepen mindenki találkozóra sie-' 
tett, egy pünkösdi rózsával a szive 
fölött, a hétköznapja ábrándjához.

Most keveseknek fogják be a füst- 
sörényes paripát. A vidám vonatok 
tele ingerlő arcú emberrel, virág- 
bokrétás aszonyokkol, csillogó ve
retű böröndökkel, — ott kinyargal
nak most is a nyüzsgő pályaudva
rokból. De — másutt máshonnan 
viszik a pünkösdi utasokat oda, 
ahová valamikor mitőlünk is vit
ték. Mert megvannak a zöld hegyek, 
a kupolás városok, a rózsás — kék 
tenger, és Velence, mind megvan
nak, de nekünk a hétköznapi sóha
jaink után pünkösdkor is csak — 
az ünnepi sóhajtásunk szállhat fe
léjük., Aminek nem kell se útlevél, 
se vízum és a líráját nem a deviza
központ adja.

A mi pünkösdünk — a treuga 
Bei. A határidős csönd, amit a po
litikusoktól kaptunk ünnepi aján
dékul, hogy addig nem kell hall
gatnunk a veszekedésüket, A béke, 
amit az emberek fogadtak a jó Is
ten tiszteletére. Ez is hasznos és 
örvendetes. De a szivünk inkább 
azt a békét szeretné, amit a jó Is
ten teremt meg az emberek meg
nyugvására, Mert azt már megta
nult d-, hogy a jó Isten jobban ért 
a békecsindláshoz, mint a poli
tikusok.

Lemondott az angol 
miniszterelnök

Párizs, május 21» 
(Havas) Bonar Law angol miniszterelnök lemondott.

London, május 21. 
(Reuter). Bonar Law angol miniszterelnök orvosainak sürgős taná

csára lemondott diósáról.

London, május 20. 
(Reuter) A jelentés, amelyet Bo- 

nar Law egészségi állapotáról kiad
tak azt mondja, hogy hangjának 
állapota nem kielégítő és javulás 
belátható időn belül nem várható. 
Bonar Law közérzete is kedvezőtlen.

London, május 20. 
(Reuter) Hivatalosan közük, hogy

Szöllősi Zsigmond.

— Riadalom a választót 
Wrill. A belügyminiszter 
sóhoz képest a választól 
a kerületi előljáróságokon _.........
városháza közjogi osztályában 
v----- _......
A közönség az ünnopnupokoo, amikor 
jobban ráért, óriási tömegekben ment 
el, hogy érdeklődjék, nem maradlak.o 

^totókból. Egyes elöljáróságok 
elő t hosszú sorok állottak, várva, míg 
mindenki bejuthat r. hivatali helyiség, 

e. Ili azonban meglehetős lassan ment 
n ninnka. Eav, legfeljebb két tlsztvlreM 
Holt az érdeklődök rcndblkozséro, s 
u. '“■m'lszetcBou alig győzték a mun. 
is' , bcl:rea Brró1 1’ panaszkodott a' 

, h0Ky n Wrontlolt tisztviselő 
“iékozat an, , így munkája noMzkr.s 
A* V nóTlen-zékből kimarad-1

k a. elöljáróságtól többnyire egyene- 
Sh.‘’I'#7 eHonzékl pártkör helyisé- 
főt,, “ontok, ahol szintén serényen 
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névjegyzékek 

én a központi 
,1 VCí. I <U7 WUi;il a két

* P’.?':.!lpon is közszemlére voltak tóve.

Barátom, a köz
tisztasági alkal
mazott a járda 
szálén ült és a 
Világ pünkösdi 
számát 
gette.
- De 

még se 
uram. A Szabó 
Dezső író úrnak 
nincsen pízo, az

tán, mer árverelni akarnak nála, 
hát a Fellner zsidó úr pízt kűd neki. 
Rendben van. A Szabó író úr vissza
ír nekt. hogy elfogaggya a pízt 
Mindig szíttá a zsidót de má most 
láttya, hogy a zsidó is rendes em
ber. Hát én is így tudom. Ott la
kik a szomszédomba a Sohwarz köz
szolga, meg a Hónig suszter, meg a 
Kiéin szabó, mind szeginy ember, 
mind rendes ember, mind magyar 
ember. Rendbe van. De a má nincs 
rendbe, hogy ha a pízt elfogaggya, 
meg meg is köszöni, mér írgya ak
kor a Fellner nrnak, hogy „faj". 
Pízt ad neki, mer magyar író. Do 
ű idegen faj. Akikre pedig panasz
kodik a Szabó úr, hogy meg akar- 
gyák fojtani, meg el ukargyák 
nyomni, csupa svábok, meg tótok, 
az jó faj, az az ű fajtája. Hát tes 
sék má ezen eligazodni. Én csak azt 
mondom, hogy e nem szép dolog a 
Szabó úrtó. Mer én csak egy sze
gény seprő vagyok, de én megsüve- 
gelem azt aki ad nekem valamit, 
nem pedig, hogy lekicsinylem. Ci
garetta! Köszönöm szépen nagysá
gos uram. No, istennek ajállom.

a király, aki ez idő szerint Alders- 
hotban tartózkodik, csak pénteken 
szándékozik visszatérni, ha előre 
nem láümtó események nem állnak 
be.

London, május 21.
Bonar Law miniszterelnök lemon

dását az angol király mély sajnála- 
táank kifejezése mellett elfogadta.

Eurfipfiban eléd erő van a 
békeszerződések védelmére 
Foch utazásának diplomáciai jelentősége 

A tábornagy referált Poincarénak

i

alaptalan. Csehországnak is Igen jó 
hadserege van. Aki a két országot 
meglátogatja, láthatja, hogy Euró
pában elég erő van a békeszerződé
sek védelmére.

A Maiin szerint a legközelebbi 
időben ki fog tűnni, hogy Foch tá
bornagy, aki nemcsak katona, ha
nem diplomata is, utazásával jelen
tős eredményeket érlelt meg.

betűz-
má ezt 
értem

■— A szovjet hajlandó beszüntetni 
külföldi propagandáját Moszkvai 
jelentés szerint a szovjetbiztosok 
többsége azon a nézeten van, hogy 
Anglia és Oroszország viszonyának 
szakadása végzetes volna. Éppen 
ezért hajlandók a külföldi propa
ganda beszüntetésére.

— A.z országos keresztényszociallsta 
kongresszus. Vasárnap reggel kezdődött 
meg az országos keresztényszocialista 
kongresszus. Reggel fél nyolckor. ? 
kongresszus résztvevői a Ferenciek ba
zárénak udarán gyíilokeztok. Onnan fel
vonultak az Egyetemi templomba, ahol 
nyele ómkor szentmise és közös áldozás 
volt. A Veni Sanctét dr. Volkenberg 
Alajos pápai protonotárlus mondta, 
utána Bnngha Béla Jézustáraasági atya 
prédikált: „Minden probléma megoldása 
Krisztus44 tárggyal. Délután 3 órakor

Párls, május 51.

\iVolff.) Poincaré tegnap fogadta 
Foch tábornagyot, aki Lengy. ^or
szágból és Csehországból visszatért.

A tábornagy a Malin tudósítójá
val beszélgetve kijelentette, hogy az 
a feltevés, mintha Lengyelország 
Francia országra nem támasz, ha
nem a gyengeség forrása lenne,

— Az angol munkáspárt vezére már a fegyvernem és a párbaj szín
nem vesz részt a hamburgi szociá- helyének jegyzőkönyvét fogai máz
lista kongresszuson. Londonból je- ................
lentik a MTI.-nak: Tekintettel a po
litikai helyzet bizonytalanságára, a 
mely az angol-orosz differenciák 
következtében támadt, Maodonald, 
az angol munkáspárt vezéro, lemon
dott arról, hogy részt vegyen a má- 
jus 21-én Hamburgban összeülő nom- 
zetközi szociálist* kongresszuson.

1 — retőfl-Társaság ülése. A Totőfl Tár
saság ptinkönd hétfőjén Feronerí Zoltán 
elnöklete alatt felolvasó ülést tartott, a 
Tudományos Akadémia heti üléstermé
ben. A rövid elnöki megnyitóbeszéd 
után Száván Gyula főtitkár tóttá me< 
jelentését. GyŐkötsy Endre tartotta meg 
ezután székfoglalóját. Utána Tomory 

I olvasta fel néhány költeményét, végül 
pedig Ferenozi József: József nádor „A 
rebellis" főherceg címen tartott fclol- 
asást.

-Rátkay é« r.atnbAr naJWneni „ „„ ,„8„, „„
I párbajt vívtak. ,Színházi körökben Hermann (Debrecen) a poslamun-

- --x kák rendezésének dinéi ismertette.
I — Kétmillió halott a német hadsereg 
háborús vesztesége. Berlinből jelentik: 

|A munkaügyi minisztérium most készült 
|el Németország háborús emborvesztesé-1 
I géről szóló kimutatásával. Eszerint a1

. . , . , , . .. uuztjvj, u KiTUN'Att’iiywzoinnusrn tor-
1 ?í?ae.t„P?rCLda. a hábo™ba“ csaknem liükn 16nypfrC1> céljai ós jftv6jo cil-----
j/cdfnnn.ó hatoZ.at —óa kvrrBaiónyBZUOÍDlisiuJt

-7...........-77 , , , l ^ama. akiknek a hozzátartozója elesett ég az ors7<Ag bel. ég kiilpomikftl holyMto
Ián még ma is jo pajtásom Jennőnek, a harctéren és akik támogató nélkül ma- Olmen Haller István tartottak előadást, 
ha a megszállott terűiéiről át nem raltak, egymillió és kilcncszdzncgyven- Eatn nyolc 6rakor művészestély én tánc- 
roptilt volna egy édeshangű dalos otcser,' , . . < - . • .. mulatság volt a Katolikus Kör fehér-
madar, ki az egyik fővárosi operett-1 
színházban: jött, látott a megfőzte 
egész, Budapest -közön-égét Any- 
nytra befészkelte magit az újdon
sült primadonna a közön tg kegyé
be, hogy még a színfalak festett vi
lágának felkent papjai is lábai elő 
borulva hódoltak művészetének. 8 
ezen a ponton sérült meg a két régi 
pajtás barát! viszonya. Az összeüt
közés oly heves volt, hogy azt kl- 
magyarázásokkal elintézni nem le
hetett s a párbajsegédoknek kellett 
összeülnlök, hogy a gordiusi csomót 
pisztollyal vagy karddal szeljék 
ketté. Az utolsó percben került fü
lébe a dalos madárkának, hogy két 
régi jó barát miatta került konflik
tusba. s mikor a parbajsegédek

nagy izgalommal tárgyalják azt az 
affairt, mely az Unió színházak két 
kedvéit tagját majdhogy pieziolycsö 
elé nem állította. Tudvalevő, hogy 
Rátkay és Latabár mindezideig a 
legjobb baráti viszonyban óitok s 
ezt a köjcsöns rokonszenvet hosszas 
együttműködésük megerősítette. Ta-

j ták, telefonon avatkozott a lovaglás 
, ügybe s azt a leg-erélyesebben botil- 
i tóttá, Hogy-hogy nem a máskor ri- 
i dog és szigorú párbajsegédek nem 
; tudtak ellentmondani az ellenállha- 
I tatlan művésznőnek s az utolsó pil- 
I lanatban békésen intézték el azt az 
affairt, melyet vasárnap kellett vol
na valamelyik vívóteremben a lo- 
vagtaság szabályai szerint elintézni.

— A nőlszabők gyűlése. A női ruha-
Wszttök ország, Bzövotségc pünkösd Mrggyal. uelntan 3 oraMr
sárnapján d telőtt 10 órakor tartotta í/o(/,,r Islván „ j OrfizáeMahlln 
korgnaszuBat a Kyoakodolml és Ipar- nyWntu „ p*(kongrr19zust, majd ' 
kamura termében. A gyűlésén Magyar „l0f:ivi ■ — •• •
Bertalan elnökölt. Lukács Adolf, a női- ■ ■ 
szabók anyagbeszerző és termelő szövet- 
keztónelr igazgatója, a jogosulni!ar. ipar-1 
ilzö kontúrok ŐB básivarrőnők kérdétóyel iparosság»/dr. ’ zitóte^Edío'-Wmná- 
foglalkozott. Slw.-rr Béla a munkáskér- ,inmt

I dúsról és n munkaközvetítőkről tartott1 
előadást. Mohr Jenő a azabás7.at tarén1 
n-ött vuBisá’ősrtet tárta M, végül Fül hnaamosnn délután 3 érakor az Országos fTlrirsB«rtó»zinl n rtrsc f nnsV,. • .... . .

_ ____________ So-
Irtván „KeresztónyszocialiBta 

párt és a gazdatórspdalom“, Mfilter An
tal, a keresztény Iparosszövotsóg főtit
kára a „Keresztényszocialista párt és az

ziumi igazgató a „MunkásRóg és a túrsa- 
, dalmi osztályok harmóniája" címmel 
tartott előadást. A szakelőadásokkal pár-

Pártkorben német értekezlet volt, amc- 
Iyon Tablcr János v. prágai magyar kép
viselő és dr. Helvey Lajos beszéltek. 
Délután félhat órakor népgytilés volt a 
régi Orszúgliázban. A szocialista tör
vényhozás legközelebbi feladatai elmen 
Vsaftó József, a koresztényszodalista tör- 

, .... , . , iéiaktt ivujt-go, véijni éti jiivőjö címen
kétmillió' halottat vesztett.' Azoknak a oriegfír Miklós és keresztényszociollsták

,■ , . , ,,, ...... ..'mulatság volt a Katolikus Kör fehér-
— Gázol » Vlelná ls. A Ctásuir-tilrdö termében. Május 21-én, hétfőn délelőtt 

előtt a helyk-rdckü vilamos o ütötte kilenc 6rnknr n ré , országhdzban foly- 
Aycmmec István flirdőszolgát, akinek a utMk „ kongresszust.

i ballábát vágták le a vonat kerekot. A; Nyaralását mcgtaknrftja, ha poloskáit 
súlyosan tóráit embert az frpatmasofc Matte.,ne Vállalatnál. Király n. 16. Tel.: 
kórhárába «tólUtották. '161—38. irtatja, A oég a végz-tt mun-

| - öngyilkosság. Hunoré Eez.er 27 éves káórt jótAllá,t TéUaL
I rendűt! felügyelet alatt álló nő Gyors-1 
j kocsi ucca 84, szám alatt lakásán Íny- 
kőoldatot én szablimátot ivott, A men
tők auiyos állapotban szállították a 
Itókus-kórházba,

— Hirtelen hald!. Pünkösd vasárnap
ján délután na újpesti Nópsrigctea Walz 
Károly 3ű ívea ácssegéd hirteteu ömzo- 
esett. Mire aa újpesti mentők a hely- 
Klnrs értek, meghalt. Halálát wivszél- 
hüdói okozta.

— TatőtűB. A Komáromi út M. txámú 
há» teteje vasárnap délután klgyallndt 
Ax V. Ah VI. kerületi tÜ7Örné« ogy órai 
munka atán eloltotta a tüzet.

KRÉM
a szeplők biztos ellenszere.
— Fehér      • • •

vásTonclpöfi
AfcM2ÍtV0Bf lítfl (!e míf? *n’ kl 11 ,öbbdt fizetők grammonként » hirdetett fcraknkl
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Hz eíkontremtnáít 
budapesti irányzat

Í*.*,."*UP Mí," " Budapesti is bic,l Bontramln vdltvslve 
*****"" ~ ■*» féMat „jnaictU" - DarattJdnr a* ar- 
~n**é** papírokban —• Zt Hét végén javuló Irányzat várható

Az értékpiacon o már hetek óla es,»- 
dékn honr. nem tud kibontakozni. A 
hét elején kifejlődni látszó erősebb ár- 
unozffjdonroak az előre bejelentett újabb 
tőzsdei rtformtrvvek tengték szárnyait. 
Különösen a hites ügynöki intézmény 
közeli bevnielésének a Johrtősógo volt 
az, amely a tőzsde közönsége körében 
a legnagyobb nyugtalanságot # keltette 

a bizonytalansógot csak erősen fo
kozta.

Az amúgy is gyönge ellen tállóképeg. 
ségii tőzsde viszont, nem bírja ki az 
njabb és njabb egymást keresztező ren
deleteket és egymást gyors egymás- 
titánban követő újításokat. A kosztpénz 
zavarok, n bankarrcndelrt és a márciusi 
tömeges inzolvcnoiák okozta megráz
kódtatások után következő njabb ro- 
torfnexpeihna,itáliíí,ok mind olyan mo
mentumok. amelyek a tőzsde közönségé
nek a körében jogosnn kelthették azt a 
benyomást, hogy mo.ifersépvs eszközök- 
kel altat ják utjai állni egy egészséges 
árképződét megindulásának. A kontre* 
min ilyon körülmény között, természete
sen minden akadály nélkül dolgozhatott 
én folytathatta nz ária törés munkájú r, 
amelynek végeredményben az értúk- 
papirtulajdonosokon kívül maija nz ál
lam is nagy kárát vallotta a sok sxáz- 
mUllós értékpapír forgalmi adók elma
radása és az értékpapírokban rejlő uem- 
wstl vagyon érté ki wík kjén ése következté
ben. fia a budapesti kontremin ezekben 
a napokban jó segítőtársat kapott a 
bérei kontreminőrölcbcn, akik a kulib
ban nz arbitrázs-papírok: a Salgó, Rima 
és az Alamrosut piacán igyekeztek Időn* 
kint, nyomni az árfoylamokat blancó- 
eladásaikknl.

Ma tehát a budapesti értékpiacon 
•z a helyzet, hogy úgyszólván 
mlndeu érték el van kontreml- 

nálva
Ab a konlrmninpoziciókbnn levő játéko
sok nagy része még mindig adós n dara
bokkal. A kontromin ebben a helyzet
ben élethalálharcot kell, hogy vívjon a 
feléledni Játszó hossz ellen mindaddig, 
•míg lo nem fedezi a magái.

A budapesti és bécsi egyesült konl.ro- 
min csoport, természetesen a legorősob- 
henben a kuliszbnn van angazsúlva és 
éppen ezért ezen a héten is a kuligz roll 
nt, fnuelunek felfelé vagy lefelé nieaő 
drfnoegabna irúnyilolln az egész piacot. 
As egész pinc elkentromináltságára kü
lönben mi sem jellemzőbb, minthogy az

Panubiusz, kchuller, Horrát Cukor, Sza
lámi és a bankpapírok, stb. Ezek a leg
újabb favoritok.

párizsi 
most is 
fűztek, 

a felto
lt álla y 

segí tsé-

Ujabh tranzakciók és tőkeemelé
sek. Egy egész sereg tranzakcióról 
beszélnek a piacon, amelyek már n 
legközelebbi időben megtörténnek. 
Ezen tranzakciórólí híreknek s ha
tása alatt természetesen az illető 
papírok után meglehetősen élénk 
a kereslet, így sokat beszéltek az 
utóbbi napokban a Brassóiról, 
amelynek nacinnr.lizálása most van 
folyamatban. A Ternesi Sor, Pa- 
múl, Marn/ar Cukor, Keleti és Mu
rányi. Baráti és n Párost Bank 

| tőkeemelési hírekre szilárdultak 
j meg.
í Paupera Ferenc még mindig nem 
Ijött visza Párizsból. Paupera Fe
renc, a Földhitelbank vezérigazga
tója — mint már jelentettük — még 
május 12-én Párizsba utazott. Pau
pera azóta még mindig Párizsban 
van. A bankvezér hosszú 
tartózkodásához a tőzsdén 
k íi 1 önböző kom b i nú c i ókat

legplauzlbilisabbnak az 
vés látszik, hog.v Pnnpera 
pénzügyminiszternek lehet _______
gere most, folyó külföldi pénzügyi 
uirgyalásaiban.

Bősei vagy nem Bősei... A Jelzólog- 
b».nk részvényeknek a piacon való fel- 
udsáihiso még mindig tnrt Modorait/ 
Bovk Gyula báró, nz intézet elnöke az 
utóbbi napokban tatl nyilatkozata, sze
rint, nem egyéb fantauztHcm feltevésnél 
az. hogy a részvények titkos felvásár
lója nem volna más, mint. Bősei. Lehot- 
Kóges, hogy nem Bőseiről van szó, ha
nem azt a piacon minden beavatott 
tudja, hogy a vásárlások legnagyobb 
réséé bécsi számlára történik. Természe
tesen, mint ilyenkor mindig, a helyi spe
kuláció is bekapcsolódott, n játékba, oz 
úszó darabok ezreit azonban a még min
dig titokzatos külföldi kéz veszi fel, 
amely nz eladósodott intézet, mozdulatlan 
és ezer korona árnívón aluli papírjait 
4000 korona fölé hajtotta. Az intézel ma
jor izd Iá sár ól van lehel szó, mert a rész- 
vénfjöllomdnp kétharmad része az inlé- 

_________ ____ _ ___ ____ _ lórcdjdbati van, ellenben erős egy
előd erősebb napon, pénteken az arbit- ! harmada n budapesti és részben a bécsi 
ráta-papírokban, így JegoMsorban a ' úiaC01' megszerezhető, nml ha sikerül 
Kólódban erős dnrabhiány műtatkozol!. ' lényeget pozíciót biztosíthat a részvények 
úgy hogy a spekuláció n darabokén * Ismorotlen új birtokosának,
nagyobb kőlcoondljakat in volt kényle- i A Nova újabb ingyen részvényei? 
ion űzetni. A Hitelbank és Kereskedelmi Bank

A hossz léhát av. általános néset »z'>-' az utóbbi napokban ügyfeleinek 
-int akkor fog egyenes vágányra jutni, újra a Novát ajánlotta figyelmébe, 
ha n konlromii), hogy tőzsdei ' • -- ▼»* »• .............................

t

I

h. . konlremlu. hogy tówW nyolr9n j A Xovn Rf.-nól. amin| értcsülűnki
' ”7-w,lc,tn • n Közlekedési JM.-vel fnlynnmtban 

i-IM Pedig n jelek urrn mutatnak, hogy lrt.. . ,HB talán már napok kérdése. A bankok'’;;? «* mar Acgcfele jnro ^yezke- 
na íniiolvcnR régek rxekutált papírjait',® tárgyalások után rendkívül 
Mosón felvették, tehát érdekük. hogy n ' előnyös tőkemdes lesz. Mintán a' 
réffófn Medttkra hniu, lÁnrlnt, . i XfíVfl T1OT11 flkfiri!) nrlrlicrí óc lnln«

Jardin de Paris

régóta esedékes hossz tényleg bekövot-' Nova pont akarja eddigi és főiéig 
kérték, a kosztpén* Is állandóan olcsóbb Ipedig n Közúti részvények Átvételi 
lesz, végül a közönség és a hossz-poii-................................
sióban levő többség egy njabb hozásban 
kívánja magái regressBálni.

Ilyen erős hoecz-momentumok 
nem maradhatnak sokáig hatás 
nélkül és ha csak ujabh mester- 
ségea esrkilrükkel bele nem nyúl
nak a lóriid el forgalomba és üt- 
letmenetbe. a várt hotisx hamnro- 
«sn Itt lesz és pedig eruptív 

formában.
Aá elmnll tóMdoi hőteo a meglehető

sen nagy árhullámzás mellett és a 
kontromin fentebb jelxett hallatlan erő- • 
tanítása dacára a járuló irányzat elő- j 
eleit láttuk egy két papír. így a köz-' 

trkedtat értékek, a filírutl. Fdbosi, fíur I 
és a hét végén a mindjobban niogszi 
lárdnló arbitrázspaplrok lendület m ár- 
fejlődésében.

Ewnfeltil természetes egy egóar sereg 
aj tőaodel tipp is került forgalomba: 
tgy ■ V ami forgalmi, (htrhmindt, Vas- 
megyei. Nova, s’-ór-rnri. Cukor, f; iw- |

[árából befolyó összeget nagyrósz- 
ben tartalékolni, már másodízben 

|1:1 arányban újabb ingyenrészvé- 
’nyek kibocsátására gondol.

Hermina út és Erzsébet királyné írt sarok 
Minden este

HELLA HÓJA 
„Der Spion' című azkeccáben 

Ezenkívül
Biller Irén. Ráttei Márton, Antal 
Enai, Nádor Janó cs Latabár Árpád 

felléptével

Panni fis Jani
Faragó JenO operettje 

és a kiváló kísérő műsor)

A XIV. AnimlnMsir 
píinkSsdje

A VMnírmceret villantó, karrlírje. 
Hónapokon keresztül a Kiskorlát egyik 
logesöndosebb pflpírja volt a Vasmogj’ei 
Villamos, Néhány hét óta erős üzlet fej
lődött ki benne én a Hitelbank ügynö
kei láthatólag felvették a darabokat. A 
közönség is favorizálta a Vasmegyeit az 
előnyös tőkeemelésre úgy, hogy a Vas
megyei Joggal túlhaladta a 20.000 koro
nás árfolyamot is.

A Fáblán-féle vas- és fémárugyár 
részvényeit ma vezetik bo a tőzsdén. A 
vállalat, amelynek termékeit, épületva
salásokat és lömegcikkoket, a Balkán
államokban is keresik, hosszú időre 
előre el van látván rendelésekkel. A válla
lat 80.000 darab részvényéből a piacra 
csak kevés jut. A részvények, amelyeket 

Központ] Leszámítoló Bank és a Po- 
éz Jlmenberp bankcég vezet he, 

koronát értek el a magánforga
lomban.

A Leszámitolóbank tőkeemelése. A 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank 

: tagnap tartotta Lili, rendes közgyülé- 
’sét. A,v. 1922. üzlelévi szelvény 120 koro- 
i 'lévai kerül május 22-étől beváltásra. A 
I közgyűlés elhatározta, hogy az intézet 
alaptőkéjét 600 millió koronára emeli 
föl. A régi vészvéhycsek minden 2 
régi részvény alapján 1 drb. új részvényt 
vehetnek át 3500 koronás árfolyamon 
május 23-áig. A régi részvényeseknek 
elővételre föl nem ajánlott részvények 
több évi zárolás mellett nyernek elhelye
zést. Az igazgatóságba Pékár Imre dr.-t 
és Herzog Ignácot, a felügyelőbizottság
ija pedig Kern Imrét új tagként megvá
lasztották.

Ax Angol-Magyar Bank közi:, hogyj 
Károlyi Imre gróf elnöklésével tartott i 
közgyűlése elhatározta, hogy az intézet' __
a Mmutntott 132,859.375 koronányi tiszta | íatványossájra. "ügy "á'z Ízlésre elrondrafe.

—.4 Hétfői Napló tudósitó jótól.
A városligeti Iparcsarnokban és kör- 

nyékén megnyílt úrumint-avánárt a 
pünkösdi ünnepek alatt nagyszámú kö- 
zönség látogatta. Nemcsak a helyi ér- 
deklődők, hanem a .vidéki és főleg kül
földi kereskedők jelöniek meg nagyszá
mú tömegben, hogy tanul legyenek a 
magyar ipar én kcreskedelom nagyará
nyú haladásának.

A minden tekintetben fényesen siko. 
rült kiállítás minden egye cége meg. 
érdmelné, hogy külön-külön felsorolják 
teljesítményeit, helyszüko miatt azon
ban ia csak néhány feltűnést keltő vál
lalatról emlékezhetünk meg hasáb
jainkon.

Róka és Társa Automobil Rt. (V., Csa- 
nády ueca 3.) teherautókat állít ki, me
lyekből nagy raktárt tart. Az izmos és 
masszív gépeket, melyeket a tartóssá
gon kívül praktikus forma is • jellemez, 
igen sokan szemlélik meg. Megtekintette 
a gépeket a kormányzó is, akit 
Rofca igazgató kalauzolt végig a kiál
lításon éi aki a szakszerű magyaráza
tokéi: köszönetét mondott, egyben elis
merését nyilvánította.

Hungária kalaptomp- és kalapgyár rt, 
élénk feltűnést keltett az árumintavá
sáron saját gyártmányú gyapjukalap- 
tompjaival, lerí'-. női- én gyermekka- 
lapjaival. A kiállított anyag a gyár 
rendkívül nagyarányú fejlődéséről tesz 
tanúbizonyságot.

Ilolzer divatház (Kossuth Lajos uec.a
2.)  kiállítása a vásár egyik legszebb

nyereségből az 1922. évi osztalékszel
vényt részvényenként 120 koronával 
váltja b? folyó hó 17-től kezdve. A köz
gyűlés Haupt-Stuinmer Ágost, búrót, bu- 
dnhogyi Paucr Leót és Wittmann Ernő 
dr.-t az igazgatóság, Barfos Fülöpöt és 
Pougrácz Vince bárót pedig a felügyelő
bizottság uj tagjaiul választotta meg.

A Wiener Rank-Vcreln f. hó 15-én tar
totta Bécsbon rendes közgyűlését, mely 

| elhatározta, hogy osztalék fejében rész- 
i vényenként o. korona fizettessék.
Az intézet kimutatott saját, tőkéi ezidő- 
szerint több jnint 56 milliárd ra rúgnak. 
Végül elhatároztatott az alaptőkének 15 
milliárd koronára való felemelése.

A Gschwlndt-gyár tőkeemelése. A má
júi 19-én tartott közgyűlés 
sxcrírV 
kéjét 
részvények 1 . _ ____r______ ______ ... _ ____ _
telnek én az összes uj részvények 2:11 tők elismerő nyilatkozatai, érkeznek egy-

mint az egyen daráltok szépsége élénk 
feltűnést keltett.

Böhm Kálmán hordógyár rt. (Szabolcs 
uoca 19.) egy hatalmas 10.000 hektolite
res, gyönyörűen faragott hordót állított 
ki az Arnmintavásáron. Ha véletlenül. 
n*m Walko kereskedelmi, hanem Vasa 
József népjóléti miniszter nyitotta volna 
meg a kiállítást, akkor ő biztosan elrek- 
virálfa volna a hatalmas hordót lakás
nak. Szoba-konyhás lakás több is kitelne 
belőle. A hordó egyik oldala művészi 
faszobrász-munkával vau díszítve, egy 
dombormű szűrőti jelenetet ábrázol. Tö
kéletes, hibátlan, szolid munka ez a 
hordó s ilyen a gyúr többi kiállított ké- 

I szítményo is. Nem csoda, gondos kézi- 
határozatr.[ munkával készülnek a Böhm Kálmán 

- a Gescbwiudt-gyár Rt. alaptő- í gyárában a hordók, soha még senkinek 
fölemeli oly módon, hogy a régi j nem volt, panasza a Böhm-félo hordó 

100Ö koronára fölbélyegez- j ellen, csak a külföldi és belföldi szakór- 

arányban 1C.000 korona összbefizetén el
lenében a részvenyeseknok ajánltatnak 
föl. Az elővételi jog bezárólag junius 
2-ig a vállalat pénztáránál gyakorol
ható.

Az Urikány—Zailvölgyi Magyar Kő- 
szénbánya Részvénytársaság május hó
nap 15-én tartott közgyűlése elhatározta, 
hogy részvényeinek 32-ik számú szelvé- [ Csempe-navlllonja 
nyo május 18-ától kezdve ’
500 koronával kerüljön beváltásra.

A Concordla-gözmaloin tőkeemelése. A 
Concordia-gőzmalom közgyűlése 25%-os 
osztalék fizetését határozta cl, mely jú
nius 1-fŐl kifizettetik a társaságnáL 
vágj- a Hazai Banknál. Egyúttal elha
tározták. hogy a tartalékalapból 99 mil
lió koronát az alaptőkéhez csatolnak és 
így n részvények nóvértékéf. 800 koro
nára, továblíá az alaptőkét 200 millió 
koronára emelik fel.

Előléptetések a Lessámitolőbanknál. A 
Magyar Leszámítoló- < ...............
igazgatósága Cicisei Róbertét, 
laender Emilt, Hó rí Géza dr.-t. Remő- 
nyi-Schnoller Lajos dr.-t, Walkó Lóránd 
dr.-t igazgatókká, Hegyi Nándort, 
Kirohlochoer Imrét, Walkó Károlyt 
igazgató-helyettesekké, Alloni Árpádot, 
Farkas Somát, Filesz Andort, Frisch 
Sándort, Grfinowald Frigyest, Hann 
Nándort, .Toász Hugót, Kádár Józsefet, 
Környei Ármint. Löwinger Árpádot, 
Raíes Lajost cégvezetőkké, Balás Er
vint főpcnztároesá, Pfeiffcr György 
dr.-t fiók-igazgatóvá és Ráca La jóst fiók

főnökké nevezte ki.
A Hungária Kalaptomp- és Kalapgyár 

; Itt. az 1922. iizlotév 5,250.591.41 korona 
I tiszta nyeroségWl az e hónap 11-lkl köz- 
I gyűlés határozata értelmében résxvé- 
I nyenként 50 korona osztalékot fizet, lo- 
j vábbá talemi alaptőkéjét 100,000.000 ko
ronára oly módon, hogy minden két régi 
részvény Alapján egy új vehető át 420 
korona árnyamon, e hónap 14-étől e 
hónap 18-ig oezárólag az Anglo-Auatrian 
Bank Limited. Budapest, főpénztáránál 
vagy az M. R Bledermann és Társa 
bankházánál (V, Szabadság tér 18.) Az 
Igazgatóságba uj Ugokkánt Kemény 
Nándor. Korbor Mikló» és Kraut? József 
választattak h*.

és Pénzváltó Bank í Prc,s Jcnö cZ‘K fagylalt. 
Róbertéi., Fried- különlegességei, amelyeket

másután a gyárhoz. A Böhm Kálmán 
dógyár rt. Magyarország egyik legna
gyobb hordógyára, amikor teljes üzenn 
ben dolgozik, heti produkciója több 
1000 hektoliter és természetesen külföl
dön is nagy piaca van a gyár készítmé
nyeinek.

A Gsehwlndt-félo részvénytársaság 
------  — ... i a vásárnak ismétel- 
darabonkónt * fen czidei szenzációja. A közönség által 

; nagyon kedvelt „Aqua Vitae" és a 
Nagykörösi borpárlat" a kormányzó úr 

őfőméltóságáuak is tegteljcsebb elisme
rését nyerte ej.

A Gnttmann J. és Társa cég művészi 
elrendezésben állította ki három osztá
lyának gyártmányait. A közismert, és 
világhírnévre szert tett elszakíthatatlan 
munkaruhák, köpenyek és kórházi fehér
neműnk mellott ott látjuk a cég libéria- 
ruhaosztályának csodaszép készítmé
nyeit.

1 Prcts Jcnö cég fagylalt és cukrászati 
„ -’_.t a vásár büf-

fájében szolgálnak fel, minőségüknél és 
ízlotességüknél fogva a közönség leg
messzebbmenő megelégedését érdemel
ték ki.

Behr Menyhért műasztalos bútor-nagy
áruháza (VI., Andrássy út 60.) az Aru- 
mintavásáron feltűnést, keltett egy 
Adams stílű, rózsafából előállított ebéd- 
lőbereudezéssel és egy Chippcndalo fara
gott diófa úriszobával, mely bútorok a 
772-es és 773-a s terjedelmes fülkékben 
impozúnr képet nyújtanak. A kormányzó 
úr őfőméltósága hosszabb ideig szemlél
te a gyönyörű bútorokat, és a cég főnö
kének, Bohr Menyhértnek legmagasabb 
elismerését fejezte ki.

Kaufman Jakab likőrgyár tisztviselő 
éa személyzete fájdalommal jelenti, 

hogy szeretett főnökük

Hajdú Jenő úr
f- hó 21-én elköltözött az élők sorából

Emlékét kegyelettel írtunk!
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ebesen mondja el a történetéi, mert betegedett 
csak úgy égek a kíváncsiságtól.
_ Elmondom, elmondom, hogyne 

mondanám. Hát az úgy volt, hogy 
Véchy Erzsi még a télen elhatároz
ta, hogy Wlassits báró kívánsá
gára átszerződik a Városi Színház
hoz, illetve az Operaházhoz, víg
operákat énekelni. De bizony a Re-, 
mete cscngctyüje, amiben bemutat- tőjCt 
kozott, nem csengett olyan jól, mint __ 
már azt egy ilyen csen get y ütői nej(*< 
várni lehetett volna, tehát magma-, 
radt az Uniónál, ahol neki ígérték,• 
az akkor még jóhírü Sárga kabát 
főszerepét. A premieren sikert is ara-1 
tott, Honthyval együtt, de a közön
ség csak nem akarta felvenni a 
Sárga kabátot. Szegény Péchy 
ekkor beteg lett és csak néhány 
napi betegeskedés után léphetett 
fel újra, amikor megdöbbenve látta, 
hogy a nézőtér olyan üres, mint a 
népdal szerinti fészek, amelynek 
nincs lakója. Minden egyéb híresz
teléssel szemben, ekkor határozta 
el csak magát Péchy, hogy többet 
nem lép fel a Sárga kabátban.

— Szóval Péchy Erzsi nem lesz már 
jövőre tagja az Uniónak?

— Dehogynem. Éppen azért nem 
kell többet felvennie a sárga kabá
tot, mert jövőre is leszerződött, el
lenben sok mást clboc sújtották, 
akik a hónap végén kapják meg 
felmondó levelüket, éppen úgy, 
mint a Városi Színházban, ahol az 
operett társulat minden tagjának,

Sziklay József .és . 
kivételével felmon-1

Tited Karola,
Porti Sándor .................................... ...
dottak azzal, hogy új fcttétélék , . .
mellett hajlandó a színház igazga- ' wég 
tósdga egyeseket újból leszerződ-. ".....* **
tetni, A Nemzeti Színház létszám- . 
csökkentő válsága éppen a mai na
pon múlott el. A pénzügyminiszter ' 
ugyanis hónapok óta harcol a kul
tuszminiszterrel a Nemzeti Színház 
egyes tagjainak elbocsátása miatt, j 
Most azután az erre illetékes ál-I 
tamtitkár és Wlassits báró megái-' 
lapodtak olyanformában, hogy a1 
Nemzeti Színház régi tagot el nem 
küld, de újjal nem szaporíthatja 
létszámát. Amennyiben a színház 
mégis akar új tagot szerződtetni, 
^hoz nemcsak kultuszminiszteri, 
hanem pénzügyminiszteri engedély ' 
ts szükséges.

— No, ez aztán derék dolog lesz, I
— Várjon csak, még nem mond

tam végig a dolgot, mert pél
dául még arról sem szóltam, hogy 
a Vígszínház és a Fővárosi Szín
ház egyetlenegy tagjának sem 
mondott fel, a Rcnaissance is csak 
vny-két Barna Károly idejéből ott
maradt tagnak.
<. 7* Mondja, éden Szmokingom, fíadó 

a népszerű kémikus, mit kere- 
e / , w’®rf Tamásnál, az Andrdssy-úti 
Színházban?
,7~ Jí(it mit kereshetettf Szerző- 
uést ment nézni. Az Andrássy úti 
színház műsorából ugyanis hiány- 
iik a kupié, ezért akarják Radót a 
jövő évre leszerződtetni.

— Ldbass Jucit már rég nem láttam. '
vaw» Csanádi uccai 

^kasan. Sebestyén Gézához szerzői 
dőlt a nyárra. Lehár „Tangoköni- 

operettjében fog játszani,' 
PÍhCU é* ^UUlja nehéz 

megjött kül- 
61 Medgyaszay Vilma is, tiki!

<-izerzodt>tt egyik nyári kabarunk-
^"w^bi^^ JK i rwvelísr
Mrommilliú kormát ,k"‘? MoUniolt. ®!«váltant:
Uö»“,Á°’ldo!!i'<íi Mis,or ^■■Isch1 '

■ Palaithy Irén firje, aki elit zectónoB.

mondta, hogy az égess világon na
gyon rossz a színházi konjunktúra.

— Szerelem?!
— Az is akad s hogy a legfris

sebbről számoljak be, el kell inon- 
dánom, hogy a Budapesti Színház 
premiérjén az egyik primadonna 
akkora fehér tubarózsacsokroi ka
pott a színházi lap szerkesztőjétől, 
hogy a bonvlvan valósággal bele- 

' t a hódító tubarózsáit*
latba.

—- S a
- Az

az nem, 
próbáján egy 
tón integetett 
cgy-cgy melódia felharsant.

„Mit integetsz" — kérdezték

kötelező humor? 
nincs 
hogy

ezen a héten, hacsak 
az új operettünk fö- 
maliciózus úr foly- 
a zenekar felé, lia

.Koszaitok ríni ismerőseim- 

— Mondja kedven Mester Szmoking, 
beszél} Pallenbcrffgelf

— Én beszéltem, de majdnem, 
hogy ő nem tudott beszélni tagjai
val. Ügy történt: ugyanis, hogy a 
Vau-Vau próbáját reggel 9 órára 
irta ki a Vígszínházban vendégsze
replő Raymund. Theater ügyelője. A 
színészek pontosan meg is érkeztek, 
de Pallenberg ~~ mi tagadás — el- 
gludta az időt és csak úgy tíz óra 
tájban került a Vígszínházhoz.

1 Nagy igyekezettel sietett befele, a 
kis kapuban azonban Pisti bácsi,

• a Vígszínház cerberusza megálli- 
! tóttá:
I — Csak a színészek mehetnek itt 
■ be — mondta szigorúan Pisti bácsi. 
1 Pallenberg kézzel-lábbal magyará
zott. hogy így, meg úgy engedjék 
be, de csak nem nyílt meg az ajtó. 
Végre tíz óra után megjött JÓb 
Dani és az ő segítségével tudott 
csak bemenni. Amikor aztán Pisti 
bácsit a ballépésért kérdőre vonták, 
így mentette ki magát:

—• Ez az úr, Pallenberg urat ke
reste,- Százszor mondtam, neki, líogy.

’ , de ő nem
akart várni, hanem befelé tartott a 
színpadra, oda pedig nem engedhe
tem be.

R négy frakk
Szerző a darabjáról

Tavaly junius végén kezdtem írni a 
Négy frakkot és dolgoztam rajta ez 
esztendő februárjáig. Szatirikus társa
dalmi komédiát szerettem volna írni, 
egy a vígjáték ősi hagyományai szerint 
való példázatna darabot, amely egy 
adoma vagy mondjuk történet kereté
ben mutatja be néhány ember vágyódá
sát, hibáját, félszegségé-t, csalódását, a 
jót és á rosszat, az emberit, u fájdalma
sat, a hívságoeat, a nevetségeset, ami 
bennük és bennünk van. Góth ésGóthné, 
Lukács, Makog Margit, Gombaszögi 
Ella, Tanay, Szercriiy, Bércig, Béla 
Miklós, Bárdi, Littkty írón, Szalay 
játsszák a darabot, a Vígszínház párat
lan, fényes, veretlen együttese, amely — 
öröm és dísz ez nekem — n pesti bomn- 
íató után Pécsben és Pozsonyban is el
játszó komédiámat.

Lakatos László.

A hét humora
A vidéki direktorok valameny- 

nylon feljöttek Budapestre, a Szi- 
nészegyesület felvételi vizsgájára. 

' A. direktorok elbeszélgettek egy
mással s ilyen beszélgetésből loptuk 
ki ezt a néhány szót:

— No ml az, Árpád! Húsz éve 
nem voltam nálatok, mi ujságl

— Bizony, fiam, minden megvál
tozott már azóta, csak a naivánk 
maradt a régi. tb

Egyik nem igen jólmcnő színházunk 
direktora a minap felment kedvenc 

" szavakkal

— ös„c, elhvílrloimért kérek reeioiit. 
*-■ Kis rsoton nlncí, — felelte rürldcn

Egy rosszmájú kritikus mondta a 
„Sárgá kabát*4 egyik előadásán:

„Egy kabát, amit a fordítás se 
tett viselhetőbbé.*4

RÖVID"HÍREK Z
NEM VAGY LEGÉNY BERCI

címmel operettet írt Szilágyi László 
és Lajthay Lajos, a Budapesti Szín
házban vendégszereplő újpestiek szá
mára.

ODRY ÁRPÁD
betegen fekszik Rudolf tér 1. alatti 
lakásán.

PAULAY ERZSI
szerepeit oda adták Cs. Aczél Iloná
nak és Bajor Gizinek.

A PESTI KABARÉ
a héten bezárta kapuit, de igazgatója 
Feszi József nyári kabaréra már tár
sulatot szervez.

„MINDENKI KÉSZ"
a címe Féld Mátyás ezidel Terűjének. 

ANITA BERBER ZT,
a sokat emlegetett táncosnőt a nyári 
szezónra Siófokra szerződtették,

A FEKETE GYÉMÁNTOK
című Jókai regény Hevest Sándor 
dramatizálásában színre kerül a Bu
dai Színkörben Bajor Gizivel, Sebes
tyén Gézává:, én Sebestyén Mihállyal 
„A fekete gyémántokkal; a „Táj
fun" én as „ördög" követi.

SARKADIALADÁR
kéthónapos k" a indult Csehszlo
vákiába.

A SONZOGNO,
milánói ügynökség Zcrkovitz Béla 
összes eddigi zenemüveit megvásá
rolta.

„FIACSKÁÉI"
a címe Szomory Dezső új színművé
nek, amolyet a Vígszínház hoz színre 
a jövő szezonban. Főszerepeit, az 
apát és Hűt, mint a Glóriában, Fény- 
vessy Emil és Lukács Pál játsszák.

• „A sárga kabát" minden este. A 
nagysikerű Lehár-daJjáték „A sárga ka
bát" minden este színre kerül a jövő 
héten ,a Rjrály-szinházbap, mindannyi
szor Horithy Hannává!, Karácsonyi Ilii
vel, .Rátkayval, Latabárral és a vendég 
Uraival , a főszerepekben. Ugyancsak u 
kitűnő jialjáté^of , adják ; .Pünkösdvsar- 
nap és Pünkösdhétfő este is. Jövő va
sárnap délután a „János vitéz“-t ismét
lik 3 órakor mérsékelt helyárakkal. Jövő 
szombaton, 26-án délután a Rákosi-is- 
kola növendókfti vizsgáznak rendkívül 
mérsékelt helyárakkal.

• A Vígszínházban Max Pallenberg 
kedden kétszer játszik. Este 1^8 órakor 
a Dér Herr Minister kerül bemutatóra. 
Éjjel %11 órakor pedig a IVavwait elő
adásával búcsúznak a bécsi vendégmű
vészek. A Vígszínház jövő hetének ese
ménye a Négy frakk-nák, Lakatos 
László új víg játékának szombati bemu
tatója lesz. Csütörtökön tartják meg a 
Kis cukrászda jubilárls — ötvenedik — 
előadását. Egyebekben még a John Gáb
riel Borkmann, Ibsen hatalmas tragé
diája és az Ur szőtteje szerepel a mű
soron.

• A Fővárosi Operottezinház e hete is 
a Marinka, a táncosnő hete lesz. Har
madik jubileuma után is minden este 
telt házak előtt adják a nagyszorü ope
rettet. Jövő vasárnap délután a Tatár
járás kerül színre.

• A tünemény szinrekcrli! Ameriká
ban és Kanadában is. Orbók Attila vig
játékát, amelyet a Benaisscnice-Színkáz 
szenzációs sikerrel mutatott be, Kadossa 
Ede dr. útján megvásárolta a newyorkt 
Schubert Theatrical Compagnie Trust s 
az ősz elején be is mutatja az amerikai 
és a kanadai közönségnek. A tüneményt 
egyébként legutóbb lekötötte a hágai 
Hofsted Toonel és a rotterdami Groot 
Schoubourg, továbbá Spanyolország és 
Délamerlka. részére a Rfipresentation flc 
Autores Spagnoles.

• Városi Színház. Kosdry Emmyvel ós
Király Ernővel, a Városi Színház két 
ünnepolt vendégével, Tisza Karolával és 
Sziklai Józseffel, az utolérhetetlen tán
cospárral. Ilorli és Sík pompás alakí
tásával első jubileumához érkezik a 
Diadalmas asszony, moly, kedden, szer
dán, pántokon és vasárnap esti 25-ik elő
adáson van műsoron. Csütörtökön a Tü
kör megy Bajor Gizivel és a Bajazzók 
Unkel Péter vendégfelléptévcl. Szomba
ton Zazát, Lconcavallo világhírű operá
ját ismétlik,.mely Budapestet.Is meghó
dította. Vasárnap délután a Pillangó
kisasszonyt, hétfőn a radásxt ad
ják Burtán Károb: 1 amarhénckes ven- 
clégfelléptévol.

• Móricz Zslgmond „Sári b.(rő"-ja. 
Jövő csütörtökön, pénteken és vasárnap 
este kerül színre • a Belvárosi Színház
ban mindannyiszor Rákosi Szidivel és 
Somlayval az élén a bemutató’ kiváló 
együtteséről. Kedden, szerdán és szom
baton Titkos Ilona óh Somlay felléptével 
a rendkívüli sikerű Savoir-vígjátékot, 
a „Kékszakáll nyolcadik foleség-“t ad
ják. Jövő vasárnap délután Szenes Béla 
„A buta omber" című népszerű vigjátó- 
kát adják 3 órakor mérsékelt helyárak
kal.

• A Blaha Lujza-színház újdonsága. 
Rajna—Czobor a „Szépusszouy kocsisa'’ 
című operettje, teljesen betölti a szín-, 
ház jövő heti műsorát. A főszeroplők 
minden alkalommal Somogyi Nus1f. 
Vaály Ilona, Ötvös Gitta, László, Szir
mai és Tamás lesznek. Jövő vasárnap 
délután a „Levendulá‘‘-t játsszák 3 óra
kor mérsékelt helyárakkal.

Egy vacsora 
1,000.000 forint 

Ossi Oswalda a Corvin Színhág és 
a 76»moziban

A világ legdrágább vacsoráját két
ségkívül az a fiatalember ette meg, aki 
Brockefeller milliárdos bájos húgával, 
Bossievel kettesben tölthetett el egy 
estét, a ezért az estéért egy mllliárdot 
ígértek neki, mógso adta oda. Vájjon 
„Mogér-o Bessio egy mllliárdot!" A 
Corvin Színház éa a Tómozi közönsége 
igennel felel erro a. kérdésre, mert Bes* 
siet az Ő szivéhez nőtt kedvence: Ossi 
Oswalda alakítja, ellenállhatatlan báj
jal éa t$mperumontnmmal . A műsor 
többi része: a brllliánu Chaplin bur- 
loszk és a Tuth-Ankh-Ameu film méltó 
as Ossi Oswalda filmhez, mely ebben a 
szczón.ban már csak pár uapig látható.

• A Maupassant-film — az Urániában 
még két napig marad műsoron. A ki
tűnő francia film általános 'tetszésben 
részesült. Az előadások 5, %7, és 
10.10 órakor kezdődnek.

• Jatzkó Cla péntektől személyesen lép 
fel mint Jackie Coogau a Corvia-Szln- 
házban és a Tó-moziban.

• A Mozókép-Otthon gyönyörű éti gáz- 
dffg-' pühköSdí thlísora; Igazak útja, 
amerikai Jovel-filmregény, Ember
vez, asszony végez, amerikai biirtosVv 
verseny,’ Fatty, Zigoffo, Percy óá 'ha- 
rohl Ltógrt- JógkWiWÓbb búrleszkjeikbcn, 
Tttfan/cftamen. (Félnégy, félhat, l’élnyolc 
és féltíz.)

• Jatzkó Cla péntektől személyesen lép 
fel mint Jackin Coogau a Corvin-Szln* 
házban és a Tó-moziban.

• A Kamara nagy műsora mindkét ün
nepnap alatt zsúfolt házakat vonzott, 
ami igazolja közönségünknek a magyar 
filmek iránti nagy szeretetét. A Széni- 
mihály, amely Pakots József feldolgo
zásában és Balogh Béla reiidezéséboa 

a magyar Star filmgyár alkotása, meg 
is érdemli ezt a nagy érdeklődést, úgy 
a szereplők művészi produkciója, mint 
a rendkívül érdekes cselekményénél 
fogva is. A másik sláger a Lejtön le
felé, a külföldi filmgyártás egyik nagy
szabású alkotása, főszerepben Magda 
Bonjával, a közkedvelt nagy művésznő
vel. Előadások ma ^6, AS és A10 
órakor.

• Jatzkó Cin péntektől személyesen lép 
fel mint Jackio Coogau a Corvin-Szln- 
házban és a Tó-moziban.

Az évad legnagyobb eseménye:

operettje 
amely estinként

Honthy Hannával, 
Rátkalval, 

Latabárral és Urayval

Síim nemzeti Royal Orfeum
Minden este fél 5-kor a na,.yí«ibá»u mAíual 
variétémUeorét MaayarKrzai vcndegkMéptéyrr 
HATTYULOVns Harmath -Zer* wlU operrtUe
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SPORT

Wesí Ham Untíed- 
MIK-F1C 3: 2 (3:1) 
40.000 néző — R magyar csapatnak több gól
helyzete volt, mint a West Ham Unitednek — 
Erőteljes fátélt, gyors lapos, de rövid passzok 

jellemezték az angolok stílusát
Egy évtized óta nem láttunk angol 

csapatot Budapesten s ezért, ma a fuc- 
bnllsportnak valóságos szenzációja volt 
n West Ham United megjelenése. Tagad
hatatlan, hogy nz angolok a labdarúgás 
minden technikájával rendelkeznek, » 
Htiiusuk sok úja*, mutatott játkosaink- 
rak, de hogy a magyar sportnak ünne
pet jelentsen a másod osztályt szeronesé- 
aen megúszott angol csapat budapesti 
Rzeroplése, nzt egész határozottsággal 
nem mérnök kijelenteni.

A mngynr kombinált csapat egyen
rangú elienfolo volt az angoloknak s 
amit n rutin a U'csl Hamnak jelontett, 
nzt nálunk a lelkesedén pótolta.

Nem zárkózhatunk cl annak eliamoréso 
elől som, hogy a IFesü Ham Unitednek 
Budapesten való megjelenése tényleg 
fntballnttrakció, azonban azt. a szédületes 
mugnsságof, amit az angol labdarúgás 
jelent, nem ez a csapat képviseli.

Az FTC Üllői úti Pályája rekordkö- 
zönsóget mutatott, több mint negyven
ezer ember szorongott egymás mellett s 
kívánta a magyar csapat dindalát. A 
klub forraszán Horthy Miklós kor
mányzó is niegjolent, aki mellett József 
főherceg és nz angol kövot foglult helyet.

Először az angol csapat piros dressze 
tűnt föl a pályán, mire orkánszerü taps 
zúgott fel a közönség soraiból. A ma
gyar fiuk mintegy tíz porcoeí később 
vonultak ki a kapitányuk Kertész II. 
piros rózsákból álló csokrot adott át az 
ajánlóknak. Ezután a zenekar az angol 
majd a magyar hiuinuMt játszotta el, 
amit a játékosok feszes vigyázálláabau 
hallgattak végig.

Ezután a kombinált csapat a követke
zői n állott fel:

Plattko 
Hungler Mandl 

Kertész II. Stabó Blum 
Senkey Molnár Pataky Orth Tóth 

Iváncalcs bíró sípjelére nappal szem
ben a kombinált csapat kezdi meg a já
tékot h már nz első percekben mngynr 
támadást kell védenie az angol kapus
nak. Nyomban rá lluffel áttöri n mn
gynr csatársort, leszalad a kapuhoz, do 
Mandl könnyen loMorell. Ezután Senkey 
szépen cselez, lerohnnása előre dobja a 
magyar csapatot « Orlh egymásután 
kétszer lö a kapuba.

A 9-dik percben Chateleway Brownnak 
adjn n lapdát, aki élesen kapura rúg, 
Platko azonban elvetéssel véd.

A 12-ik percben Molnár szépen szök
teti Scnkcyt. de eredményt nem tud 
elérni.

4 pcrvce.l később Chaulevay áttör, 
szökteti Kayt. aki Ilrou'nho: passzol, 
amiből megszületik a: első angol gól. 
A 

ják. 
nár

A 
teli

huszadik percben Paiakyt elfoultol- 
n biró sznbndrúgást ítél, műit Mól- 
n kapu mellé juttnt.
huszonötödik percben Smkev szűk- 
Orlhat,

Orth Tótkor passzol, aki lerohan. 
Haieler hátvédet kétszer, is kicselezi, 
majd hosszá rúgással Senkeyhez Jut
tatja a labdát, amiből Molnár a ki 

egyenlítő gólt fejeli.
1:1.

Hatalmas taps köszönti a magyar caa- • fölé Jutatlja. Két perccel később Braun 
pntot, amelyet a kiegyenlítés még job-................... .................................
bnn felvillanyoz s több voszélyos táma
dást Indít az angol kapú ellen.

A 27-1 k percben Orth szép játéka kor
úért eredményes, amit Molnárnak kapú 
fölötti lövése követ,

3 perccel később II obi Hton balöszokötő, 
valamint lluffel ósszjátékn ismét a ma
gyar kapó ólé tereli a küzdelmet s a

IMk pert Ken a Weat Ham bal össze- 
kötője kettőre szaporítja az angolok 

gólját.

t:L

*

játék 
ered-

vral-

játszó

Hangtér II. indiszponáltan játszik « 
védelmünk áttörését ezután sem tudja 
mognkndályozni.

A 81-lk pőrében Orth húsz méteres 
gyönyörű lövése a kapu fölött süvít el, 
•■gy perccel később pedig

Allén balhalf előrcndúsát n Brawn-- 
Watson akció harmadik gólra sza

porítja.
3:1.

Ezután a kapuk előtt váltakozó 
folyik, do a félidő végéig már az 
ményen nem tudnak változtatni.
J második félidőben az angolok 

ják a pályát s egyik támadást a másik 
után vezetik a magyar kapú ellen. Mol
nár helyett most Egri (FTC) 
llungler bolyén pedig Takács 
ropel.

A 14-lk percben a kitünően
Senkey leszalad, négy angol Játé
kost is kicselez, mire Hampson ka
pus eléje fut, Senkey Patakyhoz cen
tere*. aki a lapdát az üresen hagyott 

kapuba juttatja.
3:2.

Ezután a magyar fiuk lelkoscn kiizdo- 
nok a kiegyenlítésért, do a szilárd angol 
védelmen megtörik minden törekedés. 
Tóth és Orth, valamint Senkey gyönyö
rűen játszanak, a kiegyenlítő gólt azon
ban már nem tudják megszerezni.

játszik, 
II. szc-

J.
JHTK- 

FC Nűpnbepg 
1:0 (0:0)

Németország exbajnok csapata, az 
IFC Nürnbarg vasárnap délután mór-
között az .MTK legénységével, a klub 
Hungáriauti pályáján. A szálas, vörösin- 
gcs ílulc villámgyors labdáramenéssel 
tiintek ki. lapos passzaik mindenkor 
pontosak és jól irányzottak voltak, s 
csatársoruknak különösen a jobbszár
nya dolgozott figyelemre méltóan.

Nappal szemben Nürnbergi kezd, Nád
in r nyomban előreadja a labdát, amely 
Siklóssytól Orthoz kerül, aki már az 
első percben élesen a kapu fölé lő. A 
harmadik percben lEersa — Kertész II. 
helyén) Siklóssynak juttatja a labdát, 
akinek a lövése a kapu oldalhálóján 
akad meg.

A 7-lk percben komort érünk cl, do 
a németek jobbszárnya lusuorel és gyors 
rámenős játékkal a magyar kapu elé 
tereli a küzdőimet Mndol azonban 
könnyen akasztja meg a nürnbergi tá
madást.

A 20-ik porcbon Molnár kapásból a 
kapura lő, do a nürnbergi kapus kiüti 
n labdát, két porccol később pedig 
Braun 6i Orth akciója sem kikerül a a 
lövés n kaputól elcsavarodik.

A 32-ik percben Opata lövése Orthoz. 
majd Braunhoz kerül, aki Molnárnak 
adja át.. Molnár nzxmnal knpura rúg, a 
labda azonban a kapus ölébe ősik.

6 pero múlva a faultolás miatt meg
ítélt szabad rúgást Orth ismét a kapu 

beadásából Siklóssy hajszálnyira n kapu 
balalsó sarka mellé lő s a 48 percben 
szép fejoso som hoz sikert.

A második félidőben egy kissé Nürn- 
berg lendületbe Jött, de a vezetést már 
a tizedik percben átadja na MTK nnk 
r a Nadler—Braun összjátékol Stuhl- 
fant kapus kirohnnása akasztja meg. 3 
pere múlva először nyílik Plattkóuaak 
olknlmn Sutor balszélső lövését védeni.

.4 14-ik percben Braun magára 
hagyva sralad a német kapu felé, 
amelynek a kapusa n labda éli ro
han Braun ügyesen kicsrir-i Stuhl-

fantol, n labdái Molnárhoz juttatja, 
aki a:l három méterről a magára 

harii/otl kapuba juttatja.
Ezután ismét sorozatos támadásokat 

ültéz az MTK, de Orth és Molnár 
célt tévesztenek. Nürnberg kút komért 
ér el eközben, eredményt azonban nem 
6ikerü| kicsikarnia.

A 25-ik percben Opata kiáll r hü
lyéi Senkey IL foglal ja el. Egy perccel 
később sikerül a németeknek a magyar 
kapu elé kerülnie és Sutornak gólt lő
nie, dft a bíró offszejd óimén nem ítéli 
meg. A következő porcokben Nürnbcrg 
állandóan támad, csatárai veszélyezte
tik az MTK kapuját, Mandl azonban 
mindent ment. A 36-ik percben még 
ogy kornert érünk cl, do a játék to
vábbi folyama több gólt már nem ered
ményez. A biró a sötétség miatt 4 perc
cel hamarább lefújja a mérkőzést.

UTE—MAC 2:8 (2:8)
A két csapat bajnoki mérkőzést 

volt, melyben Schaller a nyolcadik 
percben, Egyházy (tartalék) pedig a fél
idő végén gólt ért el. Újpest állandó 
fölényben volt, jobb eredményt azonban 
a MAC kapusa miatt nőm tudott elérni.

FTC-III. kér. VTE 3:2 (1:8)
A Kupáért folyó küzdelemből 15 per

ces játékmeghosszabbitás révén az FTC 
került ki győztesen. A vezető gólt Pa- 
taky rúgta (18 p.), amit a második fél
időben Ollinger kiegyenlítőtt. A 25-ik 
percben Halász ismét vezetéshez jut
tatja az FTC-t, do öt perc múlva Olin- 
ger ismét kiegyenlít. A meghosszabbí
tás 15-ik percében aztán Pataky meg
szerzi a győztes gólt. A mérkőzés to
vábbi folytatását a III. kér. feladta. >

Északmagyarország — II. oszt, váloga
tottak: 1:0 (0:0).

Hlavay kapitány az utolsó pillanatig 
sem tudta 
állítani a 
állott ki.

vi-

a válogatott csapatot qsszo- 
igy nem komplett csapattal

atlétika
'Á MAC nemzetköz! versenye.

A részleten eredmények a következők:
100 Pl. síkfutás: 1. Gorő F. (KAOE) 

10.9 mp. 2. Juhász (MiVC) 11.2 mp. 3. Im- 
bach (Grác) 11.2 mp. Gerő kezdettől fog
va vezet és 4 méterrel első.

60t) m, síkfutás II osztályúak részére:
1. Gaál F. (MAO 1 p. 29.6 mp. 2. Die 
Gleria 1 p. 29.7 mp. 3. Ehrenfeld (MTK) 
1 p. 30 mp.

Diszkoszdabás: 1. Csejtey 42.70 m. 2. 
Kobulszky 39.24 m. 3. Marnolát 38.98 m.

1500 m. síkfutás: 1. Friebe
2. Knlcsár 4 p. 14.6 mp. 3.
20.4 mp. Benedek feladta
70 méterrel.

110 m. gátfutás juniorok 
Muskáth (MTK) 17 mp.

4 p 10.5 mp. 
Steincr 4 p.
a cél előtt 

részére: 1.
2. Ujfaluczky 

(FTC) 19 mp. 3. Kilényi (MTK) 19.9 mp.
400 méteres síkfutás. 1. Fixl 50. 8 mp. 

2. lierács 52.8 mp. 3. Geró 03 mp. Imbach 
nem indult.

2000 m. elövorseny: L Bokor Sándor 
(MTK) 5 p. 42.6 mp. (110 m. előnnyel)
2. Friebe 5 p. 43.6 mp. (Osztrák rekord.)
3. Dózsa 5 p. 44 mp.

5000 m. síkfutás: 1. Kulcsár (MAFC) 
16 p. 2.2 mp. 2. Csitbay 16 p. 9 mp.

200 m. síkfutás: 1. Imbach (Grác) 22.6 
mp. 2. Juhász 23 mp. 3. Somfay 23.4 mp.

800 in. síkfutás: 1. Benedek (MAC) 2 p. 
2 mp. 2. Fonyó (MTK) 2 p. 2.4 mp. 3. 
Görög (MTK) 2 p. 4 mp.

110 m. gátfutás: Püspöky (MAC) 16.8 
mp, Somfay feladta.

Gerelyvetés: L Gyúró (FTC) 48. m. 
90 cm. 2. PolMmuzr (Grác) 44.35.)

4X200 méteres stafétafutás: 1. MAC 
csapata. 2. MTK csapata.

Viselt férfiruhákért
[nin'lenjí'le fohé.rneniükért,asőnyegekórt minden
kinél többet fizetőnk. Alkalmi Ámosarnok Agg
teleki u. 18. (Népszínház u. 1.) Tel. József

H Hungária Sportiroda 
IV. HEW1ETKÜZI BOXKIÉRKÖZÉSE
1923. májas 25-án, szombaton este 8 órakor 
a Portás pályán (Régi lóversen} tér, Tökhölvi-ut 

és Arena-ut sarkán)

MútéKúroly-Hans Wesselltsctí
Ausztria középsúlyú bajn.

Földi Slclnbach - Lodwio Jlner 
és még két nemzetköz! mérkőzés.

Fedett tribün. Pazar világítás Biitfé.

4««y«k i 300 K-tól 2500 K-lf, Bírd, Színházi 
Fjet, Kultúra, Budapesti Hírlap, Breuer tőzsde 
(Tetéz körút 54), Kertész 11; PlöH és Haas, 
Balog és Tóm is a verseny naplón a helyszínen

Handful megverte a 
Milieniuml-atj nyerő 

Ricsayt
Bokkeaö hűeéeben, roakadáeíg metrlnl. 

tribünök előtt futották le a Magyar 
varegylet tavaBzi moetlngje két utolsó 
napjának versenyeit. Népéé mezőnyük 
álltuk a startermasina alá, lzga|m., 
finisekben sem volt hiány. A Magja’ 
Lovarogylot egy minden tekintetben Bi 
került mentinget könyvelhet el. A T. 
sárnap a favoritjárlis jegyéten vég/^ 
(lőtt. Végig a fogadott lovak végeztek 
elől. Nagy érdeklődre előzte meg a 
Derűs-cracknek gondolt Salnt Lno ds. 
btitjét az 1000 méteres Májusi handlcap. 
ben. A St. Amant-mén úgyszólván el. 
vesztette ellenfeleit és könnyen egy ős 
háromncgyedhosszal megnyerte a ver. 
senyt A héttől nap már sokkal rósz, 
szabóul végződött a fogadók szempont
jából. Csak két favorit: Szélrózsa és 
Handful haladt át győztesen a bírói pú- 
ltoly előtt; a többi helyozetlonül végzőit 
A 75.000 koronával dotált Alngl-dijban 
az előzetes favorit Handful, mint reás 
favorit indult a küzdelembo. Kiviilo 
csak a MiUénium-dij nyerő Biosaynak 
volt tábora. A versenyt tényleg ez a két 
ló intézte e le-gyinás között. A verseny 
lefutása ez volt: Az erdőből kijövet Bi- 
csay van az élen Oda noki, Mutatós ás 
Handful olötl. A rövid oldal közepén 
Oda neki veszi át a kommandót. Az 
ogyonesre fordulóban ismét Bicsay áll 
az élre. A távnál Handful elhúz a ve
zető mellett és könnyen músfólhosszal 
nyer. Oda neki három és félhosszal ma
rad lo harmadiknak. E versenybea vég. 
lóg beigazolódott, hogy Takács szeren
csétlen lovaglást végzett Aseanion a 
Millehiuml-dijban s Blcsay csak aján
dékba kapta a nagy dijat. Ébredj Ma
gyarral hétfőn rövldebb távú verseny
ben próbálkoztak, do az Ossian-mén itt 
is csütörtököt mondott Az utolsó fu
tamban a nagy favorit Vipidlát Szabó 
1-. II. instnikcióelleneson lovagolta s 
ennek köszönboti, hogy a harmadik he
lyen végzett.

A két nap részletes eredményét itt 
adjuk:

VasárnaT):
I. futam. 1. Jumver (1K r.) Sebőiba!.

2. Ploikém (4), 8. Grál (16). F. m.: Ordas 
(10), Vinko (6), Csak azért (8), Mde 
Móré (8), Vokur (12), Ludas (6), Lanka 
(16), Bogáncs (16). Alto Katz (20). 1% h, 
ljí 11. Tót: 200:360, 280, 320, 1300. — II. 
futam. 1 .Akarnak (1% Esch), 2. Csa-' 
podór (4), 3. Spinetto (6). F. m.: Pará
dés (3'A), Lóránt (3), Vulpia (8), Bein- 
tlntin (6), Csiesert (6). l;í h„ ÍK h. 
Tót.: 200:620, 300. 340, 360. — III. futam. 
1. lavendel 11. (9:10 r. Esek), 2. Balbl- 
nus (9:10 r.). 3. Szelvény (8). 1% h..
10 h. Tót: 200:360. — IV. futam. 1. Salai
1. uc (3 Szokolai), 2. Pormisslon (2ká), 3. 
Corona (4). F. ni.: Derűre ború (4), 
Prím (8), Timid (5), Lorraine (6), Túrán 
(12). y. h, 1'/, h. Tót: 200:600, HW, 260, 
300. — V. futam. 1. Szándék (7:10 r. 
Altmann), 2. Ametist (114), 3. Mende
monda (3). 4 h„ 2% h. Tót.: 200:320.' - 

VL falam. 1. Dnlmartino (3 Szabó L. II.),
2. Vaskalapos (4), 3. Integritás (6). F. 
m.: Aprés (6), Superstit (12), Szép leány

.Tenő (3), Víziló (4). Virgonc (10). 
h„ tejh. Tót.: 200:560, 300, 380, 58(1.

Hétflí:
futam. 1 Szélrózsa (2*4 r. Biciate).

(8),
1%

I. tufám. L Szélrózsa (2’4 r. Bícifito),
2. Affenblüte (3), 3. Betörő (2J4). % h.. 
1 h. Tót.: 200:260. - IL futam. 1. Md- 
tyásföld (8 Vondra), 2. Sláger (3), 3. 
Nobich (16). F. m.: Ballerina II. (10), 
Teriké (12), Móllá (2), Protty Mary (10), 
Keszkenő (8), Disapointment (5), Förge
teg (8), Fácán (8), Spiducl (25). Nyb., 
ká h. Tót: 200:660. 360, 1280, 1040. — ül. 
futam. 1. Handful (8:10 r. Esch), 2. El- 
csay (1%), 3. Oda neki (10). F. m.: Mu
tatós (3«í), Magét! (6). W h., 3% h. 
Tót: 200:300. 220, 240. — IV. futom. 1. 
flrgos (6 Biciste), 2. Onkol Ludwig (5),
3. Ébredj magyar (p.). F. m.: Nezsidef
(5). Gondatlan (6). Bába (3). % h.,
/* li. Tót.: 200:1240, 600, 580. — V. futam. 
1. Little Girl (10 Szabó L. II.), 2 .Barna 
baba (5), 8. Mahonia (8). F. in.: Mcotia 
(4), Feles (10), Simonetta (13), Csengő

I (12), Kétes (12), Parislenne (í/á), Sár
gám (10). Nyh., 1 h. Tót.: 200:2540, 460. 
340, 300. — VI. futam. 1. Cserebogár (5 
Biernáczky), 2. Molusine (8), 8. Vipldla 
(1H). F. m.: Myosotle (6), Clgányleásy 
(8). Kereső (8). % h.. fejh. Tót: 200: 
1300, 540, 440.

Kiadja: „Hétfő! Napló" lapklaMvnllalat 
igs&ssy. 1 • ■ ■_ - ■■■■■ -


