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A kommunizmus bukása után ért
hető volt, ha a közvélemény bosszú
ért kiáltott és első felháborodásában 
a kommunizmus alatt történtekért, 
megtorlást keresett. Ez a hangulat 
azonban az illők folyamán helyet 
adott annak a meggyőződésnek, 
hogy nem lehet Örökké politikai tő
két kovácsolni a kommün elleni 
hangulatból és rá kell térni az al
kotó munka terére. Az összes poli
tikai pártok egyöntetűen arra az 
álláspontra helyezkedtek, hogy meg 
kell indulni a mezőgazdasági és 
ipari többtermelésnek, a kereskede
lem terén pedig bizonyos ésszerű 
korlátozások mellett meg kell te
remteni a szabad forgalmat úgy ki- 
jfelé, mint befelé.

Amikor a kormány az ellenzék 
szimpátiájától kisérve, tehát az 
egész közvélemény egyhangú he
lyeslése mellett az ország külföldi 
relációit is igyekszik a konszolidá
ló jegyében kiépíteni, akkor egy
szerre riádót fuj a kormánypárt és 
az ellenzék egy részéből kialakuló-! 
bán levő képviselői csoport és vé-I 
ffles hangon a nagybirtokok felosz
tását kezdi követelni. Jelszavak, az 
agrár demokrácia. Politikai háttér 
a kormány megbuktatása és a ha
talom átvétele.

A kérdés politikai részével nem ( 
akarok foglalkozni, hiszen a moz-’ 
galomnak úgy a személyi, mint a 
tárgyi része eléggé ismeretes és csu
pán a közgazdasági kihatásokra 
Kéretnék, rávilágítani. . Magyaror- 
stóg agrárius állam, mert a lakos
ság háromnegyed része földműve
léssel és állattenyésztéssel foglalko- 

A birtokelosztódás helyességé
ről, vagy helytelenségéről lehet vi
tatkozni és egy olyanféle parcellá
dnak, senki sem lehet józan ésszel 
ellenzője, amely a közgazdasági fej
fedés során a nagy és kisbirtok kö
zött fennálló szabad verseny révén 
Jőii. létre. Sőt, ha a kisbirtokok 
erőssége folytán előálló elparcellá- 
2ódast az államhatalom is támogat- 

ez ’8 helyes közgazdasági 
politika. De hogy pusztán az állam
hatalomra támaszkodva parcelláz- 
Mnak és ne vegyék figyelembe n 
közgazdasági erőviszonyokat, — 
olyan veszedelmes lépés ez, amely a 
oltsa Barna-féle túlzásokra vezet-

Az igazi kisbirtokos politikát nem 
jóban kell keresni, hogy politikai 
nata om útján, — tehát nem a köz
gazdasági erők szabad versenyében, 
"■ olpareellázhassuk a nagybirtoko
dul? "y®n.m<>don olyan új kisgnz- 

krea(junk mesterséges úton, 
k a gazdálkodáshoz nem értenek.

A további mezőgazdasági politi- 
csnk az lehet “

i ? ,tu'>btermelóst az esész vona- 
p i »?zzuk' Ha összehasonlítjuk 

5 aro.rszi‘ít átlagos mező- 
t<’rm<'16sét n nyugateuró- 

uamok mezógazdn^úgával, ak- 
W a számadatokból mrjtfób&enfí

visszamaradottságról győződön k 
meg. Az a helyes mezőgazdasági 
politika, amely a magyar mezőgaz
daságot úgy képes közigazgatni és 
ellátni is a szükséges eszközökkel, 
hogy átlagtermésünk megduplázód
jék, sőt megtöbbszörösödjék.

Kétségbeejtő az, hogy most, ami
kor Oroszország romokban hever és 
élelmiszerekben az egész világon hi
ány mutatkozik, — most, ebben a 
nagyszerű konjunktúrában a nia- 
gy. ■ mezőgazdasági termelés a hi
vatalos statisztika szerint is vissza
fejlődött és nem tudja kihasználni a

71 belügyminiszter 
a választót névjegyzékből 

n kormány csak a salát hatásköréig megy el 
a sérelmek orvoslásában — Rz ellenzék hétfőn 

és kedden nyújtja be a felszólamlásokat
<■ - A Hétfői Napló tudónttOától. -

A nemzetgyűlés kedden isinél ] 
összeül. Napirendjén egyelőre csu- : 
pán néhány mentelmi ügy szerepel ' 
és a további teendőkről való intéz
kedés. Nincs kizárva, hogy kedden 
a szövetkezett ellenzik vezérei 
az ülés előtt, vagy alatt érintkezést 
keresnek a kormánnyal a névjegy
zékek dolgában. Fölkerestük ez ügy
bon a belügyminisztert, Rakovszky 
Ivánt, hogy tőle megkérdezzük a 
kormány álláspontját. A belügymi
niszter « következő érdekes nyilat
kozatban volt szíves megadni felvi
lágosításait:

— Az ellenzéki pártok részé
ről már többizben jöttek hozzám 
azzal a panasszal, hogy rend
ellenességek és szabálytalansá
gok történtek a választói név
jegyzékben. Az első alkalommal 
a fősérelem az volt, hogy a ki
hagyottak listáját nem függesz
tették ki közszemlére, valamint 
sérelmezték azt is, hogy a köz
ponti választmány olyan hatá
rozatot hozott, amely szerint 
a névjegyzékeket nem teszik ki 
közszemlére. Mindkét irányban 
intézkedtem avégböl, hogy a tör
vény szelleme betartassák.

— Azon a legutóbbi pártközi

Bizakodó irányzat 
a vasárnapi magánforgalomban

A szombati szilárdabb magánforgalmi árfolyamok után a vasár
napi magánforgalomban is bizakodó volt a hangulat Üzletkötés csak 
elvétve fordult elő és az. alábbi árfolyamok Imtnagyóbb ^zben esak 
taxáclók: Salgó 112JOO-113.09O, AUamvasut 95.000_9a aOO. RimaR 
29.000 Kőszén 371.000—372.000. Nova 37.000—37..1OO, Bonl_ 19.000 .0.000, 
Csákv 11.000—11.800, Bárót! 5300- 5100, Nasicl 274.000—27.1.000. Mezőbe- 
nyesi 74.009—75.000, Sehllck 29.000- 30.000, ófa 64.000-65.000, Szikra 19-jOO 
-20.000. Ganz Villamos 320.000-325.090. Ganz Danubius 2,4»0.000- 
2A00 009 Marvar Hitel 47.0110 48.009. Osztrák Hitel 14.909—15.000, Magyar 
(MaTswS "ipták 4959- 5050. Rábánk 859-900. Közúti 12.500 690.

I világkonjunktúrát. Hacsak annyit 
tudott volna Magyarország produ- 
kálni az utóbbi két esztendőben, 

' mint békében, akkor ma nem kellene 
[nyomorogni a közalkalmazottaknak, 
! az egész ország lakossága bő- 
| ven el volna látva külföldről be- 
i hozott termékekkel, az egész ország 
polgársága gazdag volna, munkás
sága megelégedett és az a nagy el
keseredés, amely mai közállapota
inkat jellemzi, szintén hiányoznék. 

Gróf Bethlen István óriási erőfe
szítést tesz most abban az irány

iban, hogy a mezőgazdasági termelés

konferencián, amelyen az ellen
zék a parlament újabb egy
heti meghosszabbításához járult 
hozzá, újabb sérelmeket tártak föl 
és elhangzott az a kívánság is, 
hogy a kormány semmisítse meg a 
most összeállított névjegyzéket.

— A kormány ezt a kérdést 
még nem tárgyalta le,

egyet azonban már most is 
kijelenthetek, hogy a kor
mány, mint mindenben, úgy 
a választói névjegyzék dol
gában is teljesíteni fogja 
kötél ességét és a mén n yibe n 
sérelem mutatkozik, ezt mint 
már eddig is megtette, úgy 
ezután is a legmesszebbme

nőén orvosolni kívánja.

- - Természetesen, hogy ezek 
a lépések milyen határig men
nek el, az attól függ, hogy mi
lyen intézkedéseket tesznek szük
ségessé a sérelmek. Do csak úgy, 
egyszerűen fölvetni azt a köve
telményt, hogy a névjegyzék 
megsemmisittessék, nem lehet, 

a kormány csak a saját ha 
tásköréig megy cl a direkt 

intézkedésekben. 

számára megszerezze a szükséges 
beruházási hitelt. Szaktudás és in- 
vesztálás nélkül a többtermelés elér
hetetlen. Es most, amidőn a kor
mányelnök ezt az országalkotó mun
kát, végzi, ugyanakkor egyszerre fel
tűnik az agrárdemokrácia jelszava, 
a birtokosok félvén a jövőtől nem 
mernek invesztálni, a politikai lég
körben, mint valami túlfűtött at
moszférában jelszavak cikáznak.

mindez történik azért, mert 
olyan politikusok, akik frazeológiá
ból éltek és most demagógiából 

| akarnak élni, érvényesülni kívánnak.

— Egyébként ez a kérdés, úgy 
hiszem, néhány napon belül vég 
legesen tisztázódni fog.

Fontos elhatározások 
előtt az ellenzék

A parlamenti szövetkezett ellen
zék hétfőn este a ■ Rassay-pártban 
értekezletre jön össze, hogy meg
állapodjék a további lépésekről. 
Két tervről, — amelyek egymást, 
kiegészítik — számolhatunk be. Aw 
egyik az, hogy

hétfőn, illetőleg kedden az ősz- 
szes felszólamlásokat a központi 

választmány elé terjesztik.

Először benyújtják azokat a felszív, 
támlásokat, amelyeket közjegy
zőileg hitlesitett okmányokkal lát
nak el. valamint azoknak a felszó 
lamlását, akiknek jogosultságát a 
1918-as névjegyzék alapján igazolni 
lehet.

Ezeknek a felszólamlásoknak 
száma körülbelül 80-90.009.

Ezt fogja követni a felszólamlá
soknak az a csoportja, amelyben 
felszólítják a központi választ
mányt, hogy igazolja, milyen alapon 
törölt egyeseket.

A hétfő esti értekezleten dönte
nek a pártok a passzivitás kérdésé
ről. Erősen hódit az a gondolat, hogy

a kormánnyal való tárgyalások 
nélkül passzivitásba lépjenek és 
ezt az elhatározást a nemzetgyű
lés egyik legközelebbi ülésén a 
szövetkezett ellenzéki pártok ve
zérei bejelentik és megokolják.

Nincs kizárva, hogy a keddi ülés 
alatt a kormánypárt részéről kö^ 
vetítő tárgyalásokkal igyekeznek 
ennek az elhatározásnak elébe 
vágni.
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Retten 
beszélnek

[“IKíl parlament 
Lu’^' büfféléből

»t A kormánypárti 
fiatal honatya ke- 
rcsetültöri magát 
a bilffc zsibongó 
áradatán, amikor 
íszreveszi a nép

szerű ellenzéki képviselőt.
— Most aztán nem creszitek el — 

mondja beléje karolva, — a mull hé
ten érdekes pletykákat Ígértél szá
momra. Hát most ki vele. Tudod mit,
majd kérdezlek. Házassági

— Az is volt nemrég. Andaházi 
Kasnya Hála veit cl egy dúsgazdag 
özvegyasszonyt, azóta csak autón 
jár, igaz, hogy budai palotáját ne
hezen is lehet máshogy meg közeli- 
teni. Úgy hallom, partijában külön 
halastó van, amelyben nyáron für
deni is lehet. Ezt csinálja utána 
egy kormánypárti képviselő! A na
pokban különben már nagy estély 
is volt nála, amelyen nemcsak el
lenzéki, hanem kormánypárti kép
viselők is megjelentek.

— Heveket, neveket!
— Talán mégse. Annyit minden

esetre elárulhatok, hogy egy nem
régen kinevezett kereskedelmi fő
tanácsos is volt közöltük. Hanem
tudod mi a legszebb az egész villá
ban! A fürdőszoba, amelyet Kern- 
stok Károly készített még annak 
idején. A fürdőmedence aranymo
zaikból készült, fölötte pedig egy 
eredeti Kcrnstok freskó.

— Nagyon érdekes, nagyon érde
kest

*— Tudok ennél sokkal érdekesebb 
szerelmi históriát is, amelynek sze
replői a Kereskedelmi Bank egyik 
igazgatójának a gépirőnője és egy 
előkelő kormánypárti képviselő. A 
történet azonban még nem fejlődött 
annyira, hogy az előkelő honatyát 
kiszolgáltassam, de annyit máris 
közölhetek, hogy az egyébként na
gyon csinos és nagyon kedves gép
írókisasszony rövidesen búcsút vesz 
a Kereskedelmi Banktól és ha ba
rátod megtartja Ígéretét, méltósá
got asszony les2 belőle.

*— Nem árulom el senkinek, súgd 
inog a nevét . . . Szépen kérlek, kő- 
nyörgök • • • Legalább a kezdő bo
ltot...

— Nem lehet, de ha talán egy hé
tig türelemmel leszól, többet is 
Mondhatok.

— Nem hallottál valami más újsá
got a legitimisták, vagy a Nemzeti 
Kaszinó környékéről!

— A kis Papp báróról tudok egy 
kedves történetet. A Nemzeti Ka
szinó házi szabályai szerint, aki éj
fél után megy haza, köteles ezer 
koronától ötvenezer koronáig emel
kedő összegeket fizetni a Kaszinó 
különböző alapjai javára. Papp 
báró nagyon szolid és takarékos úr, 
old soha nem megy bele, nagyobb 
költekezésekbe, és már csak pénz
ügyi szempontból is mindig éjfél 
előtt hagyja cl a Kaszinó helyisé
geit. A napokban azonban, nem 
tudni hogyan, 02 egyik karosszék
ben újságolvasás közben elaludt. 
Amikor ezt a többiek észrevették, 
hamar kisurrantak a szobából, rá
csukták az ajtót és csak öt óra után 
keltették föl. Képzelheted a kis 
Papp Géza rémületét, amikor fel
ébredt, mert 02 ötvenezer koronát 
*crmészctescn könyörtelenül behaj
tót td/c rajta.

-* Nem rossz, de mond, mi van az 
öreg Hakovszkyval, hallom, hogy 
megint gyengélkedik.

— A héten valóban rosszul érezte 
magát, de nagyszerűen kiheverte a 
reddivát és ha a jelek nem csal 
vak, rövidesen ismét itt fog vere
kedni velünk együtt, nem nagy örö
mötökre. De most én kérdezek, mi 
van a fajvédőkkel!

— Egyelőre csendesek, de azt hi
szem, cgy-két hét múlva ismét állni 
fog a harc. Ma csak titokban dol
goznak és mi meglehetősen ügyet
len kémeink információira vagyunk 
utalva. Gömbös egyébként Nagyté
tényben üdül, Eckhardt pedig a 
strandfürdőn sütteti magát barná
ra, hogy annál félelmetesebbnek 
lássák, ha majd megindul a zengés. 
Mond kérlek, már a múltkor akar
tam kérdezni, hogy történt, hogy 
Drózdy beszámolója, amely tulaj
donképen a reformpárt zászlóbon
tása volt, még a liberális lapok 
szinte teljes érdektelnsége mellett 
folyt le.

— Kérlek, itt egy kis baj történt 
Drózdy val. A liberális lapok tünte
tése nem a reformpárt ellen, hanem 
tisztán Drózdy személye ellen irá
nyult. Az történt ugyanis, hogy 
Drózdy körlevelet intézett a lapok

Jean de~ Bonnefon búcsúja 
Magyarországtól 

Vasárnap utazott vissza Parisba
— A Hétül Napló tudó,Hójától —

A nagy francia író és akadémikus, 
Jetin de Bonnefon, ki Petőfi vorsoinek 
fordításával és propagálásával elévülhe
tetlen érdemoket szorzott a magyar iro
dalomban is, két hetes itt tartózkodás 
után, ina utazott vissza Párizsba.

.Teán <lo Bonnefon elutazása előtt mun
katársunk előtt a legnagyobb elragadta
tással nyilatkozott arról a rokonszenv- 
ről, mely úgy a magyar irodalmi, .tár
sadalmi, mint politikai körök részéről 
Itt tartózkodása alkalmából szentélye 
iránt mognyilvárait.

— Sohasem fogom elfeledni azokat a 
napokat, melyeket Budapesten és Kecs-
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kométen töltöttem, melyek meghatóan 
igazolták előttem, a magyar nép háló® 
ragaszkodását mindazok iránt, akik igaz 
ügyük szolgálatába szegődtek.

— Nőm slóssör s nem utoljára voltam 
ebben a Atép országban, melynek lakóit 
n sors csapása el nem csüggosztette, ha
noin mint a hatalmas sudár tölgy, vihar 
után ismét büszkén emeli ég felé koro
náját, mely moghajlott a szélvész ádáz 
rohama előtt, de meg nem törött

— A Petőfi-ünnepségek nagy szolgála
tot toltok a magyarság ügyének Fran- 
ciaüiszágban, mórt míg addig csak az 
intellektuellok gyönyörködhettek a hal
hatatlan költő remek műveiben, addig 
azóta a francia iskolák tanrendjében 
Mrdtsk PetőH géniuszának ismertetését.

Mielőtt a nagy francia akadémikus eh 

politikai munkatársaihoz, amelyben 
többek között közölte, hogy az ille
tő újságíró „nagybecsű személye 
iránt kerületének népe között nagy 
érdeklődés mutatkozik". Felkéri en
nek következtében, hogy jöjjön le 
a zászlóbontásra, „ellátásról gon
doskodva van" és amennyiben a 
meghívásnak eleget tesz, értesítse 
erről telefonon vagy őt, vagy — 
titkárát.

— Titkárját!
—Az újságírók is ezen ütköztek 

meg s azt gondolták magukban, hogy 
ha valaki csizmába jár és titkárt 
fari, annak legjobb esetben is a 
kormánypártban van a helye, azt 
ellen éki lapok nem támogathat
ják.

— Ebben látod, igazuk is volt.
— Na végre, hogy valamiben 

egyetértünk...

hagyta Budapestet, az itt k” "üt sorok
kal búcsúzott el a magyar közönségtől, 
melynek hű fordítása a következő;

Petőfi Franciaországban
Költőknek, vagy azoknak, kiknek a 

halhatatlanság jutott osztályrészül, clőbb- 
utóbb elérkezik az a szent napjuk, mely 
elűzi a sötétséget, ogy örök nap, mely
nek nincsen éjszakája.

PotŐli most áll abban az andalítóan 
forró napsütésben, mely kigunyolja a 
sötétséget.

Neve és művei ismertek és csodáltak 
az egész francia ifjúság előtt

No folejtsük el, hogy 5500 intellektuel 
ünnepelte dicsőségét a Sorbonneban és 
hogyha ez az aula nagyobb befogadó
képességgel rendelkeznék, még legalább 
két-hóromszor annyian. j

Csodálatos, hogy Petőfi költeményeinek 
tüze még akkor is úgy ragyog mint a 
brilliánskő, amikor már átestek a .fordí
tás rettenetes szitáján.

Jean de Bonnefon.

I

Folkusházy Lajos
A szó legszorosabb értelmében ta

lán nem is városatya, de ki tagad
hatná le, hogy a rabbi és a templom
szolga is a hitközséghez tartozik. 
Azért mégis csalatkoztak benne 
azok, akik azt hitték, hogy több 
esze volt, mint az egész hitközség
nek. Az események jóindulatú szem
lélői ugyanis meg voltak győződve, 
hogy az a diplomatikus észjárású, 
hideg mérlegelésit, sokat tapasztalt 
főtisztviselő meg fogja úszni a kur
zust anélkül, hogy úszás közben fü
lébe, szájába, vagy orrába akár csak 
egy csep víz is menne. És ha véletle
nül nyel is egyet-kettőt: ki veszi 
észre az ilyesmit! Folkusházy Lajos 
azonban, akinek szélső konzervatív 
gondolkodása dacára a demokrata
rezsim is cp úgy adott alpolgármes- 
terséget, mint a kurzus, nagyon bele- 
édesedett ebbe a rezsimbe, el van ra
gadtatva Wolff Károlytól és mély 
tisztelettel van filigrán termetű, de 
izmostehetségű főnöke, Sipőcz Jenő 
iránt. Csodának kellett történnie, 
mert Folkusházynak bőséges oka 
lenne duzzogni, amikor gondol
kodása, múltja és tehetsége révén 
a polgármesteri szék neki járt 
volna ki.

Hiszen kormányozni azért ő kor
mányozza a városházát ö tanította 

járni Wolffot, meg a többieket és ma 
is szárazdajkája a polgármesternek. 
Történni ugyan az történik, amit 
Wolff akar, de Folkusházynak vi
szont rendesen egyezni szokott az 
akarata a hatalmai vezérével. Vau 
et igy néha az életben. Annyi bizo
nyos, hogyha Folkusházy nincsen, 
menten elvesztek volna a tapaszta
latlanságban, a hozzá nemértésben, a 
város ügyei iránt való érzéketlen- 
Bégben. Még ma is úgy járnak-kelnek 
a városházán, mint az Angol Park 
elvarázsolt kastélyában a vasárnapi 
publikum. De Folkusházy fogja ki
nek a karját, kinek a gallérját, hogy 
föl ne bukfencezzenek. Mindezért 
hálából úgy lejáratták, hogy igazán 
sötét lehet előtte a jövendő. Bele
ment mindenbe, a beszédeit úgy 
megtűzdelte jelszavakkal, mint a jó 
szakács az őzgerincet., ott volt min
den családi vacsorán, minden ban
ketten, amelyeken .Wolffék múlha
tatlan dicsőségét hirdették. Az el
lenzék sok kifogásolni valót talált 
abban is, ahogyan Folkusházy az el
nöki székből a tanácskozásokat ve
zette; az utóbbi időben azonban 
már megtörtént az is, hogy megve
regette az ellenzéknek a vállát, mert 
lovagias, nemes fegyverekkel küz
dött egy éjszakán át a letelepülési 
szabályrendelet terve ellen, amelyet 
Wolffék áterőszakoltak aDnak da
cára, hogy biztos tudatában voltak 
annak, hogy a belügyminiszter nem, 
hagyhatja jóvá. Az ellenzék azonban 
nem ejtette ki a sajtot a szájából, 
aminthogy nem ugrott be akkor 
sem, amikor Folkusházy egyik-má
sik olyan ad hoc bizottságba csalo
gatta, ahol a mai, többség cselekede
téért való felelősségvállalásban kel-, 
lett volna részt vennie.

Most azután megint nagyon ak
tuális személy lett Folkusházy La
jos, aki a választói névjegyzékek 
botrányának egész ódiumát néhány 
valószínűleg ideiglenes tisztviselő
nek a nyakába akarja sózni, kinevez
vén ezt a névjegyzéket ,,fcrcmunká‘:- 
nak. A napnál is világosabb ■ azon
ban, hogy ez a „^renittptk^ tulaja 
donkópen politikát meréirj^Jt, ainelji 
gonosz agy velőkben született'Shég 
és amelyet Folkusházy Lajosnak aj 
egész város alpolgármesterének kör 
telessége lett volna megakadályozni, 
Ma nagyon ideges, ha a névjegyzék
ről, vagy a központi választmányról 
hall. Kurzusbeli működésére föltette 
a koronái és ez a korona kissé tüze
sen érintette a halántékát.
Hogy a nagy „tisztogatás** idején 

ereje vagy akarata nem volt-e ele
gendő, azt nehéz lenne megállapí
tani. De egy ember kivételével nem 
mentett meg senkit. Ez az egy em
ber Reick Samu, aki nélkül össze
omlott volna a Községi Élelmiszer
üzem milliárdos vagyona. Az ő 
megtartása eminens érdek volt és 
dacára annak, hogy Beleknek és 
Samunak hívják, vezérigazgatót 
csinált, belőle a kurzus. Folkusházy 
pályájának legfényesebb korszaka 
egyébként mindörökre össze van 
kötve Reick Samu nevével. Ez a 
korszak az, amikor ők kettőn és a 
kitűnő Vájná Ede, aki akkor még 
főjegyző volt, olyan pompásan ol
dották meg Budapest háborús köz
élelmezését, mint sehol Európában. 
A sajtó éveken át elkeseredett tá
madásokat intézett ellene, mert 
pesszimista élelmezési politikát 
folytatott Férfiasán, összeszorított 
szájjal, hangtalanul tűrt minden 
gáncsot és ócsárolást. S a végén 
győzött, mert akkor nyitotta ki 
mérhetetlen kincseket rejtő raktá
rait amikor már sehol sem volt 
semmi. A támadások dicséretté ol
vadtak fel és Folkusházy Lajos 
egyszerre a városháza legnépsze
rűbb emberei közé emelkedett.

Szép volt ez a múlt és éppen azért 
fájdalmas ez a jelen. Kár érte!

Pogány Béla.

NemzBf I Royal Orffium~BiZ
Minden este fél 8-kor a natyazebárv -rálMal 
varlétémOtor éa Magyar Erxsl vendégfelléptáve; 
HATTYULOVAÖ Harninth-Zcrkovitz operettje
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Kurbliztam. 
a moziban 
Kik járnak a kis mozikba ?
Főtanácsos a zongoránál

Típusok — Pardont. . naccsád!
Jt kép hatása

Angol lapok a Jóvátételi 
bizottság határozatáról

Züllött, rendetlen udvar a Rákóczi-ut 
végén. A kapuban cselédek, hegyesre- 
ijödört bajuszu őrmesterek, oipészlegé- 
•nvek s köztük néhány nagyon divato
sán öltözött lány, A kapu fölött ormót
lan, piszkosrabarnult deszkán két vö- 
rösbetüa szó:

„INTIM MOZGÓ.-
Aztán ugyancsak csikágói mester ecse

tével festett reklámtábla s az egyones 
vonaltól elpártolt kajla sorokban a nap 
szenzációja: „Szerelem a sivatagban." 
Dráma 7 felvonásban... utána közkí
vánatra: A levegő bandittái. kakin- 
dorregény, a főszerepben Harry PieUel!

Miheztartás végett a táblán mindjárt 
a helyárak is rajta vannak: Páholyülés 
310 korona... Ill-ik hely 120 korona.

Ez a kis mozgó lépést tart a körúti 
Vénusszal, vagy az elegáns Apollóval.

A kapu mögött félbalra sötéten hű
tődé földszintes ház búslakodik, amely
ből erőteljesen verődik ki a Gimbc- 
Ictn... gombolom... keringője.

Valamikor sajtkereskedő raktára lehe
tett ez az épület, ma kultúrát hirdet s 
tanyát ad Ámor intim mozgójának.

Minket a gépház érdekel s ezért rész
rétien tekintettel megyünk el a kis 
cukros-lány mellett, aki felkinálkozó 
mosollyal néz a szemünkbe s érett ajka 
keskeny szétnyílása bensőséggel kínálja 
áruját:

— Tetszik!...
_ Csinos!... Tetszik!... feleljük, de 

tovább megyünk a létra felé, amely a 
gépházba vezet, ahoz az emberhez, aki 
a mozi sötétjében egyedül van állandó

London, május 26.
Az angol sajtó még mindig nagy 

rokonszcnwel és sajnálkozással tár
gyalja azt a körülményt, hogy a 
magyar külföldi kölcsön a franciák 
álláspontján hajótörést szenvedett.

A Times kereskedelmi mellékleté
ben sajnálkozásának ad kifejezést 
afelett, hogy a jóvátételi bizottság 
francia elnöke döntő szavazatával 
megakadályozta Ma gyár ország talp- 
ráállításának lehetőségét

Az Economist azt reméli hogy

Magyarország gazdasági helyzeté
nek alapjai nincsenek annyira inga
tag állapotban és hogy Magyaror
szág nincs is annyira megterhelve 
adóssággal, mint Ausztria. Ennél
fogva Magyarország gazdasági hely
reállítására nagyobb a remény. Min
denekelőtt a magyar pénzügyminisz
ter befolyását és tekintélyét kell 
helyreállítani. Erre azonban nem 
alkalmas az a módszer, hogy Ma
gyarország pénzügyeit nemzetközi 
ellenőrzés alá helyezzék.

50 millió márka pénzbír
sággal sújtották Essent 

Düsseldorf, május 26.

(Havas.) Essen városikra többrend
beli szabotálús megtorlásául 50 mil
lió márka pénzbírságot róttak ki.

NYÁRI RUHÁK
HOLZER divathAofcban, IV., 

Kossuth Lajos-u. 9.

T i&ztviselösors!
A miniszteri számtanácsos, akit csak 

ogy lépés választ el a „méltóságos" 
rangtól, esténként züllött kis szórakozó- 
hely zagyvalék közönségének zongorá
zik...

Gyorsan a nézőtér legolcsóbb helye 
mélyül elő, a fehérhátu lócák, amelyeken 
összeborul a jámborság a tettetett figye
lemmel. Bajuszos vitéz ül fehérruhás 
lány mellett, mintha a vászonképo a sa
ját lelkűket elevenítené meg. Nem is 
veszik észre, hogy a vitéz ur karja a 
kis háztartásbeli vállára, majd a dere
kára csúszik s a kép hatása alatt bi
zalmas párrá simulnak. Do vége a fel
vonásnak, a kislány hirtelen összerez
zen és riadtan mondja:

— Pardont!...
A vitéz úr köhögve válaszol;
— Pardom!... naccsád! ...
És a legtisztességesebb színházlátoga

tót is megszégyenítő oszlopokká mere
vednek ... a következő felvonásig!...

Az elsősorban jobbára gyerkőcök. 
Nappal csomagot segítenek hazavinni, 
este a Harry Pteleket habzsolják.

A lóca szélén mezítlábas fiúcska ül.

kül mozizó lányok boldogan mosolyog
nak, széthúzódnak s egy pillanattal ké
sőbb már Rómeó ül mindegyiknek az 
oldalán.

A gépész rájuk mutat.
Hat összebújt fej s míg kéz a kézben 

elsimult, a hat fiatal számára eltűnt a 
mozivászon, bizalmasan fecsegésbe me
rültek, a tekintotük rajongva kapaszko
dott össze.

— Látja uram, — mondja a gépész — 
gyerekek, félreteszik a zscnilyepénzüket, 
moziba jönnek, hogy itt egymás kezét 
szorongathassák ós zavartalanul beszél
gethessenek. De már ott a páholyban 
... látja! ...

— Láttam!...
— Sokáig néztem őket, azaz csak egy 

széles kalapot, amely két fejet takart el
egyszerre.

A gépész vállat vont
— Megzavarom! — gondoltam kajánul 
Láttam, a gépész melyik kapcsolóval

gyújtja meg a villanyt Észrevétlen rá
tettem a kezem és fclcsottintettem.

Lent zugás:
— Elszakadt a film . • •

————>.
Óriási sikert arai esténként a

BlahabujzaszínházSan
Rajna és Czobor 

elmés, derűs, megható 
és mulatságos jelenetekben 

váltakozó nagyhatású 
operettje,

Szépasszong hocsisa
Somogyi Nusival, 

Vaály Ilonával, Ötvös Gittával, 
Lász ló A ndorral, Tatnás Benővel, 

Szirmay Imrével
a főszerepekben A

világosságban.
A gépész nem 

ismeri a mozi 
feltétlenül szük
séges homá

lyosságát, ő, aki 
állandóan gépe 
mellett ül, csak 
a fényhatásokra 
figyel, tekintete 
teljesen hozzá
szokik a sötét

Kenyeret tart a kezében és éppen bele 
akar harapni, amikor a nézőtér elsöté
tül. A mohó szájacska tátva marad s a 
kis maszatos egész felvonás alatt karéj
jal a kezében, szétnyílt szájjal figyeli a
képet. Ez a sor publikum tényleg a
filmekért jár moziba.

séghez 8 úgy lát a mozi lefokozott vilá
gosságában, mint a teljes villanyfényben.

A kis kerek üvegre nyomtam a sze
lnem s már az első pillanat megdöbben
tően hatott rám. A három tagból álló 
tenekar élénk mozgása ragadja meg elő
ször a figyelmet. A karok mozgásáról 
lassan az arcokra siklik a tekintet s az 
egyikben a legnépesebb minisztérium 
halódik fizetési osztályában levő főtand- 
nsosának arca hajlik a zongora fölé... .ló diák ront be

Nem egészen így 
áll a dolog annál 
a három iskoláé 
lánynál, akik az 
első helyen ülnek 
és szüntelenül ri
adtan tokintgetnek 
a kijövő felé....

Azt az ideges 
rebbenést csak fe
lülről, a gépész 
kis ablakából lát
ni. Hirtelen nyílik 
az ajtó, három 

érettségi előtt 
raj fa. A mama nél

A páholyban a két fejnek már nem 
volt ideje szétrebbenni • *. Kacagás, két 
piruló, lehajtott arc . . .

Nem tudhatták szegények ... A felvo
nás végét ugyanis csengetés jelzi.

És Utolsó, bá
jos képnek a 
hatalmas ter

metű csakácsnét 
láttám, aki az 
izgalmas sport
film hatása alatt 
egyszerre tűzbe 
jött és jobbra- 
szomszédjait. A

Belvárosi selwnwtt
Budapest IV, Ferenciek tere 4

Mindig a legolcsóbb!

balra boxszolni kezdte
közönség félszemmel a filmet, félszem
mel őt figyeli és mikor a lámpák ki- 
gyulnak: néhány pirosra gyűlt száj és 
néháyn kék folt... és lámpa ...

És messziről ismét feltűnik a kis cuk
ros lány, mosolyogva árul:

— Tetszik! ...
Szabó Béla.

ftz Ernst-muzeum aukciói
• VI, Nagymező-utca 8. — Telefon 120—14

XXIV.
A „Helikon KI«lllUsal“ anyagiból

Dr. Charles Beit 
londoni gyűjtő hagyatéka 

Stilusbutorok (komplett ebédlő, háló, 
boudoir és szalon), porcelánok (teljes 
meisseni és angol készletek), fajanszok 
csillárok, függönyök, gobelin-fotelek, 
bronzok, festmények, régi angol met

szetek és egyéb műtárgyak
Kiállítás 1923 május 31, junius 1, 2, 3 d. e. 
9-töl este 6-ig. — Aukció 1923 junius 4. és 5-én 

délután pontosan 4 órától

A hálás szabó
Irta; ZSOLDOS LÁSZLÓ

Antal Konstantin, sebésztanár, akinek 
neve a szivek átültetése terén végzett 
nagyszerű műtétjei révén úgyszólván az 
egész világ bámulatának középpontjá
ban ragyogott (mint valami messzifény- 
Iu égitest), fásultan pepecselt a labora
tóriumában, lombikban és más üveg
edényekben mesterségesen táplált sejtjei 
s Porhüvelyükből kioperált élő szervei 
Között amikor hirtelen megszólalt a se
bészeti klinika telefónja:

— Professzor úr, egy haldokló kíván 
önnel beszólni. A műtőben.

A tudós tanár fejébe nyomta a kalap- 
. es átvágván a keresztfolyóra, le

hetett az első emeleten lévő operációs 
terembe.
dMjveieUék a műtőasztalhoz. Mag- 
l Sen. ^képü, halálsápadt férfi fe- 

rajta. Lázas ajka vonaglott és 
BMme kidülledt a gyötrő fájdalomtól.
7 'érmérgezés, tanár úr, — jelentette 

lát kár8^d- “ Egy órával h07'-
.,5. do a *zimptómák szerint már 
elkéstünk a műtéttel.

• professzor furcsa pillantást vetett 
asszisztensre. Hogy mondhat ilyes

mi ,Uy hangosan a páciens előtt! De a 
Daul orvos megnyugtatta, 
iií;”2’ tanár úr* ma*a ® beteg 
neki »a W <4lttnk» ho«y mondjuk meg 

K • "fM“L No' ú^-e, Kia úr!
Tupt, .UF’ fáradtan rebbentetto

ho«>- ijen. Úgy van. 
<!*«« " a csak »'•» yIlm'inkndó hangon egyszerre 

csak megszólalt.

— Méltóságos úr, az Isten szerelmére... 
tegye meg a kérésemet! Én meghalok, 
érzem, hogy nyargal az ereimen végig a 
halál... do méltóságos uram, mentse 
meg az agyvelőmet! Mondani valóm van 
az ön számára...

S mialatt esdőn függesztette Konstan
tin tanárra a szemét, még ezt az egy 
szót suttogta utána, hogy;

— A feleségéről.
Ennél a szónál váratlanul fölemelke

dett az asztalról s a következő pillanat
ban a feje háirahanyátlőtt és meghalt.

Régebben ezt úgy is lehetett mondani, 
hogy:

— Jobb létre szenderült.
Vagy, hogy:
— Kilehelte a lelkét.
Ezek a kifejezések azonban a szervek 

átültethetöségo folytán már nem minden 
halottra voltak alkalmazhatók. Mert az 
elszállófélben levő lelket már el lehetett 
fogni, mint a madarat s belé lőhetett 
tenni egy másik, új vagy legalább te 
kovésbé elnyúlt kalitkába. Ott aztán a 
halott aránylag még mindig eléggé ha
mar fölébredhetett ama bizonyos jobb
létre szánt szén dörgésből.

Szakasztott ez volt a Kis úr esete is. 
Antal tanár teljesítette a haldokló 
utolsó kívánságát, akinek mesterien ki
operált agya egy órával később már ott 
pihent — nem, lázasan ott folytatta to
vább a maga vegetációját a professzor 
laboratóriumának egyik titokzatosan 
csillogó födött üvegtáljában, az Antal- 
féle mesterséges biológiai hálózat va- 
rázskelyhében.

A tanárt alig nehány hónappal ezelőtt 
hagyta el hűtlenül a felesége, egy gyö
nyörű szőke teremtés. Megszökött a ház- 

' * Ál egy fiatalemberrel, egy .semmiházi

senkivel, akit nemcsak az ura, do jó
formán még ő maga is, az asszony, alig 
ismert és ezzel szerencsésen sikerült is 
tönkretennie az emberiség egyik leg
nagyobb jóltevőjének az egész életét. 
Azóta hir sem hallatszott felőle; azt sem 
tudták róla merre jár, hová szökött a 
csábitóval. Csak az az egy volt bizo
nyos, hogy bármily messze került is az 
elhagyott otthontól, hitszegő képo válto
zatlanul ott maradt, ott élt a megcsalt 
és megcsalódott férj szivében, mint va
lami ketrecbo zárt ragadozó, amely 
minduntalan nokiugrik a vasrácsnak. 
S e dühödt ostromban csudálatoskép 
nem a ragadozónak a karma vérzik, ha
nem a rács.

Bármennyire tudományának és ma
gasztos hivatásának élt is Antal Kon
stantin professzor, ilyen körülmények 
közt mégis szinte természetes dolog volt, 
hogy a műtőasztalon meghalt férfi 
utolsó szavai egész nyugalmát felka
varták.

— Mondani valóm van... a felesé
géről.

Éi ép oly természetes, hogy a halál 
pillanatában kioperált agyvelő nem so
káig maradt a tudós professzor labora
tóriumában. Antal tanár még a műtét 
napján átrobogott autóján az angyal
földi elmegyógyintézetbe, ahol rendkívül 
fontos és az orvostudomány szempontjá
ból is különösen érdekes megbeszélése 
volt az intézet igazgató főorvosával. A 
megbeszélés következményeként másnap 
délelőtt egy kényszorzubbonyba szorí
tott, gyógyíthatatlan őrültet szállítottak 
át aa elmegyógyintézetből ws Antal- 
klinika miliőjébe. A máskülönben makk
egészségen és bivalyere  jü tébolyodéval 
aztán narkotizáíták ób Antal professzor

végrehajtotta rajta a szenzációs műté
tet: az őrült ember körüllékelt koponyá
jából kivette a hasznavehetetlen agy ve
lőt és helyére mesterien beleillesztette 
ama bizonyos másikat Ama bizonyos 
férfiét, akinek Konstantin tanár felesé
géről volt „mondani valója."

Csaknem félesztcndeig tartó gondos 
ápolás után az új aggyal megoperált 
beteg végre annyira fölépült, hogy rá
ismert a különszoba kórágyán föléjo 
hajló Antal tanárra.

— Elég erősnek érzi már magát? —< 
kérdezte tőle gyöngéd hangon a pro
fesszor.

A lábbadozó a szemével iotott hogy:
— Igen, elég erősnek.
— Nos, — folytatta a tanár — és vi«z- 

szu tud már emlékezni, hogy mit mon
dott nekem félévvel ezelőtt. Odaát, a 
műtőasztalon, amikor ...

A beteg látható erőlködéssel föleit:
— Vissza, könyörgöm alássan . « « 

■— A feleségéről...
— Nos! — szakította félbe többé nem 

. leplezett türelmetlenséggel a megcsalt 
férj. — Nos, mit tud felőle? ...

A páciens behunyta a szemét Ügy
1 látszott, mintha a tanár még túl
becsülte a beteg erejét, akit a vissza
emlékezés kimerített és percekig néni 
birt szólni. Végre a vértelon ajka lassan 
újra megmozdult óh alig hallhatón szállt 
e| róla, mint valami nehéz sóhaj, hogy: 

— Bocsánat, professzor nr... én vol
tam őnagysága Rtabója ... ée... és nem 
fizette ki as utolsó ruhaszámláját; csak 
ezt akartam mondani a tanár urnák.

S aztán, mint aki pompásan végezte 
r. <b»!gát. átfordul1 a másik oldalára sf 

| uj porhüvelyében jóizü álomba merült.,
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Megtámadtak 
három rendőrt

Hatóság elleni erőszak miatt 
letartóztatták a támadókat

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Az utóbbi Időben mint ismerete*, n 

kötelességüket teljesítő rendőrök ellen 
több ízben támadókig léptek fel olyun 
egyének, akiket nz ••gyes rendőrőrsbe- 
mok csendre intettek, vagy pedig ölő 
akartuk állítani a főkapitányságra. 
Csuknom nap-nap után jelentek meg hí
rek arról, hogy rendőröket tettlog bán
talmaztak, luogsubasítot,tok és két eset
ben agyonlőttek. A főkapitányságon ez
ért elhatározták, hogy u jövőben a lég
áréi;íresebben járnak cl azok ellen, akik 
hatóság elleni erőszakot kövotnok el és 
Ilyen módon akarják u főváros közbiz
tonságát megzavarni.

Újabban három egyén ellen Indult meg 
az eljárás hatóság elleni erőszak miatt. 
Mind n három esetben n rendőrük élet
veszélyes helyzetben voltak, és csak eré
lyes fellépésüknek köszönhették, hogy 
támadóikat sikerült gonosz szándékuk
ban megakadályozni.

Az első oMct még május 12-én történt. 
Akkor a Thököly úton levő Millonuáris 
sport-telepen boxmérkőzést tartottak, nz 
öltözőknél egy rendőr állt őrszemet, 
mórt az előző boxuiérkőzósek alkalmá
val a boxolók öltözőit feltörték és on
nan ékszereket és ruhanoműekot vittek 
ol az isiuoretlon tettesek, A rendőrt to
kát árért állították oda, hogy az újabb 
betöréseket megakadályozza.

A boxmérkőzés után többen bo akar
tak menni az öltözőkbe, a rendőr azon
ban a mérkőzőfoleken kívül nem en
gedőit bo oda senkit sem. Ekkor egy 
magas fiatalember kivált a tömegből, 
aki

egy vasbokszerrel a rendőrt 
fejbevágta, úgy, hogy az eszmé

letét veszítve ösazeesett.
A támadónak a nagy tumultusban sike
rült elmenekülnie. Most azonban Grün 
Jakab kereskodősegéd személyében ki- | 
nyomozták, előállították a rendőrségre, 
ahol letöri őzt .itták.

1 Tegnap délben a Rákóczi úton Jurko- 
t»ics Sándor koroskedŐMgéd léggömböket 
árusított és ittas állapotban hizultáltu 
a járókelőket. A rendőr igazolásra szó
lította fel, majd csöndre intette,

mire Jurkovics rávetette magát 
a rendőrre, meghnrnpta és ösz- 

bzcrugdaliu.
A rendőr súlyos sérüléseit a mentők kö
tözték be. A dühöngő léggömbdrust kél i 
rendőr tudta csalt ártalmatlanná tenni. 
Bevitték n VII. kerületi kapitányságra, I 
ahol hatóság elleni erőszak miatt letar- , 
tódulták.

Nagymarosról vonaton jött Budapestre 
Szekeres János napszámos. A vasútállo-1 
máson, n kocsik közötti átjárón tartóz- ' 
ködött, mire n vonatkísérő segédtiszt fi- 1 
gyei mez te tto, hogy a púi;, úu tarlózkod- j 
nla nem szabad. Szekeres bicskát rántott 
elő és azzal n sogó<itisztet meg akarta 
soboslteni. A dulakodók közé ment egy i 
rendőr, aki Szekerest ártalmatlanná ' 
akarta tenni. A napszámos azonban

rátámadt a rendőrre és a késsel 
több helyen ősze szurkait a.

Siokorest szintén letartóztatták.

Siófoki Szanatórium és 
Üdülőhely Részv.-Társ.

SfófoK, Batthyány ucca 16

Júniu9 1-in megnyílik 
íliírpnífl konyha, kényelmet balkonot fzobák I 
i . „-i/. fl»chr> Vrtcuum t«. l'ob ii.cn

■ J. 60- 88 vagy
iloluUn dr. Kriui’ brnö Igazgató-föorvonrtM 
liláivá uwa 85. azám. Telefon Jói ot 71— US

Fekete, fekete... fekkete...
Ki irta a sötét dalt? — Szerzők attakja egy kávés ellen — 

Népdal, vagy nem népdal ? — Riport két ütközetben
— A Hétfői Napló zenei haditudósítójától. —

Verdiin bős várának híre eleve-• A döntő csata a Tábla magas 
nodik fel a buzgó haditudósítóban, színe előtt folyt Jo.Es itt a Zene
mikor hozzáül, hogy papírra vesse ’ J/ ' 1 ’ ‘
Orosz Ödön kávés alakját, aki da
colva vésszel és viharral és zene
szerzők ádáz rohamával, győzedel
mes lelt a nagy fekete-feketc-fckke- 
te csatában.

A cigánynak megvan az a rossz 
szokása, hogy minden népszerű dalt 
eljátszik, áruit ismer. A komponis
tának viszont megvan az a rossz 
tulajdonsága, hogy a müveiért le
hetőleg sok tantiemet szeret kapni. 
Innen kezdődött a háborúság. A 
cigány nem fizetett. A komponista 
perelt. És végre a Kúria kimondta, 
hogy a cigány muzsikálta dalokért 
anyagilag a kávés felel.

Nosza, támadt erre nagy harci
kedv a szerzők közt és egy rövid, 
de döntő jelentőségű csetepaté után 
a kávésok ugyan siralmas béke
szerződést voltak kénytelenek alá
írni. Évente "
kellett,, hogy fizessen a „J 
adási jogok biztosító irodájáénak.

Csak Grosz Ödön kávés (Ostende) 
nem. Nem ő. Nem nz istennek. Egy 
huncut vas nem sok, de annyit sem.

Eh így lön, hogy a Zeneelőadúsi 
satöbbi ütközetre indult és beperel
te Grosz Ödönt. Mondván, hogy a 
cigány az Ostendében szerzői jogot 
bitorolt, mikor a Fekete, fekete, 
fekkete címűt (írta Hetényi Heidl- 
berg Albert, a zeneclőadási satöbbi 
tagja) elhúzta, mondhatni közkívá
natra. . vnv., nuiv.uu.uvmv!

Grosz Ödön egyelőre defenzívára jós magánosoktól jelentős összegeket

tóztassák le. A főkapitánysúg lg, 
lönben minden intézkedést megtett 
hogy a veszedelmes csillát niielöbh 
kézrekerítse.

.Bízfilommnl és hltiteSvérrer
PúriB, május 27.

(Havas.) A francia-belga társaság 
| lakomáján Poincaré miniszterelnök 
I pohárköszönőjében ismételten fel- 
hivia a figyelmet arra, hogy Német
ország, amely a háború alatt nem 
szenvedett kárt, a pénzt felesleges 
munkákra és fény űzési célokra pa. 
zárolja s igy önmaga teszi lehetet
lenné, hogy a világtól kölcsön ttfjdn 
megszerezze az adósságaitól való 
megszabadulására szükséges pénzt.

— A belgák és franciák — igy f0. 
jezto be szavait Poincaré — biza, 
lommal és hidegvérrel várnak. Zá
logok vannak kezünkben. Most adó
sunkon 'áll, hogy ajánlatokat te
gyen nekünk és szavát tartsa meg

H1

előadási jogi képviselője, látva a 
becsatolt eredeti Feketék tömkele
gét, kijelentette, hogy ez általános 
szokás. Szokás, hogy a kiadók 
ugyanazt a népdalt, vagy külföldi 

! slágert négy-öt zeneszerzővel is 
transzponáltatják és mint külön 

i dalt árusítják.
j A csata siralmasan végződött a 
zeneelőadúsi satöbbire nézve. A 
szakértői bizottság kimondta, hogy ;

1 ha már a plágium kényes kérdését | 
nem is érinti, megállapítja, hogy az 
öt különböző Fekete hangról-hang- 
ra azonos egymással, és mind azo
nos a népdallal,

Grosz Ödönt tehát felmentették, 
mert a bíróság kimondta, hogy a 
Fekete nem olyan mű, amely jogse
gélyt érdemel. Zeneelőadás satöb
bit elutasították, Grosz Ödön nem 

; fizet egy vasat sem és a cigány, ha 
mindegyik pausálet | ugyan meg nem únta, még ma is 
f:a „Zencclö- j húzza u Fekete, fekete . .. fekke-

‘ ................. .. ’c. tét . . .

I

I

Egy fiatalember 
'milliós facsalásai
Vidékre menekült, harminc fel

jelentést adtak be ellene
A rendőrségre számos feljelentés 

érkezett egy Juhász László nevű 
| fiatalember ellen, aki kereskedőktől

3
vaí.o iörJáíittéiitezírtáwni

szorítkozott. Azt mondta, hogy a vett fel azon a címen, hogy fát szál- 
rekete, az egy egészen egyszerű, n; A ' .«ú Al.vúL, «,
mondjuk tálán közismert népdal és 1 tusokból azonban nem lett semmi, 
a. cigány legföljebb a nép jogát bl- 1 mert Juhász, aki mindenütt mint 
torolta, de semmiesetre sem He-Jegy fatermelővállalat titkára jelent 
fényi Ile-idlbergót. A bíróság azon-, nwg, közönséges szélhámos volt, 
bán szakértőt hallgatóit meg, aki A detektívek heteken át keresték 
azt mondta, hogy ha a kottán He- Juhászt, akinek azonban mindig si- 
téuyi nevo áll, okkor az Iíctényi került a rendőrség figyelmét clke- 
jzerzeményo. A bíróság tehát 1 ülni. Mintegy harminc feljelentést 
Groszt elmarasztalta. \ adlak be ellene és a károsultak el-

Dc Grosz most már offenzívába mondották, hogy közel másfélmillió 
ment át (második ütközet) és feleb- korona erejéig csapta be őket az 
bezett. És bejelentette, hogy a Fc-! elegáns megjelenésű szélhámos, 
kötőt nem is Hetónyl írta, mert | Legutóbb fíors Imre fehérnémű- 
megjolent egy másik Fekete is és tisztító Iskola ucca 5. számú műhe- 
azt Szirmai Albert írta, de nem is lyébcn jelent meg és Borsnak húsz 
Szirmai írta, mert megjelent egy i métermázsa fát kínált eladásra, 
harmadik Fekete is és azt Zerko- ' Bors 30.000 koronát adott át Juhász
ait? írta, do nem is Zerkowitz írtadnak azzal, hogy az összeget fizesse 
mert megjelent egy negyedik Foké- be. a Déli vasútnál és Juhásszal él
té is és azt Pallós Tivadar írta, de küldötte a fiát,, akinek a fát a Déli 
nem is Pallós írta, mert megjelent ■ vasútról haza kellett volna szállí- 
egy ötödik Fekete is és azt egy tartia.
„nép" nevű zeneszerző írta és Kas-| Juhász és a fiatal Bors együtt el- 
sán például semmi sem jelent meg mentek a Délivasúthoz, ott Juhász 
és az odavaló kisgazda legények az egyik pénztárablákhoz lépett és 
mégis széliében hosszában énekelik úgy tett, mintha fizetett volna. Ami- 
a Feketét.

— Minek következtében — mondta 
Grosz — mondhatnám azt is, hogy 
a cigány nz Ostcndcben nem He- 
tényi Feketéjét húzta, hanem Szir
maiét. vagy nem is Szirmaiét, hu
nom Zerkowitzót, vagy nem is Zer- 
kowifzét, hanem Pallósét, de én ezt 
nem mondom, hanem azt mondom, 
hogy a cigány egész egyszerűen a 
népét húzta, a szép, rendes, tisztes
séges népdalt. Azt pedig minden 
zeneelőadúsi satöbbi ellenére is sza
bad.

lít nekik. A pénzt felvette, a szállt- $z«®tw mi 
tiortíáso áii&j éiWOÍiüít*

Hamisfogakat iiralöX* 

veszik! asMS?.í± 
39. (Lövölde túr sarok) Orajaviiás l évl jótállással 

ZsFMorlSMOOK-iSi] 
ebédlők, konyhák azon alul 
Vörösmarty u.17. bútorgyári lerakat

Aranvakal21@0 3500K-IS 
brüllánst, ezüstöt.„régiséget, mindenkinél drá.- 
gábban vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVÁLTO 
József körút 17. szám Teiefónszám: József 61

FEhÉi'húfnrok, konyha, előszoba, 
hálószoba, csakis elsőrendűéit, sozlonok, matrac 
eok alkalmi arakon Freller asztalosmesternél. 
Vili, Erdélyi ucca 1. szám. Telelőn: József 33-78

i P olosfaalrtást
i lakástakarifésf, festést, szÖnyegs,ondozá6t legelönyö* 
, sebben vállal Takács vakum, Horn Ede u. 12. Tel. 84-42

IttecrleriS árakat fizetek 
viseltfépjipahálulpt 
Wcrthcimer, Gr. Zichy Jenő u. 23. Telefon 28-7Ö

i kor onnan eljött, egy nyugtát mu
tatott fel Borsnak és azt mondotta, 
hogy ezt alá kell íratnia. Együtt 
mentek a külső pályaudvarra, köz
hon mellettük lassan elhaladt a Szé
kesfehérvár felé induló vonat. Jn- 
Mfó hirtelen felugrott az induló 
vonatra, ahová a fiú már nem tudta 
követni. így sikerült neki a pénz
zel a fiú mellől megszökni.

Bors feljelentésére a rendőrség 
értesítette a székesfehérvári rend
őrséget, hogy amennyiben Juhász 
odamenekült, nyomozzák ki és tar-

! Hirdetjük és fizetjük a lehető legmagasabb árakat 

! aranyért, hriíllánsárt 
ezüstért 80—160 koronáig. Hamisfogakért 1000 
koronáig. OEIXERT TESTVEREK Eötvös ttcca 0

FERFIRUHAK

legfinomabb kivitelben, készen és 
mertek után, meglepő olcsó árban 
FEHÉR M. MIKSA, Károly körút 16

Bízva pénzügyi kormányunk sikeres tárgyalásaiban, az összes raktáron Iává

angol gyapjúszövetek nagykereskedése

Budapesl, W, Vád um 25. Telelőn 14—73. sz.

gyapjúszöveteink árai- E? 0/ engedményt 
bői a visszavonásig jQ nyújtunk 1

EíT1.1endl<lvUI1 átállni eladással főleg az Igán t. vavöfnl. előnyéi 
óhajtjuk szolgálni és üzletünknek amúgy is nagy forgalmát fokozni, miért 
is ajánljuk a t, vásárló közönségnek, hogy vételkényszer ' ' ’ú vegye Igénybe 
udvarias készségünket, hogy a raktáron lévő közismerte "t C(.A1S“ 
minőségű és egveb gyapjúszöveteinket bemutassuk és igy i'.sunk,

hogy ezen páratlanul álló olcsó eladás előnvös voltától m 't.
xZlSL.s2«?lí cm- komplett szélességű fériiöltöny cs j « .. óvetek

mar 9500 K-tol. Tiszta gyapjú női kelmék, ú. m.: Covercoat, Veiour, üabar- 
dien és gyönyörű aljszövetek már 0290 - 8000 koronától.

KOtanl.ce. vs.znik <U mosó.zBvet.k, ElegAn. nliidek. Autó. e. tmcsltak.rók E«'« 
■Jáfllatu.k .buciul szolid e. clönjbl voltai c.s'ink kOll.mvi len jó hírnév, ger.ut.lja
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hírek RenükMIi mlnlsztertonűcs 
elüt o külföldi költsön üwe 
Sebess Dénes lesz az Igazsásüayminiszter
Kállay Tibor pénzügyminiszter szom

baton Budapestre érkezett, vele egy-1 
idejiileg megjött a jóvátételi bizottság 

' döntéséről szóló helyesbítőit jelentés is, 
| amely szerint a felveendő külföldi köl- 
I csőn egy részét jóvátételre kell fordi- 
i tani.

Beavatott helyről szerzett informá
ciónk szerint ez változott helyzet elé 

j állította a kormányt. Maga a minisz
terelnök volt az, aki megérkezése után 
egy nappal az egységes pártban igy 
interpretálta a jóvátételi bizottság dön
tését az akkori hivatalos jelentés alap
ján:

,.A jóvátételi bizottság a francia 
kisantant javaslatot fogadta cl azzal, 
hogy kimaradt belőle az a passzus, 
amely arra kötelezett volna bennün
ket., hogy a kölcsön egy részét jóvá
tételre fordítsuk. A módosítás nélkül 
kölcsönt nem kaphattunk volna.1*

„Németország nemrég jóvátétel fize
tésére akart kölcsönt fölvenni és 
Anglia megtiltotta a saját finánc- ellátót

Menetrend
Most olvasom, hogy megjelent az 

áj Menetrend. Az j Ágban olvasom, 
hogy megjelenti azelőtt mindig a 
Menetrendben olvastam. Ez persze 
nagyon régen volt, még történelmi 
időkben, amikor még olcsóbb volt a 
Menetrendet olvasni, mint ma az új
ságot- Most, amikor olvasom, hogy 
megjelent az új Menetrend, szeret
ném a leendő unokáimat a térdem 
köré gyűjteni és boldog emlékezés
sel elmondani nekik, elmesélni, hogy 
mi is volt az azelőtt régen, amikor 
az új Menetrend megjelent. Nagy
jában és hivatalosan akkor is ta
vasz volt, mint most, i íz ember 
zsendülő vágyakkal és húsz-harminc 
fillérrel bement a trafikba, és elkez
dett utazni, álmodozni. Húsz-har
minc fillérért, úgy olvastuk akkor a 
Menetrendet, mint ma a színházi 
műsort, vagy az étlapot, amire néha
napján mégis csak telik a magunk 
fajta földi halandóknak is. Egy-cgy 
potya jegy néha a színházba is akad
s egy-egy ebédre, vugy vacsorára - rT___C3_.
itt-ott az egyetemet végzett ember is • 
bekönyelműsködik a vendéglőbe. I A Hétfői Napló 20.000 koronás

Emlékszem, amikor egy ilyen új pályázata. A népszerű magyar iró, 
Menetrend annak idején megjelent, a \T” ' " 
budai hegyek mögött kékebb lett az j 
ég és mindig úgy éreztem, hogy | 
Olaszország ott kezdődik valahol a j 
Délivasút indóliázánál és egy ugrás: 
a Lidó, kettő: Firenze, három: Ná
poly- Fiatal voltam és mi volt, ak
kor nekem egy ilyen ugrás? Gyer
mekkoromban a Verne-regényeket 
nem olvastam akkora lázzal, mint 
ezeket az új Menetrendeket, az élet
nek ezeket a remekműveit, melyek
kel a vasút Shakespearejei és a tá
volságok Balsacjai ajándékozták 
meg a vándorkedvü emberiséget. Ki
dülledt szemem révülten száguldo
zott a csatlakozások útvesztőjében,! 
falta a mértföldeket és nyelte 
az idegen városok, messzi tengerek,! 
tájak és hegyek ingerlő, csalogató ' 
sárépíépeit A könyv margóján, ahová j 
egyéb könyvekben bölcs megjegyzé-, 
seim széljegyzetei kerültek, reszkető i 
cei-uzával kiszámítottam, hogy a 
száz koronámból egy hetet tölthetők ( 
Velencében és még haza is hozhatok j 
húsz koronát, hogy még idehaza is I 
legyen egy heti élni valóm. Emlék-1 
szem, háromszáz koronával nekivág- \ 
tam Párizsnak, ahol egy hónapig él- j 
tem és ezer koronával egyszer végig 
körutaztam Európát, pontosan aho
gyan azt az új Menetrend előírta.
,.T.rvl(l Avasom, hogy meg jelent az 
uj Menetrend. Lelkem pályaudvarán 
végi vonatok indulnak, kattogva fut
nak szét, a váltók labirintusán, el- 
fiASn?fc mC!s8so a világ ezer tájai 
leié, régi, szép emlékeim közé, vé- 

futnak Berlin pályaudvarán, be- 
r"-!a'k a,fí.arc dc l'Estbe, a londoni

Karinthy Frigyes fejére kitűzött j 
pályázatunk a közönség legszéle-' 
sebb rétegeiben a legnagyobb ér-' 
deklődést váltotta ki. Módot aka
runk tehát nyújtani mindazoknak,! 
kik eddig a megfejtést bármely ok
ból be nem küldhették, hogy a! 
20 000 koronás pályázaton résztve- ------„„-------------------------------- ----- «,
hessenek. A pályázati határidőt | vizsgálta és megállapította, hogy 
ezért csütörtökig, május 31-ig meg-! a báró csak jelentéktelen zúzódást 
hosszabbítjuk. A megfejtők és nyer-! és horzsolást szenvedett. Radvánszky 
les neveit junius hó 4-cn megjelenő! báró sebeinek bekötözése után a la- 
számunkban közöljük. I kására hajtatott.

— Eötvös Lóránt báró emlékének ün-l — A Chariíé Poliklinika közgyűlése,
neplése. A Pázmány Pótot Tudomány-'A Charitó Poliklinika vasárnap délelőtt 
egyetem bölcsészeti kara báró Eötvös ■ 12 o$/'lK°r
Lorántnak. a nagy fizikusnak emléke-' 
zotéro vasárnap délelőtt 11 órakor a 
Központi Egyotem aulájában ünnepsé
get rendezett,, melyen resztvettek Klc- 
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter, 
Wlassícs Gyula báró a ...........
bíróság elnöke, Berzeviczy Albert búró 
v, b. t. t. ás Balogh Jenő volt minisz-j 
torok az Akadémia képviseletében, azon
kívül az egyetemi tanárok csuknom tel-1 
jcs számban. A Himnusz eléucklése után ■ 
Siegescu József prolátus, bölcsószeltani; 
dékán üdvözölte a megjelent kultuszmi- i 
nisztert, majd ünnepi beszédében vá-1 
zolta Eötvös Lóránt báró pá.yájút. Vó-' 
gül Klebolsherg gróf kultuszminiszter 
emlékezett meg Eötvös József báró jc-1 
lcntősógóről.

— A nuncius a vízivárosi gyér-1 
inekek között A Batthyány-téri fel-! 
sővizivárosi Szent Anna templom- j 
bán vasárnap reggel 8 órakor! 
Schioppa. Lőrinc pápai nuncius i 
mondott ünepi szentmisét, melynek' 
keretében megáldoz látott 180 budai 
gyermeket, akik ezúttal először já-‘ 
rultak szentáldozáshoz. A mise vé-!

i

' - v.v., v itv luaiur, U Lonuoni BZCIlbilJUUZUHUUZ. JULKV VC-
; Firenze virágillatába, az géziével a plébánia udvarán a nun-

f?.n?Sr hullámai elé, érzem a cius jelenjeiében megvendégelték az 
frjhG a felejthetetlen vasúti áldozáshoz járult gycrmeksket.
'z*?**?®0*-« roAanríí mámorát, a ... ........................................
luS',-nK, csendjét, a sol-
dair1 , a lábam

,!■ szildaútakat, alá-
h'dak°n fobogás, el-

.-.fí zsongó vakság az alag- vaiaszto jeiemoteDen JurzseDeriatvan ! vur,H*,»“u« tízezernyi tömeg teljesen
szállodák, első számolt be képviselői működéséről. p®©fiftöltötte a lovardát é,s számosán vol- 

Lggciik, séták, Csodálkozások auor-' ! tak, akik már csak a Lovarda udvarán
»"ö.rf™i7M0/‘0'.í \lrassd!’ cs minden, 
romár! ’ir?í k,orc»'íért, meg hú-

^llllfiré„<ik három irt, váró-

«r/f’ Kdszi készülődé-c'zr.l nzti "te”1' ldln<- dl-
rónden láí'zCl’ "z F<‘,,,ct <!’ 

tndr Mrrí«^‘ olvasni, ha
utziznom nem lehet, -téllé Pál.

— Fábián Béla beszámolója Cse
pelen és Erzsébctfalván. Vasárnap 
délelőtt tartotta Fábián Béla de
mokrata képviselő Csepelen beszámo
lóját, délután pedig több ezer főnyi 
válaszló jelenlétében Erzsébctfalván

Nagy tetszéssel fogadott beszámo-! Jok’ ®sak « Lovarda udvarán
lója Mán Pafcot, József, majd Benő- teXn,
dek János beszelt. | elnökölt. Turchányl Egon részletesen la-

—- Halálozás. Szokoli Gézáné szül. Sa- mortetto a közalkalmazottak sérelmeit ■ 
bincr Regina, péntek este hirtelen cl- ezután Havady Barnabás terjesztette elő 
hunyt. Temetése hétfőn délután 5 óra-1 a határozati javaslatot, mely szerint a 
kor lesz a rákoskeresztúri temetőben. A közszolgálati alkalmazottak nagyg.vü- 
megboldogultban Szokoli Endre, az lése kimondja, hogy tekintettel a dől- 
..Az Újság" munkatársa édesanyját 
gyászolja, ,

— Nyaralását megtakarítja, ha polos
káit Matleino Vállalatnál, Kir. ly u. 16. 
Tel.: 161—38. irtatja. A cég a végzetí 
munkáért jótállást vállal.

lenno mngftiiapiiauuo. /v javaanu 
IMI K*Vflh f!e *nnfel is többet fizetek grsmtnonként a hirdetett éraknAJ közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

'•InIIJVII IvV Srilliántért, ezilttórt <M6»i árit fkát a Nw«di ékeeerbeválU, Hunrwllfér 9. Olublti' _

embereinek, hogy ilyen kölcsönt Je
gyezzenek. Már most, ha a jóvátételt 
bizottság az eredeti francia kisantant 
javaslatot fogadta volna el, akkor 
Európában nem akadt volna finánc
ember, akitől kölcsönt fel lehetett 
volna venni.*
így nyilatkozott a miniszterelnök. 

Utólag most kiderült, hogy az eredeti 
francia kisantant javaslatot fogadta el 
a jóvátételi bizottság a jelzett módosí
tás nélkül. Ebbon a kérdésben hétfőn a 
korjuány tagjai rendkívüli miniszter
tanácsot tartanak, hogy a további lé
péseket megtárgyalják.
Itt említjük meg, hogy a legközelebbi 

napokban Daruváry Géza liolyére
kinevezik az uj lgazságligyminlsz- 
tert és pedig Sebess Dénes kúriai biró 

személyében
minthogy Daruvrfri/ Géza a halmozódó 
külügyi kérdések miatt nem tudja a 
külügyi és igazságügyi tárcát együtt

— Báró Radvánszky Antalt el
ütötte egy autó. Vasárnap este hét 
órakor a Rákóczi út és Síp ucca sar
kán a Bp. 20—618. számú autó el
ütötte báró Radvánszky Antal volt, 
országgyűlési képviselőt, aki az út 
egyik oldaláról át akart menni a 
másikra. Az autó Radvánszky bárót 
azonnal a Rókusba vitte, ahol dr. 
Fátyol ügyeletes orvos azonnal meg-

I Barátom, a köz- 
I tisztasági alkal
mazott nagyon 
el volt kese
redve:

— Ehün má 
uram -- mon
dotta és köpött 
egyet — hát eb- 
biil se lett sem
mi. Gondótam, 
itt az ideje, hogy 

én is végre egy kis pénzhez jussak, 
oszt mindég is hallottam a zsidó 
uraktő, hogy valuta igy meg va
luta úgy, hát, mondom, gondótam, 
ekkis svájci frankó most én is hoz
zájutok. Mer hogy a nagy kőcsön- 
bül biztos legelőbb a szegény em
bernek attak vóna. Én má meg is 
csinátam az istanciát. Kárbavcszett 
ci nagy fdraccság. No nem baj. Fő
vittem a demokráciáé pártba, mer, 
hogy ővastam, hogy olt most dögi
vei irgyák az istanciákat aszavalló- 
jog miatt. Hagy legyen eggyel ke
vesebb dóguk. Mer nekem nem kell, 
engem beírtak. Szavalok má eztán 
én is uram, bár nem tudom, hogy 
az miiül jó. A kőcsönre szívesen 
rászavaltam vóna, meg a bérjavi- 
tásra is, de hát efelill nem lehet 
szavalni. Csak a Wolf ürra lehet 
szavalni, de ammeg nem kő. Dollár, 
kő nekünk, uram, kőcsönbe, osztón 
mikor a dollár lemén, a korona meg 
fel, akkó vissza lehet anni, meg 
még mi adhatunk kőcsönbe Ameri- 

I kának. Ha csak nem veszekenné- 
i nck az urak idebe annyit, mer én 
csak azt mondom, hogy mikő mi, 
köztisztasági alkalmazottak egymás 
közt, veszekedünk, akkó sohase ka
punk bérjavitdst. Az urak is aligha 
azé nem kapnak, mer fojton vesze
kednek. Ha idehaza megférnének, 
talán azokkal, odaki is jobban meg
lennének. Azér mondom. No, isten
ítek ajállom.

’ipclto 30 éves fennállásának évforduló- 
n ját a Lloyd-paloti dísztermében. Gróf 

Andrássy Gyula elnöki megnyitójában 
' részletesen foglalkozott a Charitó Poli- 

kii/io-nzí-it/i^i A pénztári jelentősben mutatkozó deü- 
citet a közgyűlésen megjelent közismert 

. jótékony hölgyek és urak a közgyűlés 
után azonnal fedezték.

| — Véres lázadás Bochumban. Bo-
1 chumból jelentik: Tegnap este itt 
; isméi nagyobb arányú zavargás 
i tört ki. A tüntetők túszok szedésé- 
! vei is megpróbálkoztak. A tűzöl tó- 
. ság az elfogott polgárokat minden 
| alkalommal kiszabadította és szélza- 
! vartn a zavargókat- Az összecsapó- 
i sok alkalmával többen meghaltak, 
| illetve megsebesültek. Ma hajnalban 
: öt órakor egy vasúti hídról tüzeltek 
I a tíizőrségre. Az őrség egy embere 
meghalt, kettő súlyosan megsebe
sült. A város belsejében a tűzoltó
ság ura a helyzetnek, a város bejá
ratánál vörös őrsegek foglaltak he
lyet. Tegnap reggel óta a kórházak
ba négy halottat és harminc sebe
sültet szállítottak be, az utóbbiak 
közül többnek élete veszedelemben 
forog.

•—A közszolgálati alkalmazottak nagy
gyűlése a Nemzeti Lovardában. A köz
szolgálati alkalmazottak többször elha
lasztott nagygyűlését vasárnap délután 
3 órakor tartották meg a Nemzeti Lo
vardában. A tízezernyi tömeg teljesen

gozótársadalmat sújtó, immár elvlse!- 
1'eteti on megélhetési viszonyokra, kérik 
úgy az aktív, mint a nyugdíjas és nyug- 
béros közszolgálati alkalmazottak illet
ményeinek aranyparitáson való kiuta
lását.

— Felhívás. Azok a hetedik kertHetf 
válastók, akiket a választói névjegy
zékből kihagytak, menjenek sürgősön a* 
Erzsébetvárosi Kör (Dohiiny-ulca 7Ö.) vú- 

' lasztási irodájába,
L — Tovább tart a péksztrájk. Két 
. hét óta változatlanul tart a pék- 
. sztrájk, közben olyan hírek terjed-
■ lek el, hogy a munkaadók és a műn-
■ kasok bizalmi emberei között meg- 
1 egyezés jött létre. Később azonban

ezeket a híreszteléseket megcáfolták 
és a vendéglőkben és kávéházakban 

' továbbra is rendületlenül csakis ke- 
' nyeret és brióst szolgáltak fel a fi

nom ropogós és mindenokfelett olcsó 
zsemlye és kifli helyett. Vasárnap 
ismét azt liiresztelték, hogy szomba
ton este békés megegyezés jött létre 
a háborgó pékiparban. Bizonyára a 
kerek zsemlye hívei terjesztették el 
az örvendetes hirt, amely ismét ha
misnak bizonyult. Az illetékes felek
től ugyanis azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy a harc tovább tart és 
egyelőre békéről beszélni sem lehet.

— A Kiotild Szcrotetház közgyűlése, 
Vasárnap délelőtt tartotta a Kiotild 
Szcrotetház Egyesület rendes évi köz
gyűlését, Ripka Ferenc egyesületi el
nök elnöklete alatt. A népjóléti minlsz- 
tor képviseletében megjolont Pettko- 
Szandner Aladár miniszteri tanácsos 6a 
ott volt Ásta Ni elsőn is, a svéd Vörös 
Korcsat budapesti kiküldötte, a jóté
konysági tevékenységéről közismert ari- 
nő, továbbá Gaál Edo I. kerületi elöl
járó és még sokan mások.

— A FANSz rendkívüli közgyűlése. A
I Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szö
vetsége vasárnap délelőtt 10 órakor az 
Újvárosháza közgyűlési termében rend
kívüli közgyűlést tartott, amelynek na
pirendjén a székesfőváros közigazgatási 
alkalmazottainak illetmény rendezési 
ügye, ingyones gyógykezeléssel és ked
vezményes gyógyszerrel való ellátásá
nak kérdése szerepelt. Budó Jusztin fő
titkár felolvasta a bizottság által ki
dolgozott határozati jnvaalntöt, amely
nek értelmében a szabályrendeletben 
megállapított alapjárandóságokat a fő
városi alkalmazottak bókeparitáaban kö
vetelik. A törzsflzctéa a mindenkori 
békcparitiisnak ötveu százalékában 
lenno megállapítandó. A javaslatot a
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Mnleses hausse folyamat 

az értéktőzsdén
A közlakadésl és a fapiac vezetik be az általános 
áremelkedést - A közönség Is belekepcsolOdik a 

forgalomba - Megmozdult a malompiac Is
I Egyáltalában a helyzet az, hogy 

a rossz tőzsdei konjunktúra követ- 
'kezteben elmaradt tranzakciók már 
' nem várathatnak magukra sokáig,1 
meri u bankok az iparvállalataik- 

1 nak velük szemben támasztott 
i újabb pénzigényeit csak a tőkeeme- 
| lések révén szerezhetik meg.
! A tőkeemelésekhez, új papírok 
’ bevezetéséhez pedig elsősorban 

jó tőzsdére van szükség,
, ami tehát most a bankoknak is el-
{HŐrendü érdeke.
I A nagy pénzintézetek közül egj-e- 
dül a Hitelbank tartja egyenlőre 

Imagát távol a piactól — nem tudni 
í mi okból — és éppen a Hitelbank 
ezen üzleti geszt Jójának nz ered- 

' mén.ve az, hogy a Hitelbank vezető 
értékei teljesen lemaradlak, ami a 

1 piacon sok gáncsra és komrnentár- 
Ira adott alkalmat.
1 A pénzpiacon a fokozatos enyhü-

, Minden előjel arra vall, hogy az 
f-rtékplncon egy erősebb hausse- 
mozgalom van kibontakozóba*. 
[Mint minden nagy haiisse előtt úgy 
rnoit i» a tulajdonkőponi ármozgo- 
»<,m a kulimból indult ki és a ku- 
iisszplnc mér hetek óta tartó nagy 
nnlmóltaágn nyitányét képezi, úgy 
Ifitszik nz általános nagy áremelke
déseknek.

Jelenleg

■ a piacon azonban csak részleges 
hauaae van, amely egyenlőre a 
közlekedési értékekre, a fapiac
ra és néhány ipari értékre síi- 

getclőílött cl.

/ Ezzel szemben a vas, szén és
'nehéz, mezőgazdasági Ipari értékek 
lelbiiiiyagoltan fekiiaznek. így míg 
n múltban a nagy hosszok Idején 
na áremelkedések Iramát a Ganz- 
ifíanubiuz. a Kőszén, Cukor és a

a

ti. n„,l TAnns közélel- 1 róthi Fürst László. Posány Bnmó dr„ 
meg a döntés. Búd János Közeiéi , RokoV(raky Jetv4u dr„ szontlvúny József,, 
mezes! miniszter a lovo nct Köze Sz,.,k4(.B Antal. Vas Arlhur. Az igazgató- 
póré hívta össze értekezletre a lBli„ oáspár Aladár helyettes-igazgatót 

' városi és vidéki majmokat ebben az — Bt m -1- —
viliiben.

Dr. Railó Gyula — Igazgató-helyettes.
V. Angol-Magyar Bank igazgatósága 
legutóbbi ülésén dr. ltailó Gyula cégveze- 
tőt igazgató-helyettessé nevezte ki. ür. 
Hodó a titkárság érdemes és tehetséges 

| tagja, akinek előléptetését úgy a bank
ban, mint a pénzpiacon általános szimpá
tiával fogadták. Ugyancsak aligazgató 
lett a titkárság egy másik szimpatikus, 
kiváló főtisztviselője, dr. Márkus Andor

Megindul a tőzsdei konjunktúra, 
megkezdődnek a tőzsdei bevezetések. 
A tőzsdei konjunktúra elmaradása 
következtében igen sok előkészítés 
alatt álló tőzsdei bevezetés is elma
radt- Most, hogy az értékpiac kissé 
megélénkült, több papír bevezeté
sére készülnek. így a Czinner-sza- 
lámin kívül már a legközelebb be
vezetésre kerül a Winternitz, a 
Böhm-hordó, sőt a Fabank is, ame
lyet a bevezetés hírére erősen favo
rizáltak az utóbbi napokban.

Alónl Árpádl

{Georgia Árul almiéiul urlta meg, ad-' les jelei mutatkoznak továbbra is, 
Híg uz elmúlt liátcn a partikuláris I ás a kosztpár-; 2% körül állandó- 
ihnussehnn résztvevő értékek árfej-j sülni látszik.

................................. ' IJődéso a Közúti, Városi, Búr óh 
UVotxi ÁrfolyoiualnkulásáhoB ipa- 
vxKlUk, amely papírok e hét vezető
értékei voltak. Minden kombináció
ival szemben, amelyet a közlekedési 
'értékek erős és váratlanul jött ár- 
eroelkedéftéhez fűztek — bár a Köz
úti és Városi ármozgalmában fel- 
Itétlcnül Hzerepot játszott az egyez- 
jlmdéRl tárgyalások híre is — az. az 
ligflxsúg. hogy a 
» kihasználatlan 
ytolt területeken 
■amelyeket éppen 
suü fogva sem a 
eavuált és amely értékeken a 
ség nem vérzett el.

A budapesti tőzsdének ez 
'hanyagolt kél piaca eddig: 
lekedés és a fapiac volt s 
■most egyszerre favorit lett. 
« jelek nem esulnak a két piacot sor
rendben harmadiknak az eddig 
szintén mellőzött malompiac fogja 
Ifcövctai. A malompiacon az áremel- 
flcedéaeket bevezető élénkség már a | 
•bét végén megkezdődött. Így kap
csolódnak azután be a különböző 
'piacok egymásután az ármozgalom- 
ba és fgv lassú részleges hausseok- 
‘ból fog nz általános drfejlödés ki
alakulni.

örvendetes jelenségként a körön- 
ség is lassanként belekapcsolódik a 
tőzsdei forgalomba és nemcsak a 
hivatásos spekuláció és u bankok 
dolgoznak egyedül n piacon. A ban
kokról szólva a nagyobb Intéze
tek részéről erős hajlandóságot lá
tunk arrn, hogy papírjaik érdeké- 
ben interveniáljanak. A Magyar- 
Olasz Bank sa.iál Intézetbeli értéke 
és n Báróti érdekében lépett, fel, az 
'dngol-Mc.gi/ar Bank legutóbb a 
Chinoiu és nz Ólom érdekében lé
pett síkra, n Hazai Bank a Nasicit 
próbálta, a Magyar .iltaldnos Ta
karék pedig újra az őstermelő kur
zusát p’óbáljn javítani. Mindezek
ben nz értékekben vagy már invg- 
volt, vagy legközelebb meg lesz n 
•tőkeemelés és rxérl van szüksége az 
in'.éjieknek egy magasabb árjegy
zésre.

spekuláció azokon 
és eddig elhanya- 
próbál dolgozni, 

elhanyagolt ságuk- 
konlremln nem de- 

közön -

nz ol- 
a köz- 
amely 
ÉJh ha

igazgatóvá, Füszfás Ferenc cégvezető
főkönyvelőt helyettes-igazgatóvá, Csordás 
Jánost, a bécsi fiók főkönyvelőjét, to
vábbá Faragó Jenő és Urbán Tibor fő
tisztviselőket cégvezetőkké nevezte ki.

A Magy. Kir. Folyam- és Tengerhajó
zási • Rt. május 26-iki közgyűlése a tár
saság 200 K n. é. részvényeinek 1000 ko
ronára való felülbélyegzését, 294.000 
darab 1000 K n. é. uj részvényeknek ki- 
bocsújtását és ezeknek darabonként 2000 
K vételár mellett 1:1 arányban a rész
vényeseknek való felajánlását határozta, 
el. Az (Uővételi jog május 28-tól junius 
7-ig gyakorolható.

Az Első Magyar Gyapjumosó és Bízó- 
mányi Rt. május 25-én megtartott rend
kívüli közgyüléso elhatározta, hogy a 
társaság jelenlegi 50.000,000 K alaptő
kéjét 200 millió K-ra emeli fel oly mó
don, hogy a jelenleg forgalomban levő 
125.000 darab 400 K n. é. részvény a. 
tartalékalapból darabonkint 1000 K-ra 
bélyegeztetik fel. Kibocsújtatik továbbá 
75.000 darab uj 1000 korona névértékű 
1923. január 1-től osztalékjogosult rész
vény, melyek teljes egészükben a régi

"Sni Arnád Xvuuotó A Lestóml- részvényeseknek a.láultatnak fel. Azelö- 
, M^lAwkór^2íak kltíinS és szim- vételi Jós 1923 május 28-tól kezdödSlK 
patikus tagját, Alóni Árpádot az iftazga- i 1923 június hó 4-ík bezárólag gyakorol- 
tósági cégvezeWvé nevezte ki. ható a tarsasag pénztáránál, Budapest,

Vita a MÁV. deficitjéről. A Köz- V. Kárpát-utca 9., ahol is az uj rész-
. . . ■ . , ,-anvnl' 'ilrnnótnlr

gazdasági Társaság mull héten 
megtartott ülésén Kelety Dénes, a 
MÁV. clnökigazgatója beszámolt 
az államvasutak huszonhat milliár
dos deficitjéről. A MÁV. elnök
igazgatójának beszámolójához — a 
hétfő délutáni folytatólagos ülésén 
— amint értesülünk — eddig fel
szólalásukat jelentették be: Tőlnay 
Kornél, Neumann Károly és Gyöni- 
rey Sándor.

A régi közszállitások ellenértékét 
is valorizálják. A magyar faterme- 
lők, fakereskedők és faiparosok 
egyesülete már régóta sürgette, 
hogy a MÁV részére szállított talp
fákért a pénz értékcsökkenésének 
megfelelő felárat, fizessen. A MÁV 
elnökigazgatója most közölte az ér
dekeltekkel, hogy a talpfáért a szer
ződésben már régebben megállapí
tott egységárakat 0.225 centimeos 
zürichi paritásra, visszavezetve fog
ja további intézkedésig a szállítók
nak fizetni.

A Hazai Bank Részvénytársaság rend
kívüli közgyűlése elhatározta 125.000 da
rab 2000 korona névértékű uj részvény 
kibocsátása és a forgalomban lévő 225.000 
darab részvény névértékének 1000 koro
náról 2000 koronára való Beemelése utján 
a társaság alaptőkéjének 700 millió ko- 
rónára való tolMulósét Az elővételi jog ny„B.

la jelenlegi részvénj birtokosoknak Ol>- I kutató íródó ja bizalmas természetit ügyekben 
hogy minden két , nyomoz, megfigyel, informál. Rákóczi út ötven- 

' ' hét/B. Telefon: József 52—73.

vények átvehetők.

A hamisított No. 471f. kölni víz vásárlásitól!

A Férd.
Mülhens 
Köln a/Rh ,

Oiockengasse . ....
világon közismert No. 4711. kölni vfz gyármányo- 
kat az utóbbi időben Budapesten hamisították. A 
hamisítók ellen a törvényes megtorló lépések folya
matba tétettek. A mai naptól cégem Által Magyar
országon ismét forgalomba hozott eredeti kölni víz 
gyártmányok a hamisítványoktól könnyen feliamen 

Jietök. Az eredeti kölni víz üvegjén

cég által 1792 
óta régi elő
írások alap
ján előálUtott 
és az egész

A Tőzsdék Juh. Szombaton délelőtt 
mondották ki elvben a tőzsde közön
ségének vezetői, a Tőzsdeklub meg
alakulását. A Tőzsdeklub helyiségei 
az újabb tervek szerint a Dunapart 
egyik palotájában fognak megnyíl
ni. A Tőzsdeklub céljáról a mozga
lom egyik vezetője. Halász Lajos 
igazgató így nyilatkozott:

— Eddig a tőzsde közönsége kot- 
tóriúkra szakadt. A Tőzsdeklub meg
alakításával célunk az, hogy a 
tőzsde értékes és számottevő elemeit 
ebben az egyesülésben tömöritsük. 
A kiküldött előkészítő-bizottság 
fogja a további programmot kidol
gozni és reméljük, hogy az uj kör a 
fővárosi klubéletnek egyik számot
tevő faktora lesz.

A takarékpénztárak is tőkeemelésre 
készülnek. / ” “ "* ’
mór régebb 
se után — amint értesülünk — a fíclvd-; 
ro.ti Takarékpénztár is felemeli legkö
zelebb alaptőkéjét. Az alaptőkééinekat 
u junins 10-ikl ülésen határozzák el. Ez 
alkalomból 2:1 arányban a régi rész 
vényeteknek ajánlják fel 1500 koronával.

lngjenrésaván.vcket ad n Karton? A 
tőzsdei elterjedt hírek szerint a Karton- 
ipur Rt. hétfőn megtartandó mérleg- 
mogállapitó igazgatósági ülése után rö
videsen határozni fog nz ujubb tőke
emelés részletei felöl is. 11 ír szerint, ez 
alkalomból a Karton részvényeseinek 
ingyenrészvényeket fog felajánlani. A 
Karton elugrása az utóbbi napokban 
ezzel van összefüggésben.

Elmarad a külföldi gnbonnbeho* 
hozatal. A fővárosi nagy malmok 
tudvalevőleg azzal a kéréssel for
dultak a kormányhoz, hogy egyen
lőre 500 vagon külföldi gabona be-

■ hozatalát engedélyezze. Búd János 
közélelmezési miniszter azonban 
nem járult hozzá a külföldi gabona
behozatal tervéhez. A nagy malmok 
azonban — amint értesülünk — 
még mindig nem mondtak le erről a 
tervükről és újabb lépéseket, tettek 
a gnhonnImport érdekében. Hivat
koznak arra, hogy a malmok foglal
koztatása egyedül csak így bizto- 
sitbatú. Az örlé.,1 fowlom iiaryó- M.mer>
ben ugyancsak nem történt meg Jabloniczky János dr.. Károly Lajos, rnn-

!

I

GIocKen* 
gasso

dombornyomisú felirattal, címkéje kékeszöld alapon 
élénk, dús aranyozással, 6 üvegenként lepecsételt fa
ládikában kerül forgalomba. Az igen tisztelt közön
ség saját érdekében cselekszik, ha kölni vfz vásár
lásait kizárólag megbízható cégeknél eszközli, mi 

által károsodástól óvja meg magát, 
Budapest, 1923 május 26.

Férd.
Mülhens 
KÖIn«/Rh.,

Oiockengasse

Molnár Bertalan ésTársa
Budapest, IV., Királyi Pál ucca 9

A Nemzeti Takarékpénztár képpen blztosittatik,
idő óta esedékes tökoeuiole-[ d,.rab részvény alapján egy darab I

j , részvény vehető út 7000 koronáért I 
költségmentesen május 24-től junins 2-ig j 
bezárólag az intézet pénztáránál. _

I THURÓCZY nyug, detektivföfelligyelö magán-

Óriási árakat fizetek
mindenféle férfi- és tisztiruhákért, fehérno-

Flnompo.xtóiyór <■, H.I Ht.
■ rr nlnlt l-rilfnlill Arrlnl-oltaAcr rAC7.v»tp- ti.-..*.__ . ■■■ r ••• .... . r.-> <□cég alatt külföldi érdekeltség részvéte

lével 1,770.000 svájci frank tőke alapul 
vételével uj vállalat, alakult a Ko- ! 
petzky és Fiai Rt. reichenbergi posztó
gyárak termékeinek Magyarországon 
való előállításúra. A részvény névértéke 
1000 korona. A részvénytársaság újpesti 
10.000 négyzetöl saját telkén a szüksé
ges gyári épületekkel rendelkezik, to-' 
vábbi teljes berendezéssel fonóda, gyap-1 
juinosó, festődé és approtura résziére, j 
A szövőgyár több mint, máz szövőszék) 
teljesítményét szolgáltatja és főleg fi
nom férfi- és nőiruhaszövetekel. fog 
gyártani. Az igazgatóság elnöke Huszár 
Károly volt miniszterelnök, a’olnöke 
Kopotzky Félix Reichenberg. Pénztár
hely: Sfrasser és Társa (Budapest, V., 
Nádor ucca 11.. Wien Renngas.se 12., 
Berlin am Kupfergraben 4.).

A Központi Váltóüzlct tőkeemelése. 
A Központi Váltóüzlet Rt, mely tudva
levőleg szoros érdekközösségben áll a 
Mngyar Országos Központi Takarékpénz
tárral. május 12-én megtartott rendkívüli 
közgyűlése az intézet alaptőkéjének 12 
millióról 100 millió koronára való föl
emelését hutúrozta el. Az igazgatóság uj 
tagjaivá a kővetkezők választattak: 
Eszterházy Mihály gróf, Isaúk Elemér,

Hívásra házhoz jövök. — Telefón József 22-48
SZÁZÖTVENMILLIÓ kor. készpóiizhozománnyak 
ezer hold földbirtok-örökséggel férjhez adnám 
leányomat. Megbízottam: Nagv Jenő házassági 
irodája, Rákóczi út Ötvonhót/B. Telefon. (Cég- 

nólküli levelezés.)

700fl kor, párja
valódi bivalybőrtalpú elsőrendű külföldi 

nöl tennlszcipö 
bőrdiszitéssel, férfi nagyság 8000 K, másodrendű 

minőség 5560—6500 korona.

Fehér gyermekcipő 
legjobb külföldi gyártmány 25—2ö sz. 5000, 

27-30 sz. 5600, 31-3-1 sz. 0400 korona.

TehinbSrszandAI
la minőség 20-29 számig 4400, 30-34 sz. 5500. 
35-38 sz. 6:00, 39-42 sz. 7600, 43-46 sz. 9000 K

NŐI vászoncipők
francia fazonban, fehér, szürke és fekete színek
ben. — Duplatalpu szandálsk létező legjobb 
minőségben. Férfi vászondpő francia és ame
rikai fazonban, (tammitalpu vászon uccai clnő 
gyönyörű kivitelben. Rámán varrott tenniszcipök, 

házicipők, harisnyaneműek mérsékelt árban.

SCHAFER c«9,
Budapest. I., Döbrentel fér 4—6. Telefón: 5—71.

Z/.gdntaéé, * rondább bútorozott szobák g Cl (£9 I A K
nyári lakátok th,laknak, hölgyöknek. Ada««* ■ ■ a ■ ■ -
pároknak, egy 4> kát trobn.konyhát át. l(|uAfla*a l||MA|||.|f 
bérlőink minden kerületben kaphatóki ICHWCS>gBVa JlavvCilJUK
Astoria Lakásiroda, Budapest IV, Kossuth Lajos u. 14. Telefón *82-74

ha jtlktreii előktli belvárosi irodán* 
kát. — Szobáját díitala nul kiadtuk, 
ha telafónon vagy póttán
bfitltntl. — Uigyáaaon a pontos címet

Renngas.se
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SZÍNHÁZI HÉT — A Törzs" közönséget biztos elveszt
jük — mondja Kabos Gyula.

megelőzően rendkívüli sikort aratott 
Madridban az Udvari Színházban és 
egész Amerikában. A Rónaissance-Sziii- 
liáz szereposzlása azt a külön érdekes* 
séget ígéri,-hogy a trónörökös szerepét. 
Törzs Jenő játssza, ki ezúttal lép fel 
először működésének uj helyén, a csá
szárt pedig Csortos Gyula. A női fő
szerepet a trónörökös szerelmesét Sí- 
monyi Mária játsza. A darabot Bárdos 
Artúr igazgató rendezi.

* „A sárga kabút“ 25-ik előadása. A 
Király-Színház nagysikerű Lohár-ujdon- 
sága, A sárga kabát, melynek előadása 
és látványosságszámba menő kiállítása 
csak a legnagyobb külföldi színpadokon
tapasztalható, jövő csütörtökön 25-öd- 

ször kerül színre Honthy Hannával, Ka
rácsonyi Ilivel, Rútkaival, Latabárral 
ós a vendég Urayval a főszerepekben^ 
zk kitűnő daljáték természetesen az- egész 
hét műsorát betölti.

* Diadalmas asszony, a Városi Színház 
népszerű operettje kedden, szerdán, 
pénteken, szombaton én vasárnap kerül 
móg azinro Kosáry Emmyvel és Király 
Ernővel, az ünnopolt vendégművészek
kel, Tisza Karolával, Sziklayval, a nép
szerű párral, Hortival és Sikkel a fő
szer epek bon.

* A Marinka ,a táncosnő utolsó hete 
lösz a Fővárosi Opcrettszinház jövő hete. 
Minden este adják a páratlanul kedvelt 
operettet, amelynek melódiákkal teli 
zenéje és érdekfoszitő, mulatságos szö- 
vogo nagyszerűen érvényesül Biliét 
Irén, Harmath Hilda, Kertész, Hdlmay, 
Ujváry, Vendrey és Zdtony pompás 
együttesében. A jövő hétfőn érkezik meg 
a Marinka, a táncosnő a századik elő
adás jubileumához. Vasárnap délután a 
Tatárjárás kerül színre.

* A Siófok gyöngyét századszor, a 
a Vonósnégyest kétszázhuszonötödször 
játssza most már másodszor sorozatos • 
zsúfolt házakkal az eskü-téri Helikon
ban vondégszeroplő Apolló-Szinpad.

* A tünemény. Végállomás, Tökmag, 
a Eenaissanco-Szinhúz három kedvolt 
rcportoir-darabja váltakozik a jövő 
hét műsorán. Hétfőn, szerdán, pénteken 
és vasárnap A tünemény Simonyi Má
riával, Bérczyvel ós Virányival, ked

den és szombaton a Végállomás Simo* 
nyi Máriával, Csortossal és a vendég 
Mészáros Gizával, csütörtökön, Űrnap
ján, a Tökmag Ilosvay Rózsival Ás Csór*- 
tossal a főszerepekben kerül színre.

* A „Szép asszony kocsisa** piln^en
este Rajna—Czobor nagysikerű ópai ’
rettje, a „Szép asszony kocsisa**, mely
nek előadásaira a szezon vég ellenére jyrn- 
nap ■titán az utolsó ’ helyig zsufol'tr» V 
Blaha Lujza-színház, a jövő héten’ is 
minden este szinro kerül Somogyi Nú- 
sival, Vaály Ilonával, ötvös Gittával, 
Lászlóval, Szirmaival és Tamással a fő
szerepekben.

* Zaza és a Tükör megy csütörtökön 
este a Városi Színházban. Leoncavalla 
áradó zenéjü dalműve a bemututó ki
tűnő szereposztásában, a „Tükör*4 Bán 
jor Gizivel, a Nemzeti Szinház kitűnő 
művésznőjével vau műsoron. Hétfőn 
Unkel Péter felléptével a „Bűvös va
dász'*, következő hétfőn Aquila Adler 
Adelinával „Traviata** korül színre.

* Szőllősl Rózsi Tutenkámen dalával 
Bánóczi mint 
mondó .Borosa, 
nak tapsokat 
Színpadon.

* A karszemélyzet jutalom játéka lesz 
vasárnap, junius 3-án délután a Városi 
Színházban. Színre kerül a Bajazzók és 
Parasztbecsület című népszerű opera 
elsőrendű szereposztásban. Ez lesz az 
idei ezinióvad utolsó délutáni elő
adása. Jegyek már válthatók a színházi 
pénztárnál és a jegyirodákban.
. * Madame Talllen — a francia forra
dalom híres asszonya — Lydla Borelli 
mesteri alakításában egyike « világ 
legnagyobb íllinjeinok. Az Uránia e 

heti műsora ez. Az előadások 5, %7, 
10.10 órakor kezdődnek.
* A Mozgókép-Otthon vígjáték estél, 

zsúfolt házakat vonzanak. A szenzációs 
„Cserebere asszonyok** (5 felv.), a „Bá
jos Tommy** (5 felv.), a Peggy és Harold 
Lloyd-filmek egyaránt kiválóak. 
’/i6, H8 és */»10.)

* A Kamarában a Leányasszony, Cro-
cker közkedvelt regénye ülmen, fősze
repben Hollay Kamillával, vaJamint 
Joo Debs, a kitűnő mesterdetektiv leg
újabb kalandja, „Derby Hoa*’ elmü iz
galmas turfdrámában. A Kamara mai 
előadásai háromnegyed háromno-
gyofn^^^Aromnogye^lO.

Egy kritika 1923-ból, a szín észtekolá 
vizsgájáról:

. . . s a fiatal és lehetséges sztnlnöoen- 
cgy kész művésznőre valló két foga- 
hagyta cl a színházat . . .

kötőhöz, hogy foglalja ezüstös kö
tésbe. Az album kötése 350.000 
koronába kerül, amit az Unió tag
jai, nagy részi a Király-színháziak, 
meg a Magyar Színháziak adtak 
össze, úgy hogy amikor az ív a 
Blaha Lujza-színház direktorához 
került, már csak ezer korona hiány
zott a gyűjtésből, amit persze ő 
készséggel felajánlott s igy ma már, 

' együtt van a bekötési díj.
,^'j | ~ Mondja, mister Szmoking, miért
'iiaauk “Pűyerget! a Vígszínház fiatal, babaarca 

.... szerelme.] színésze a ..Néaii frakk" ffi.

— A függöny lement, most aztán be
szél he!.

— Hát bizony beszélek is, meg pe
dig nagyon érdekes hírt. Tr _ 
ugyan mindig újságot kérnek tő
lem, de én csak hírt adok, mert az 
újság már befejezett valami, a hír 
pedig még csak kering, de ha nem 
vigyáz az ember, még valóra is vál
hat. Bizony, bizony. A Király Szín
ház nagy művészetit táncoskomiku
sát is mindig figyelmeztették, hogy 
ne járjon annyit a Nagymező uccu
ba, mert még ott tartják. És most 
tessék, a baj megtörtént. A kiváló 
művész megjelent Beöthy vezér iro
dájában és félhivatalosan bejelen
tette, hogy a jövő szezonra kiválasz-

szerelmes színésze a „Négy frakk" fő
próbáján.

— Miért sírt, arra kíváncsi? Meg
mondom. A „Négy frakld'-ban az 
ifjú színész egyik f ralikos urat 
játssza, akinek az orra alá Góth 
Sándor, a rendező egy icurka-picúr- 
ka angol bajuszt parancsolt. A szí
nész, már. tudniillik az a színész, 
aki itt szóban forog, nem volt haj
landó a r erőszakolt bajuszkát fel
ragasztani, mondván, hogy az nem 
jól áll az q arcához. Erre a drága, 
jó Tanay Eriéi erkölcsi prédikációt 

I tartott az ifjú szerelmes színésznek:i.« »»««»■-15X ",E“,
SZUS *— « 4
rettszínház tagjai közé szerződik. A 
vezér erre több gázsit ígért, de a] 
művészt ez sem indította tervének 

' Piegváltoztatására. Ügy látszik hát,
nem a pénz az, ami átcsalta a Fő
városi Operettszinliázba a Király
színházból.

színész jósága megszépíti az arcot, 
; amint, öcsém, láthattad az „ördögi
ben, meg a „Faun“-ban — mondotta 
Tanay. Ezért pityer get t hát az ifjú 

; lír.ai színész.

— És most gyorsan a szokásos viccet, 
mert már, mint hallja, csengetnek a 
következő felvonásra.

— Az is van, még pedig egy kurta 
kis vicceset. Hát hallgasson ide. 
Kiss Ferinek, a Nemzeti Színház 
művészének százezer korona fizetése 
van egy hónapra, Marta Farra-nak, 
a birkózónak ugyancsak százezer 
koronája van, csakhogy egy napra. 
Hát nem vicc ez?

dck 
tűn

A harmadik
ai igaszerepem

Irta: Gőthné Kertész Ella

Nekem a szerep,, amelyet Lakatos 
László irt számomra a ,Négy frakk‘- 

♦ban, kettős örömet hozott. Örömemre 
szolgált, mert magyar szerzőtől 
kaptam ajándékba, boldogságot ho
zott, mert hálás, nagyszerű szerep, 
az idén a harmadik, amelyet a szi- 
nészleckekönyvek „anyaszerep** cím 
alatt ismernek. A „Cserebere4* című 
mókaságban kaptam az első anya
szerepet, egy jókedvű, tréfás anya 
szerepét, a másodikat az „Ur szől- 
lejé“-ben, amelynek reális címét 
igyekeztem híven visszaadni és 
most a „Négy frakk“-ban egy karri- 
katurát adok, az anya karikatúrá
ját. Mindhárom szerepem közül ezt 
szeretem legjobban, ez nőtt legjob
ban szivemhez és azt hiszem a kö
zönség is, az én drága jó közönsé
gem is, leginkább ebben talál meg 
engem, Góthnét. Pozsonyban egyéb
ként szegény elszakított magyar
jainknak mind a három szerepem
ben bemutatkozom maju.

— Erre igazán nem számítottam. És 
akkor ki megy helyébet

— Alkalmasint a Fővárosi Szín
ház fiatal táncoskomikusa, aki 
aránylag rövid időn belül ragyogó 
karriert futott be és bizony nem 
bánta meg, hogy a császár kabátját 
felcserélte a színpadi frakkal. A Ki
rály-színház jövő szezonbeli első i ___
darabját már nem is a régi, hanem e _
az új táncoskomikusra szabatja át. j PfJfJiy Ef*ZSI ITIftffválfr

— tó- van még a színházak táján? j 1 • rl
— A Renaissanccban majdnerh 3.Z UH10 OZIDH3Z<iKtOl

baj lett a múlt héten. Simányi Maja \ . , _ . , . .
ugyanié kijelentette, hogy a „Trón- °*Mel a
örökösön** kívül az idén már nem p

— A Hétfői Napló tudósítójától. -—
Már a Sárga kabát . balsikero után, 

„ .........  , .. ........... színházi körökben élénken tárgyaltuk
gyón tehetséges és ebben a szezón- I*^cűy Erzsi elkedvetlencdéséről. Rövi- 
bán még csak egy szerepet játszott. ’d6sou “ milvéazn3 moKbcteRcdott, úgy 
Az üzenet azonban nem találta ott- \°,gy Korepét azóta más tölti be a Ki
tó é^T1- Er süra8rx- “~átSox 
nsjM • honnan robogó ; megtörtént a nagy eset: Péchy Erzsi fel-
auton sietett haza az ambiciózus i bontotta szerződését az Unió szlnházak- Ds....rí',.. ..... . . ...

játszik többet. Bárdos igazgató mél
tányolta is Maja kérését és elküld
ték a fiatal Tassy Máriáért, aki na-

RÖVID HÍREK
KRAUSZ SIMON

Jeritza Mária tiszteletére estélyt 
adott, amelyen a magyar pénz
arisztokraták lelkesen ünnepel-, 
ték a világhírű művésznőt.

LUKACS PÁL 
születésnapjára ötvenezer korona 
ajándékot kapott a Vígszínház igaz
gatóságától (Hdna/adífc születésnap
járat A szerk.)

SÁNDOR ERZSI
Nagyáradon vendégszerepel.

„A RÓZSÁLÁNY“ 
című Gilbert-operett lesz a Blaha 
Lujza Színház első újdonsága a jövő 
szezonban.

FARAGÓ ÖDÖN
volt kassai színigazgató ruha és 
diszlettárát a csehek lefoglalták azon 
a címen, hogy az a cseh állam va
gyona.

FARAGÓ JENŐ 
megválik a Zsarden művészi vezeté
sétől.

* A Beöthy-jnbileum a Magyar Szín
házban. A Magyar Színházban junius 
2-án, szombaton lesz az első éjjeli elő
adás. Ekkor ünnepük uz Unió vezér
igazgatójának, Beöthy Lászlónak hu
szonötéves színigazgatói évfordulóját, 
mely ünnepség műsorát végleg .megál
lapította már a rendező bizottság. A mű
sor két részből áll. Előbb az irodalmi, 
•művészi és társadalmi testületek üd- 
vözlilc Beöthy Lászlót. Azután szinre- 
kerül a jubiláns „ftováosné“ cimii vig- 
játéka. Ez az előadás tulajdonképen 
repriz lesz, mert Beöthy e darabját 
húsz áyvel ezelőtt mutatta bo a Víg
színház. E díszelőadásra, mely tizenegy 
órakor kezdődik, a rendezőbizottság bi
zonyos számú jegyet fenntartott a nagy
közönség számára. E jegyek árusítását 
szerdán reggel kezdi meg a Magyar 
Színház pénztára.

* A Vígszínház jövő hetét a színház 
legújabb vigjátéka, a Négy frakk do
minálja, amelyet vasárnap, hétfőn, szer
dán és pénteken játszanak. A keddi est 
jut a John Gábriel Borkmannnk, csütör
tökön pedig az.I7r szőtte jé t adják. Szom
baton kezdi meg vendégszereplését Leo- 
poldine Konstantin Lengyel Menyhért 
Táncosnőjével (Die Tanzerin). Vasárnap 
a Kék róka (Blauiuchs) kerül színre,

Egyik „kikapós** színészünk a minap ' hétfőn pedig a Clarissa's halbes llerz 
vendégszerepelni ment az egyik vidéki vú- , eimü vígjátékénak lesz a bemutatója.— 
rosfoa. Miután több, mint egy hétig nem i Loopoldine Konstantin vondégszoreplé- 
jött haza, felesége, ki mclesieg mondva, {sónek idője alatt a Vígszínház együttese 
el szokta íréin! férje huncutságait, 
gönyt küldött a vidéki direktorhoz:

Bement a színházba, hal s e pillanatban egy budapesti szin-művésznő, j_____„ ....................
megkapta a Tünemény és a Végál
lomás két főszerepét és amikor oda
haza tanulni kezdett, valami a sze
mébe esett, ami súlyos gyulladást 
okozott. A művésznő,, szegény igy 
kénytelen a szobát őrizni, viszont 
™ monyt Maja is hozott áldozatot 
es ^Mentette, hogy addig játszik, 
amíg Tassy Mária fel nem énül be
tegségéből. A Renaissanceröl lévén 
S.l egy érdeket

A Tünemény Sas Jolánja,
a hatat, szép és tehetséges Horváth
r.va a darabban az első és második
Miwirfs közt férjhez megy. ügy. 
latszik ettől kapott kedvet arra, 
■ 011 életben is megtegye. De.

'l,?n‘bban « szerény Csapó 
lonyvelö urat választja, a valóság- 
„ fla!dJaa és el5kelű '<mak
hnn, aakei‘ét- Azt is elmondom, 

i^rlanf a beüzent az
■s»énai^Sba és be^ntctte, hogy a 
lml}„Íd^L.valá tekintettel nem 

eJlrndó többet énekelni. A szere
pek 7 ~ adidk Unkel-

ház kötelékéhez sem tartozik.
Mint jól informált helyről értesülünk, 

Péchy Erzsi a nyár folyamán Pécsben, a 
Johann Strauss Theaterben vendégsze
repel Ofíenbach „Szép Heléná'-jű.bnvi. s 
csak ősszel tér ismét vissza Budapestre.

Most már egészen bizonyos, hogy ő 
fogja kreálni a Fővárosi Operett színház 
első slágeroperettjében, a „Clboulette"- 
bon a női főszerepet

hét humora
A Blaha Lujza-színház udvarán 

cigarettázó • színészek azon verse
nyeznek, ki tudja a legrosszabb vic
cet mondani.

Fülöp Sándor megkérdi:
— Mondjátok meg, mát csinált 

Sienkiewicz lengyel író, amikor be
esett a San folyóba.

— No mondd meg — faggatják.
— Sienkiaviozkélt a vízből fe

leli diadalmasan. Természetesen övé 
a pálma.

százesztendős jövendő- 
Posner szólóikkal arat- 
eslénként az Apolló*

nek r ^7- , , 000 unket-’ Pedig elutazik Nagyváradra.
- Elmcaíl „ Beőthy-jubUeumrat

.P!*! f'n ,le men”ék el. ami- 
raeaMhfj Ott A íubl’e«m- bum^ébij Eeai/ oyönyörű diétái- 
*WtrÍ a taaok 'l

■ albumot Básthy István 
es már el vitték a könyv-

sür- 1 Pozsonyban játszik.
I * Vajda Érnő: A 1. _______. —________________________ trónörökös című drá-

Sürgönyválaszt. Férjem hol él és i mája a Renaissance-Szinház legközo- 
? j lebbi újdonsága. A rendkívül érdekes

— | hátterű és szenzációs lzgalmu király-
rÁ Magyar Színház társalgójában Törzs I drámát annál nagyobb (érdeklődés előzi 

Jenő távozásáról beszélgetnek. meg, mert már a magyar bemutatót

kivel?

i
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FTC-UTE 0:0
Jtz eldöntetlen meccs eldöntötte 

a bajnokság sorsát
Szép játékban gyönyörködhetett, az a 

35.000 főnyi közönség, amely az FTC 
CUől-nti sporttelepén szemtanúja volt 

m, UTE FTC footballmérkőzésnek. A 
küzdelem eldöntötte az 1928. évi bajnok
ság aorsát. Az UTE-t az MTK-vel szem
ben egy jx>nt veszteség érte és evvel el
vesztette az idei bajnokság elnyerését 
A mérkőzés mindvégig érdekes és erő
teljes volt a mindkét, részről különösen 
a védelem tűnt ki. Az UTE csatársora 
idegesen, kapkodva játszott, hiányzott 
a megértő ŐMzJáték. Az FTC csatársora, 
különösen a második félidőben szép tá
madásokat 
Vogl gáton 
pzenvodett.

JTTO kozd 
zré már a

vezetett, de törekvése a 
minden esetben hajótörést

nappal szomben. A mérkő- 
.. félidő első percétől kezdve 

hevei iramban indul, minek követkéz- 
íében fél percenként változik a helyzet. 
Előbb az FTC vwxit támadást az UTE 
Ulon, azonban a kiszökő Kelemen éles 
lövéso Remete kapusnak kezeibe^ jut- A
10. perobon az UTE vonul az FTC ka
pujához és korncrl ér cl, amelyből ve- 
szélyes kavarodás támad, de Blum tisz
tázza a helyzetet. További UTE túrna-

'dás újabb koruort crodiuéuyez, azonban 
fizidon szép kornerrugását Amsei mesz- 
gzlre kilöki.

Rövid középjáték után w. UTE Vogel
11. szabadrúgásából újból az 1*1 C ka
puin elé kerül, AniBoluek is dolga akad, 
Aincnuyibon Szidon veszélyes lövését

. taw/.i ártalmatlanná. A következő por- 
eckbeu már az FTC csatárai teremte
nek veszélye** helyzetet az UTE kapuju 
telőtt, azonban Kelemen lövése a kapu 
’smdiett süvít el. Az UTE elkeseredetten 
küzd a bajnokságot jelentő vezető gól- 

i4rí. azouh"n a biztosan dolgozó FTC- 
fvédelmn csaiáraiaak támadását <nejjel« 
pomboljn.

117. r xv .............
azonban a kiazökfl Kolemna

» Félidő; 0:6.
. A második félidőt heves UTE tárná
idé* v«eti be: az iram még fokozódik, 
!*r. FTC is erősen küzd a vezetésért. A 

10. percben Egry éles lövését védi Re- 
inefn. Az FTC támadásra az UTE tá 
maciit/a kövolkozlk és a 18. porcban 
Takács ll-t, aki az FTC egyik legjobb 
«mbcre volt. Fuhrmannal összeütközik 
én kiviszik a pályáról. A 10 emberről 
játszó FTC csak egy két percig reik 

ivittem, amely idő nlntl Prlboj hatalmas

bcI rávet ósc. Most a mérkőzés legizgal- 
maaabb félórája következik. A* UTE 
•11c varród ottan küzd, azonban az FTC 
jmmesak szereli és teszi ártalmatlanná 
nr. liTE támadásait, hanem még egy
másután voazélyeztoti az UTE kapuját. 
Tóth rúgása a 25. perebon csak hajszál
nyira kerüli el az UTE kapuját. Má- 
eodpcrccnkint változik n helyzet, mind- 
kót csapat teljes erővel küzd a vezetés
ért. eredményt azonban egyik csapat 
csapat sem ér eL Ezzel a mérkőaés ol- 
4öntétlenül ér véget.
Xorfnftan <M/1 Vaaan»TTC 2 ti

Állandó Vasas fölény. A vasasok csa
tárai egymás után küldik lövéseiket a 
TTC kapujára, anonban a labda vagy a 
kapus zsák hiányává vagy hajszál
nyira kerüli el n kaput A TTC gólját 
a második félidő utolsó perceiben kor- 
ncr révén nerzl meg.

VTA. Vjrpedi v. R. 4:3 (2:3). 7
Jf. oMfdfyw neérk&zőya*

BK.tr: Postás 3:1. 
F.kr rrétz: ASC 2:1. 
PÁK: HTK 0:0. 
I'I'SK: Testvériség 0:0.

nem sikerült a 100 méteres sikfutás or
szágos rekordjának megdöntése, igy is 
két újabb rekord felállítását könyvel
ték el ax MTK, valamint a KAOE 
atlétái.

Konrfa.v is mogkiwérelte a 200 méteres 
gátfutásban saját rekordjának a meg
döntését, do amikor befordult az egye- 
nesbe, a negyedik gúínál felbukott s 
csak 31 mp. után ért a szalaghoz.

A főbb eredmények a következők:
200 méteres gátfutás: 1. Somfay 

(MAC). Egyedül futott.
Magasugrás, előnyvcnseny: 1. Farkas 

(BEAC) 170 m., 24 cm. előny. 2. Gáspár 
(MAO 182 cm. Gáspár első ugrásra 
vitte á mngíuwágoL

400 m. sitefutás, előnyversony: 1. Ná
das (FTC) 50J mp. (32 m. olőny.)

800 méteres sDtfulás. ehőnyvorseny: 1. 
G’őrőfl (MTK) 1 p. 58.6 mp. (16 m. 
előny). 2. Fonyó 2 p. 02 mp.

Súly dobás: L Komor (MTK) 10 m 52 
cm. i m. 30 cm. előny, .13 m. 82 cm. 2. 
l’allaghy 13 m. 67 cm (13 m. e.). X Pap 
13 m. 39 cm. (3 m. előny).

200 méteres sikfuiáss 
nyesdy (LAJ3E)

Diszkoszvetés, 
laghy (MAFC) 
41 m. 14 cm.

2000 m.-es síkfutás, előny verseny: 1. 
Grógz (MTK) előny nélkül) 5 p. 49.7 mp. 
2. Kulcsár.

(írósz ezzel
2006 méteren.

Távol ugrás:
703 cm. (90
300 méteres síkfutás: 1. Kurunczy 

(KAOE) 35.6 mp. Országos rekord.
HArmasugréis. IL o. részére: L Ujfa- 

luczky (FTC) 13 m.
5000 méteres " — - -

(MAFC) 17 pere 46.5 mp. 
hátránnyal).

4 100 méteres
KAOIi) 44 mp.

B Csoport: RÁC 50.2 rop.
Xfnsffjr ÜMsnmasfszoy* is 
nyerfe a 2S feeMvet—

setnyf
Két kAlföldi atléta részvételével zaj

lott le ma délelőtt Budapest 35 km.-es 
futóbajnokságának a versenye, amelyet 
Király Pál (ESC) 1 óm 31 pere 53 mp. 
alatt nyert meg, német legyőzője Hem-

L Pap-Kőké- 
23.8 mp. Nagyszerű idő! 
eWnyverseny: 1. Pal- 
33 m., 8 m. 50 cm. e.

rekordot dUilolt

1. Sinkás (FTC) 
cm. előnnyel).

1.

síkfutás:

staféta:

fel a

613X90 ■

1. Kulcsár 
(11(1 méter

A Csoport

Megyeri versenyek
Ragyogó, napsütéses időben zajlottak 

le a Pestvidéki Versenyügyiét májusi 
mectingjo második napjának versenyei. 
Rengeteg ember rendült ki a kies me
gyeri pályára, darára annak, hogy a 
programúi vajmi köveset ígért, do még 
kövesebbet nyújtott. 19 ló állt starthoz 
a nap első 5 versenyében, amiből bizony 
elég gyönge mezőnyök teltek ki. A ha
todik futamban már megemberelték ma
gukat a mostoha Pestvidéki prepozíciók 
ellenére is istállótulajdonosaibk és 12 
lovat állítottak a starter masina elé. A 
nap teljesen a favoritjárás jegyében 
zajlott le, 5 első és második favorit ha
ladt át győztesen a bírói páholy előtt 
Az olső futamban a rogue Arguslánya 
olyan hirtelen fordult meg a start pil
lanatában, hogy lovasa lesodródott róla, 
szerencsére minden kövotkezmény nél
kül. Nescit Oceasum, Rózsafa, Kalifa. 
Clairetto és Násfa feltartva nyerték 
meg versenyeiket Hatalmas plunge si
került a hatodik futamban, ahol Spin- 
nete a sárga földig lefogadva nyert ti
zenegy ellenfele ollen. Az Akadályver- 
seny-hadlkepben a tribünnngrásnál Nafa 
és Radognnde elbuktak. Nafa lovasa 
könyebb zuzódásokkal menekült meg a 
súlyosnak látszó bukásból, do Göllei, aki 
Rózsafán nagyon szép lovaglást produ 
káli, vállkulcscsonttörést szenvedett. A 
díjugratást, amely a külföldön nagyon 
elterjedt sport s amellyel a mi közönsé
günk nagyon nehezen tud megbarát
kozni, a favorit Béni (Cseh Kálmán) 
nyorte Kisleány és Rozmaringos ellen.

A részletes eredmény ez:
I. Futam. l.Nescit Oceasum (2 r.) Szabó 

L. II. 2. Muatafa Komái (12), 2. Ferrario 
(6) Arguslánya (2) Könnyen 2 h. holtv. 
Tót: 500 : 650.

II. Futam. 1. Rózsafa 
Repkény, 3. Királynőm 
h. rossz. Tót: 500 :550.

III. Futam. 1. Kalifa 
Gida (8), 3. Jajuo (Itt). 
(2tt), Borbély IL (12). Könnyen tt h. 8 
h. Tót: 500 : 850, 800, 1850.

IV. Futam. 1. ClaireUc (2tt r.) Csathő, 
2. Peggy (2tt), 3. Schabesz (3). Feltartva 
10 h. 10 h. Tót: 500 : 600.

V. Futam. 1. Násfa (1%) Pacák,, 2. 
Napvilág (Itt), Nafa (3), RadegundeU). 
Nafa és Radognnde elbukott. Biztosan 
l h. Tót: 500 :1200.

VL Fútam. L Spineila (p.) Vondxa, 2. 
Integritás (6) Stetzák, 3. Monsberg (6), 
4. Koreső (16), fr. m.t Pántlika, Bein tin- 
tin (10), Maríette (16), Szép Leány (8), 
Lord Newton (4), Ángy! (6) Merengő II. 
(25), Omnia Vincit (2). Küzdelem után 
\ h. 2 h. Tót; 500 : 950, 650, 1300, 800.

Győződjék meg
vásárlási kényszer nélkül

eaenyhaz
csabKirályuccaQ3

{Kisdiófa ncca mellett]

Cím űrikre ügyelni 1

Teljes lakásberendezé
sek. Szolid kiszolgálás.
Behr, mQasstalos

Budapest VI, Andrássy-ut
60. Csengery-utca sarok. 

Fióküzlet nincs
Ügyeljen a címre 1

(2 r.) Göllei, 2. 
(1). Feltartva 4

(Itt) Kánya. 2. 
F. ml: Brigitta

Budapest V. Nádor ucca 16 
Telefón 72-01

Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz legmagasabb napi áron lóhere- 
és lucernamagot és egyéb gazdasági 
magvakat. Mintázott ajánlatokat kér.

„PYRAMIS"
Magyar Földbirtokosok ésFÖfdbérlők 

Kereskedelmi Részvénytársasága 
BUOAPBST VI, TERÉZ KÖRÚT 2B. SZ.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, erőtakarmány- es mütrágyaosztály 

Telefón: 65 -49, 65—50, 17—39, 153-03

viHffzn, amely idő nlait Prlboj hatalmas. ..
'jövénét bravúrosan kornerrn védi Am- )>«/ előtt. Ellenfelét másfél kflomóttTrel 

.............................hflírvtji. tnnxre mötrött.hagyta maga mögött.

Úszás
N* NSC női

Színes, eleven é« mozgalmas volt a 
Nemzeti Sport Glub vasárnapi női uszó- 
versenye, amelyen három meghívóéi szám 
is szerepelt. Külön érdekessége volt a 
versenynek a hölgyek műugrása, mivel 
eddig még ilyen versenyt nők részére 
nőm írtak ki. A kitűnő tehetségű Dénes 
Irén élvezetes helyzeteket mutatott bo 8 
megérdemelten győzött az ugyancsak 
tehetséges Lukács Ena ellen.

A nap szenzációja Bariba Károly 150 
ynrdoe rekordki Bérlete volt, amely a 
fiatal úszó győzelmével végződött.

A részletes eredmények a következők:
100 m. melluszás: L Komárom# Martba 

(NSC) 1 p. 18 m. X Kraszner Kató 
(BKAC) 1 p. 50 mp.

50 m. férfi meg hívási verseny: 1 
Schlcnker A. (NSC) 28 mp.

70 m. junior gyortussát: L Macsay 
Adél (NSC) 1 p. 10.2 mp.

700 m. gyorsuszás: L Dcnes Irén (NSC) 
1 p. 37 mp, országos rekord. Dénes Trón 
kitűnő ofrmában, könnyen javítja meg 
a régi rekordot.

i 100 m. hátussó főverseny: 1. Kraszner 
Kató (BKAC) 1 p. 46 mp. 2. Nagy Magda.

300 m. főverseny: 1. Barall Auguszta 
• MÜE) 6 p. 37 mp. 2. Nagy Magda.

Mrtugvds: 1. Dénes Írón 16 JL X Lukács 
Éva 18 pont.

150 yardot hdtuszás: 1. Bartka KA 
rely (NSO) 1 p. 33.5 mp. Országos rekord.

!00 m. férfi mcghivdsi verseny: 1. (Id- 
borffy A. (NSC) 2 p. 3X5 rop. X Báliké 
Kit linón (NSC) 2 p. .33 mp.

Rtlittka
N KNOK atwiWfWzf 

versenye
Xt-gyezámu atléta állott starthoz ma 

n HarglUzlgoten. do az idogouek. akik 
n vocarnynck a nemzetközi jellegét 
mosdhattuk volna -• elmaradtak. En
nek ellenérv is néhány szép eredmény-1 . _

n. zárult a vwrcony. « bár (lerönck *>^5 m. gyors stafvta: L NSC caapata.

I

—■ Az Osztrák Kancadijat igen 
könnyen nyakhosszal Pásztordal 
(Pretzner) nyerte meg Marburg 
(Kertész) és El ne felejts (Szabó 
Gy.) ellen.

ÜgetőversenyeK * 1

Ma délelőtt rendezte a Budapesti 
Ügetőverseny egyesület idei első vasár
nap délelőtti versenyeit óriási látoga
tottság mellett. A népszerű Wiltshire 
négyszer szállt sulkybe és kétszer haj
tott vissza győztesként az istállóba. 
Aqua viva L24-es rekord-idő alatt 
nyerte meg a nap lóversenyéi.

A részletes eredményt itt adjuk:
1. futam: 1. Gnilotin (2) Novak. 2. 
Ügető, X Várta. F. m.: Fáklya, Reell, 
Faulton. Küzdelem. Tót.: 10:30, 13, 13. 
H. futam: 1. Páva (1%) Benkő. 2. El- 
toli, 3. Picikém. F. m.: Unbekannte, 
Falke, Schach. Könnyen. Tót.: 10:21, 
15. 29. ILI. futam: L Therese (2 r.) Gr. 
Sennyey, X Delta, 3. Vtoszhang. F. m.: 
Rota, Baktor. Biztosan. Tót: 10;13, 10, 
Ifi. IV. futam: L Vltramarin (p) Wllto- 
hiro. 1 Bajnok, 8. Tjzetta. F. xn.: Kan- 
purka- Küzdelem. 10:16, 12, 15. V. fu
tam: L Aqua viva (IX Wiltohire), 2. 
Róbert, 3. Susi. F. m.: Tibor, Könnyen. 
Tót.: 10:19, 12, 19. VL futam: 1 Kár
mentő (8) Deák, X Vera, 3. Morganat 
F. m.t Dtocorsi, Unbekannte, Vulkán. 
Küzdelem. Tol.: 10:74, 26, 20. VII. f*. 1 
tam. 1. Agemü—Samu (1) Orosz Gy., i
2. Bomba—Senki más, 3. lx>uotte- Our ’ 
Pearl. F. m.: Eskimo—Subád. Biztosan ’ 
Tót.: 10:17, 10, 10.
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Viselt férfflruhákárt 
mindealéle fehérneműkért, szőnyegekért mindeas 
kin<Ő többet fizetünk. Alkalmi Árneasreok Agrj 
teleki n. 18. (Népszínház n. s.) Tel. József —-33I
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