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Az egységes párt 
válsága

Irta: Rassay Károly

meg akaróin álla- 
a mostani válság 

kormánypárt való
számomra nem hoz 
jelenlegi nemzet
első felszólal ásom-

zonyos aggodalommal szemlélem, 
hogy a polgárság a liberális politi
kát hajlandó azonosnak tekinteni 
az antiszemitizmus elleni harccal. 
Az antiszemitizmus végeredményé
ben csak egy szimptómája a reak
ciós politikának és az antiszemitiz
mus elleni küzdelem egyáltalán nem 
merítheti ki a liberalizmus célkitű
zéseit, a gazdasági, politikai és eti
kai liberalizmus programját, Éppen 
ezért, amikor a tájvédelmi politiká
nak nevezett reakció szemben talál
ja magát a hatalomért való küzde
lemben Bethlen István gróffal, aki 
a kényszerű helyzet konzekvenciá
jaként felveszi a harcot az antisze
mitizmussal, ebből számomra még

egyáltalán nem következik az, hogy 
a Bethlen István által képviselt po
litikai irányzatot, mint ideált elfo
gadjam.

i Én a fajvédelmi politikát és an- 
Wd7c esetleges sikerét ma talán foko
zottabb mértékben, mint bármikor 
'.azelőtt, végzetesnek tartom az or
szágra nézve. Logikusan következik 
ebből mindazok számára, akik a 

[helyzetet ilyen elfogulatlanul és ob- 
jjektív kritikával nézik, hogy Beth- 
| len István grófot ebben a válságban 
\ segíteni kell addig, amíg a fajvédel- 
' mi politikával szemben az országér- 
[deliében cselekszik. Az ellenzék kö
telessége, hogy ne engedje magát 
'ettől a feladatától taktikai szem-

A kormányt támogató egységes 
párt, mint a különböző jelekből kö
vetkeztetni lehet, válságba jutott. 
Mi ezzel szemben a liberális ellen
zék feladata? Mielőtt erre a kér
désre felelnék, 
pítani, hogy ha 
következtében a 
bán szét hull, ez 
meglepetést A 
gyűlésen történt
bán megjósoltam már, hogy a kor
mánypárt az első erőpróbánál szét 
fog esni. Megmondottam, hogy egy 
olyan párt, amely erőszak útján és 
egy magasabb gondolat összetartó 
ereje nélkül születik meg, nem le
het alkalmas arra, hogy ilyen kri
tikus időkben, mint a mai, a kor
mányzó párt szerepét töltse be.

Az idő e tekintetben is a mi állás
pontunkat és a mi pölitikáiikat lga-; 
Rolt-a, Az egységes párt belső vil
longásait lehetett egy ideig leta
padni, lehetett többé-kevósbé őszin
te nyilatkozatokkal elsimítani, ma 
azonban a Bethlen István gróf leg
nagyobb sikerének feltüntetett „kül
politikai változások** reflektor-fé
nyében az egységes párt válsága 
nem lehet többé házi ügye senki
nek. Bethlen István grófnak nem- 
wak politikai, hanem egyéni presz
tízse is hozzá van kötve azokhoz a 
nyilatkozatokhoz, amelyeket Pá
rizsban és Londonban a kormány
át demokratikus irányáról, jog
rendről és konszolidációról tett. 
Kétségtelen, hogy Bethlen kísérle
tet tesz arra, hogy ezeket a nyilat
kozatait megvédje, a kérdés csak 

meg tudja-e védeni és hogyan? 
Merleget csinálni e pillanatban le
hetetlen. Hiszen a pártot, melyről 
i'zo van. a hatalom céljaira, a hata
lom eszközének alkották. A döntő 
mérkőzés éppen ezért, azt hiszem 
nem a világnézeti és politikai felfo
gások befolyása alatt, hanem pusz- 
«n taktikai megfontolások eredő
lekent fog eldőlni, aszerint, hogy a 
vogso pillana t bán a mérkőző felek 
Kozni melyik lesz képes több re- 

enVt kelteni a párt tagjaiban a 
oatílinon való maradásra.

A liberális ellenzéki pártnak min- 
honek előtt óvakodnia kell attól, 

Ky a kormány clgáncsolása érde- 
ma^a érintetlen presztízsé

ig. ala,!imassza az egységes párt 
■ ■ ellenzőkének mozgalmát, amely, 
Pnífszb?.n a ,,pnwkratikus ellenzék 

nPT'n-'J-u,1. hír<lc,i 1R' Pzl minden 
nélkül és ttaztón vélt, 

hél - ,v'"lós,'1íms sémiméi okú- 
trítá' .?.taJIn’ aspirációinak klóié- 

céljából teszi. MátfMl a-on-

«a i merW.ímn sietni,
ha „ Mt”. mint-
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pontok mérlegelésének hatása alatti 
eltántorítani. Nem szabad azonban 
elfelejteni, nem szabad ‘ elhomályo
sítani engedni a közvélemény előtt 
azt, hogy a liberális ellenzék e tá
mogatása nem Bethlen István gróf 
politikájának érdekében és annak 
igazolására, hanem éppen Bethlen 
István gróf helytelen politikájából 
természetszerűen előállott nagyobb 
bajok elhárítására az ország érde
kében történik. Ha a kormány meg
érti ennek a tételnek igazságát, 
akkor a liberális ellenzék feladata 
az, hogy BetliTmt ebben az irány
ban támogassa, ha ,nem érti meg, 
kötelessége őt ebbe az irányba szo
rítani.

z antant-bizottság
14-én érkezik Budapestre 

Kállay nyilatkozata a jóvátétel! 
bizottság további magatartásáról

Azok a hullámok, amelyeket, a mi- I következő 
niszterelnök múlt heti pártvacsorán szives közölni: 
mondott beszéde vetett a politikai ' 
életben, még nem csendesedtek el, 
sőt bizonyos mértékben elterelték 
az érdeklődést a kölesöniigy kérdé
séről. Ez utóbbi azonban nem került 
le a napirendről, sőt több momen
tum mutat arra, hogy a közeli na
pokban az eddiginél sokkal erősebb 
mértékben foglalkoztatja majd a 
közvéleményt. Ezek között a mo
mentumok között legjelentősebb sze
repe van annak, hogy — mint meg
bízható helyről értesülünk, —

- A Hétfői Napló tudósitójától - 

felvilágosításokat volt

az az ellenőrző-bizottság, ame
lyet a jóvátételi bizottság saját 
határozata értelmében Magyar
országra küld, június ll-én vagy 

15-én Budapestre érkezik.

—- A jóvátételi bizottság ismert 
döntése a legutolsó jelentés sze
rint akként módosult, hogy a felve
endő kölcsön első részletéből nem 
kell jóvátételi fizetésre fordítani 
semmit. Ez ezen jelentés értelmé
ben még mindig nem jelenti azt, 
hogy a jóvátételi bizottság elál
lóit volna attól a szándékától, 
hogy a felveendő kölcsön korábbi 
részleteiből bizonyos hányad nem 
lesz rcpardciós célokra fordítandó. 
így tehát még mindig az a hely
zet, hogy az eredmény, amelyet 
elérni kívánunk, hosszabb időn be
lől lesz csak meg való sitii aló.

—- A reparációs-bizottság hatá
rozata értelmében kiküldendő el

lenőrző bizottság feladata lesz 
gazdasági és pénzügyi viszonya
ink vizsgálata,
egyben pedig a kölcsön ügyének 
elöbbrévitelc, mert hiszen a bi
zottság éppen a, végrehajtás 
megkezdése céljából jön Buda

pest re.

A miniszterelnök a nemzetgyűlés 
keddi ülésén fogja ismertetni a köl
csön ügy részleteit. Hogy a kormány 
terveiről e tekintetben tájékoztas
suk a publikumot, felkerestük Kál
lay Tibor pénzügyminisztert, aki a

A vasárnapi magánforgatom
I nagyjában a szombat ősit magánforgalmi árfolyamok alakultak ki, 
I anélkül azonban, hogy tényleges üzletkötésekről beszélhetnénk. A mai 
taxáciÓN árfolyamokból azonban az Irányzat bizakodó tartottságára 

’r.ell következtetnünk. Taxációs árfolyamok: Magyar Hitel 47.000-
Osztrák Hitel 11.903 -15.200, Salgó 112.000-113.000, Kőszén 374.000 
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Úgy hiszem, hogy az ellenőrző 
bizottság meggyőződést fog sze
rezni arról, hogy feltétlenül szük
séges Magyar ország számára 
olyan összegű kölcsön a pénzügyi, 
reorganizáció munkájához, mint 
aminőt a jóvátételi bizottság elé 
terjesztett memorandumomban je
leztem. Múlhatatlanul sürgős egy 
legalább ötvenmillió aranykoro
nát kitevő kölcsön felvétele, 
amellyel az akut nehézségeket kí
vánjuk kiküszöbölni és hogy leg
alább 1923 őszéig lehetővé váljék 
újabb fedezetlen bankjegy kibo
csátása nélkül az államháztartás 
vitele.

— A helyzet végleges orvoslását 
azonban még is csak a két na
gyobb és hosszú lejáratú kölcsön 
utján várhatjuk. Hogy azt iniké- 
pen fogjuk felhasználni, ha a köl
csön felvétele lehetővé válik, az a 
fentebb említett memorandumom
ban részletesen ki van fejtve. Ami 
pedig azt illeti, hogy ezt a köl
csönt hol fogjuk felvenni, milyen 
pénzpiacokra szó mit he tünk, arról 
korai volna nyilatkozni. Külön
ben nem titok, hogy külföldi uíant 
alatt tájékozódtam külföldi pénz
embereknél a felveendő kölcsön 
lehetősége felől. Londonban a Bot- 
schlld—Bary, a Mór gon. a 
és Loeb-csoporttal folytattam meg 
beszélést a fehíi értelemben, de 
tárgyaltam természetesen lás 
pénzemberekkel is. Hogy ezek a 
tárgyalások mikor lesznek folytat
hatók. az a jóvátételi bizottság to 
rabbi magatartásától függ.
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Ketten
beszélnek

J9 parlament büfféjéből
A népszerű ellen

zéki vezér vidám 
arccal üdvözli a 
fiatal kormánypár
ti honatyát:

— Hallom, nincs 
seními baj . . .

— Hosszul hal
lod . . .

— Most beszéltem 
Wlld Jóskával, ő 

mondta nekem, hogy ti vagytok többség
ben és hogy Bethlen le fogja győzni 
Gömböst.

— Azt ü megkérdezted Wild Jóskától, 
hogy mire alapítja a számításait?

— Meg. Azt mondta, a becsületre. 
'Amikor kijelentette, hogy a párt több
ségének feltétlenül ki kell tartani Beth- 
Ic»» mellett, azt kérdeztem, miért kell? 
Erre felelte, hogy mert ez a becsület..

— És csak erre építi a számításait? 
— Erre . . .
— Na látod, mondtam, hogy baj van.
— Akkor sincs azért baj, legföljebb ti 

'jöttök ellenzékbe.
— Nem ismered azt a régi közmondást: 

hogy ki a Tisza vizét issza . . . stb. . . . |
— Azért én még sem értem egészen a 

dolgot. Ha Delhién tudta, hogy Gömbös 
ilyen erős, miért provokálta őket? Te, én 
nzt hiszem, hogy Bethlen az ellenzéken 
keres támogatást. Rassaynak és Vázso- 
nyinak minden kívánságát teljesíti és 
különben is olyan kodvcs velük, hogy az 
már szinte kényelmetlen. Különösen 
Vázsonyinak rázta nagyon barátságosan 
a kezét, amikor a múltkori bizalmas ta
nácskozáson találkoztak. Bizony, tempó- 

Hát azt hallottad é, hogy Ralcovszky 
ínásnap felkereste Vázsonyit és közölte 
vele, hogy Wolff Károly is jelen lesz a 
tanácskozáson. Vili erre azt felelte 
hogy „nagyon helyes, de akkor mi nem 
leszünk ott." „Miért?" kérdezte csodál
kozva a belügyminiszter. „Mert mi na
gyon kedélyesek vagyunk — felelte Vá- 
tsonyi, — de kedélyességünknek határa 
Van. És hogy Wolff úrral leüljünk ta
nácskozni, ez, bevallom, kívül esik lég- 
hetgöbb kedélyünk határán is." Mit to- 
heMt esek után Rakovszky mást, mint 
beleegyezett abba, hogy Wolff nem lesz 
felen a konferencián. Hanem mesélj te, 
U valami érdekeset. Mi történt a múlt
kori pártvacsorán? Hallom, hogy Göm
bös vacsora után odament Bethlenhez és 
atyáskodva megveregette a vállát. Titok
ban valami nagyon érdekeset mondha
tott neki, mert a miniszterelnök furcsán 
felnevetett és nem válaszolt.

— Kérlek, én egészen véletlenül a kö
zeliikben állottam és hallottam, hogy 
mii mondott Gömbös, de nagyon kérlek, 
’ia add tovább, mert akkor kiderül, 
hogy éniölem tudod. Rajiam kívül senki 
te hallhatta Gömbös kritikáját Bethlen 
bestédéről. Gyula valóban megveregette 
Bethlen vállát én ezt mondta: (de figyel
meztetlek, s zárói-szóra ezt mondta, na
gyon füleltem s hogy pontosan megje
gyeztem, nyomban utána felírtam a no
teszembe): „Ugylátszik, kedves Pista, 
nagyon sok ravaszságot hoztál magaddal 
PdrisMl, ha jónak láttad ezt a inni be
szédet elmondani . . . Na nem baj . . . 
Különben ú majd meglátjuk." És mór 
nyújtotta is a kosét, tovább ment, Beth
lennek ideje sem maradt válaszolni. 
Gömbös egyébként a vacsora után ezt 
mondta barátai előtt: „Nagyon tetszik 
nekem ez a konszíderúcló, csak az a baj, 
hogy úgy hangzott, mint Kohn—sziderd- 
ció. Hanem mond, most te, mi igaz ab
ból, hogy Veszprémben nagy ellenzéki 
összejövetel volt?

— Mindenesetre jellemző a helyzetre, 
hogy mindenhol rémeket láttok. Nem 
volt Veszprémben semmiféle politikai 
összejövetel, csak az történt, hogy Rain- 
precht Tóid bakonyi búcsút rendezett és

kai magasabb, nemesebb hivatása 
is, amit a magyar kultúrhistória 
sem fog elfelejteni. És ez az volt, 
hogy ott ült vacsorautantól éjfél- 
utánig Eötvös Károly oldalán, mint 
a vajda udvari papja. Azt hiszem, 
akadt volna Magyarországon még 
egy tucat olyan lelkes pap, aki oda
adta volna a parochiáját a Horváth 
Jancsi méltóságáért. Nem volt neki 
semmi dolga. Csak hallgatni és ne
vetni volt szabad, de nem is igen 
lehetett egyebet cselekedni ott, ahol 
ez az exotikus színekben pompázó, 
gigásziakat markoló színtiszta ma
gyar elme szórta káprázatos suga
rait, Igenis, ott a Peri öcsém, a Rei- 
ner doktor, meg a torteli Schlézin- 
ger bácsi társaságában élte legszebb 
estéit, mert ők voltak azok, akiken 
napi munkájában elfáradt elméjét 
megpihentette a vajda. Mert ő, ami
kor pihent is, folyton beszélt, szer
telenül, félrerúgva az öregségnek 

icslp-csup részleteit.
Akkoron még erzsébetvárosi káp

lán volt Horváth János, majd bú
csút mondott a reverendának, de 
nem hagyta ol hivatását, mert bár l 

| a munkásbiztosítóban kezdte meg-' 
;vetni jövője alapjait, megmaradt a! 
| vajda udvari papjának. L)e ha kedve í 

------------- | kerekedett, akárhányszor helyette- 
No hiszen ne méltóztassék azt | sítette is a vajdát. Az öreg úrnak 

gondolni, hogy Horváth János [szinte egész lénye átidegződött 
ugyanaz volt az egyik oldalon, ami fiatal barátjába, aki teleszívta lelkét 

...... ............... ............ .... _ ______ ______---------------- ------------- ;
hdtlatszony egére Veszprémben, mint bölcsen méltóztatlk tudni -— gatásban úgy megtanulta a vaj-'
jobban tud h’ars t" 
mini akár a Ritv.

,ízűn '»riy ■ • tv.vi llo. tu » * ... o.vu.vt n w <■ w. . i.
« rre meghívta Raszayt és Rupcrtct, aton> dig a másik oldalon. Égy oda volt 
kiviil Purjest Lajost és Halasi szo^va a másik oldalra, mint a hu-
í*»»' „ ,**"«*«Jf: wárló a helyére, .lőtt a kurzus.

Megnézte bol AU Ehrlich 0.. Graz-
hogy két szép asszony is volt a vendé- ta\ es oda állt az ellenkező oldal- ...... ».ve,...UxUub .
pék között. Ilassayné és Halasi felesége 'ra. És harmadnap már szörnyen le-1 vajda udvari papjának. Dehn kedvej 
Megjegyzem, most jut eszembe, hogy nézte az új barátait 
mindezek ellenére hoztak egy határozó- i - 
főt « vendégek, meri egyhangúlag ki- I

ugyanra von ra egyiK oiuaion, ami uraa! oarawaoa, aai rczcszivta leikéi 
okos asszony ét emellett a legkedvezőbb másikon Ehrlich bácsi, aki — Eötvös humorával. A sok-sok hall 

................—Veszprémben, tokkal 'mint bölcsen méltóztatlk tudni — gatásban úgy megtanulta a vaj-.
<rovuerc-t késüteni. j igazi hatalom volt a maga kerületé-[da beszédmodorát, hanghordozását, | 

——- - iben, de a városházán is. Horváth .hogy bárkit megtévesztett, amikor |
drtmMli''"10* BIO“b.an et?k n2ínk?' Isdr,’í’ jút utánozta Meg le szokta emezen

Jr,,r.rad. meri X. ••otaeilert. ....W kmankó volt a képviselőiéiül- ezt az elóadast modort, nem in tud1 
lehet wiuii • Idbdr# ltok Rézében. De volt ennél még sok-1tőle megválni ma 6em, csak éppen I

— Érdekét, hogy te mindenről érte- — 1
sülve vagy, azt azonban még sem tudod, lehet.* 
hogy kik lesznek az uj kormány főtaná
csosok. 1

— Ezt valóban nem tudom, de te meg I
azt nem tudod, hogyan keresztelte cl 
Mcskó a kormány főtanácsosokat. I

— Ha Meská találd ki, csak rossz vicc

— Kivételesen, nem is rossz vicc. Koszt
pénzügyi főtanácsosnak.

— Mondtam előre, hogy rossz vicc.
— Nagyon haragszol, ugylátszik, te i3 

benne vagy az uj sorozatban.

Hoyos Hllfiso leloeli o bizalmi hordóst 
a Kormánypárt Keddi órteKezletén

i pénzügyminiszter szerdán beterjeszti az indemnitási javaslatot
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

A politikában minden figyelem [azonban megváltozott a helyzet, 
kormánypárt keddi értekezlete felé púnennyiben nagyatádi Szabó föld
irányul. Ez az értekezlet hivatott művelésügyi miniszter, a kormány 
dönteni afelett, hogy a kormány- részéről már is garanciákat kapott 
párt elérkezettnek látja-e az időt arra, hogy a novella több szem
ura, hogy a középút, a mérsékelt | pontjait keresztül viszik. Addig is, 
reálpolitikájából kiküszöböljön min
den szélsőséges elemet.

Kormányhoz közelálló líelyrőől 
azt a beavatott értesülést szereztük, 
hogy Bethlen miniszterelnök egy 
napig sem hajlandó azonositani 
magát azzal a kerékkötő politiká
val, amelyet általában fajvédelem
nek szoktak nevezni.

Megtörtént minden intézkedés 
arra nézve, hogy a keddi pártérte- 
kczleten Gömbös Gyula és néhány 
társa olyan erkölcsi preszió alá ke
rüljön, amelynek kényszere alatt 
vagy minden feltétel nélkül elfogad
ja és aláveti magát a kormányel
nök politikájának, vagy pedig ki 
kell lépnie a pártból.

Az értekezleten gróf Hoyos Miksa 
fogja felvetni a bizalmi kérdést és 
ugyanekkor hivatkozva azokra a 
kormányt támadó cikkekre és nyi
latkozatokra, amelyek Gömbösék 
sajtójában a párisi ut. előtt és után 
megjelentek, — felszólitja Gömböst, 
hogy a párt ügyvezető alelnöki ál
lásáról mondjon le.

Már ebből is látható, Hogy kedden 
határozott kézzel nyúl bele a kor
mány a pártválság megoldásába.
Szó volt arról, hogy Gömböséknek gyűléstől. Az indemnitási vita 
sikerül a földreform-novella kérdé- valószínűleg még o héten megindul 
sót úgy kihasználni politikailag, s ennek egyik érdekessége talán az 
hogy ezzel poziciójjukat alátámaszt-1 lesz, hogy Gömbösék már az eWen- 
ják. A földreform-novella dolgában ’ieéfct padokról vesznek részt benne.

Bibithi Horváth János
Egészen rosszul sikerült volna a 

választói névjegyzékek „összcállítá- 
sa“, ha Bibithi Horváth János vé
letlenül benne maradt volna. Neki 
sem szabad választónak lenni a 
Wolffék Budapest jóben. Pedig va
laha, a kommün után, de na
gyon tetszett nekik ez az őseredeti, 
humorral megáldott borotvált, úr, 
aki első politikai lépéseit Ehrlich G. 
Gusztávval szemben tette meg. Min-

amíg a normális parlamenti formák 
szerint tárgyalásra megérik a no
vella, — a miniszterelnök megbízá
sából két politikus állandó tárgyalá
sokat folytat a novella tekintetében 
fennálló ellentétek kiegyenlitéséröl.

Gróf Teleki Tibor az egyik, aki 
Nagyatádi felé közvetít és gróf 
Hoyos Miksa a másik, aki az 
OMGE-val folytatja tárgyalásait. 
Értesülésünk szerint még hosszú 
ideig nem válhatik a novellából po
litikai kérdés.

Kedden különben a nemzetgyűlés
nek érdekes ülése lesz. Napirend 
előtt Szilágyi Lajos szólal fel és az 
ellenzéki képviselők által benyúj
tott a tisztviselők anyagi helyzeté
nek javítását célzó indítványát 
megokolja. Szilágyi felszólalására a 
miniszterelnök válaszol és részlete
sen kifejti a kormány álláspontját 
Ugyancsak ezen az ülésen nyilatko
zik Bethlen a külföldi útról és a kül
földi kölcsön kérdéséről is.

A pénzű gyminiszter a nemzet
gyűlés szerdai ülésén a Ház elé ter
jeszti a kormány indemnitási javas
latát, amelyben hathavi költségve
tési felhatalmazást kér a nemzet**

hogy nemes igyekezettel ékesítette 
föl azt azokkal a gyöngyökkel, ame- 
Jyeket valaha Thallóczy Lajos hul
latott záporosan.

Ez volt a regi Horváth Jancsi, aki 
talán azt sem tudta, merre van a vá* 
rosháza. Nem érdekelte. Egyszer az
tán, hogy eljött a kurzus, fölqsapoti 
kommunálási és közlekedési szakér
tőnek. Azaz hogy furcsa módon me
rült fel a zavaros habokból. Plaká
tok jelentek meg itt-ott holmi Bi- 
bithi nevű úriember nevével sűrűn 
tarkázva. Az ördög se tudta, ki le
het ez a Bibithi, csak amikor a köz
gyűlésen, mint Wolff Károly ked
venc gyermeke először szólt közbe 
akkor kiáltottak fel meglepetve a? 
emberek: hiszen ez a Horváti]
Jancsi. Hát ez a hetedik kerü
leti intranzigens vezér! No 
ugyan nem veszedelmes, ez méi> 
nem evett embert. Életében sok 
viccet csinált Horváth Jancsi, de 
ez volt a legbravurosabb és egyben 
— a legrosszabb is. A jobboldal 
meg a baloldal paktumot kötött a 
választásba. Ebbe a paktumba a 
Lipótvárosban Gál Jenő, az Erzsé
betvárosban Horváth Jancsi, azaa 
hogy most már a Bibithi rúgott 
bele. Hírmondónak is alig maradtak 
a hivatalos pakt.umos listákon. A 
vicc rosszabbik fele az, hogy úgy 
tolta maga előtt az öt követválasz
tás bukásával terhes Csilléryt, mint 
a kubikus a talyigáját. Csilléryből 
csak a Horváth Jancsi tudott város
atyát csinálni, de meg is bánta sze
gény.

Nem soká bírta a wolffi légkört 
Hiába szokta meg Eötvös mellett a 
hallgatást, Wolff Károly mellett se
hogy sem tudta magára parancsolni 
a némaságot. És angolosan távo
zott. Még a kapufélfától sem búcsú
zott. Se a kapufélfától, se a bizott
sági tagságától. A legjobban a? 
fáj Wolfféknak, hogy ez az ellenzéki 
városatya, akinél senki sem tá
madja őket elszántabban, minded 
este ott ül a Városi Színházban 0 
népszínházi bizottság páholyában. 
Ott ül, ha se testének, se lelkének 
nem kell is a színház, ha elolvad 
is a hőségben, ha valamelyik erzsé
betvárosi stamm-asztal mellett sok
kal jobban elkvaterkázna is. Bú 
tudja, hogy ez jobban fáj Wolffék-' 
nak, mint a legélesebb kritika. Túl 
a külföldi kölcsön törlesztésén, túl 
az uj adókon, túl mindenen, ma aa 
a legfontosabb probléma, hogyan 
lehetne Horváth Jánost kilendíteni 

' a páholyából.
— Hát pajtás azt nem lehet — 

mondta nekem a napokban. •— Nem 
[ lehet, mert ha kidobnak is a nép

színházi bizottságból, én akkor is 
páholyban ülök, mert én „nagybotos' 
vagyok a Nemzetinél.

És már magyarázza is Eötvös 
Károly modorában, hogy mi az £ 

í! nagydobos és már szapulja Wolffé 
I kát olyan ékesszólással, hogy Thai 

’ lóczy Lajos is megirigyelné.

Pogány Béla.

Grenadinok
gyönyörű

új modern mintákkal. Elsőrangú 
újdonságok
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Budapest legszebb nyári színháza a
Sziget-Színpad

az Alsó Margitszigeten

A fényes megnyitó műsor keretiben
Nagy Endre konferál
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Nem politizálni líyolcévioeleveneneliemeive 
lőttem ...

Cserna Endre nyilatkozik 
a „Hétföl Naplódnak

Napok óta Budapesten időzik, 
cserna Endre, az amerikai „C 
bedság'* főszerkesztője. Cserna az 
amerikai Vöröskereszt megbízásából 
tanulmányozza a középeurópai jó
léti intézményeket s utjának egyik 
főállomása Budapest, amelynek szo
ciális viszonyaival ittléte alatt volt 
alkalma megismerkedni. Ma felke
restük Cserna Endrét és megkértük, 
ayilatkozzék magyarországi 
jjresszi óiról.

— Hangsúlyozom, hogy 
mint lapszerkesztő, hanem 
az amerikai Vöröskereszt 
bízottja vagyok Budapesten — 
mondotta Cserna. — Közép-Euró- 
pa jóléti intézményeit tanulmá-

Modern Ubrik Borbála Kismalomházán 
Egy lelketlen anya rémtette

— A Hétfői Napló ki küldött tudósítójától, —

Soprcn, junius 3.
Tegnapelőtt borzalmas esetnek jöttek 

,Sza- | a hatóságok nyomára a megszállott 
Kiemaiomházán. Egy elvetemült anya 
beteg, elmezavarodott leányát a legret
tenetesebb módon zárta cl egy szűk, bü
dös odúba. 3 itt tartotta évekig, elkülö
nítve a világtól. A szerencsétlen terem
tést, csak most találták meg. de oly bor
zalmas állapotban, hogy nem lehet rá- 
ösmerni, mivel alig van emberi for
mája. A hatóságok a legszigorúbb eljá
rást fogják az anya és bűntársa ellen 
megindítani. Az alig hihető esetről, 
amely városszerte nagy megdöbbenést 
keltett, —• a következő tudósításban szá
molunk be:

Mi történt nyolc év előtti
Wolf Józsefnénak, aki eddig a legna

gyobb köztiszteletnek örvendett, elég 
szép birtoka van a burgenlandi Kis- 

> mnlomházán. Egy lánya volt, Janka, 
.... „------ ------- ---------- ------------- I aki nagyon ideges és szeszélyes terem-
nyozoni s a magyar főváros után i tés volt
Jugoszláviába, Romániába, Cseh
szlovákiába, Bulgáriába és Len
gyelországba utazom. Budapesten 
kizárólag ilyen tanulmányokat vé
geztem, sem politikai, sem gazda
sági tárgyalásokat nem folytat
tam. Politikusokkal egyáltalán 
nem tárgyaltam, mindössze tiszte
legtem az államfőnél és József fő
hercegnél.

— Amit Budapesten a jóléti in
tézmények körül tapasztaltam, az 
teljes mértékben megnyugtató. 
Mindenki szívvel dolgozik a nyo
mor leküzdésén s csak az anyagiak 
hiánya az egyetlen gátló akadály. 
Megemlítettük neki azt a nagy

lelkű adományt, amelyet az Újság
írók Kórház és Szanatórium Egye
sülete javára tett Cserna nobilisán 
védekezik a téma ellen:

— Régebben, amikor az ameri
kai magyar lapok kevésbé jó hely
zetben voltak, a magyar írók 
munkáit díjazás nélkül közölték. 
Ezt akartam rekompenzálni a 
a magyar írókkal és újságírók
kal szemben.

im-

nem 
mint 
meg-

Irt.: 

SZÍNI GYULA
Margit szép „,Skn flligrta Mszonyka 

. Jsnk az kiásó kényesek vol-
““rencséjére a férje, Vas Pál rua- 

volt a gyöngédség és úgy szerették 
egymást, mint a golamh a tiszta búzát.

, «r8"«*W>«l gumitalpú 
3árkált odahaza. Az ajtósarkak 

^'oo'loen olajozva voltak, hogy ne nyi- 
m7»KSak' kl°’ régi’ ’zép óra. “mely 

volt, kellemetlen 
ffiongás-bongosa miatt az előszobába, 
került * cso,6tlszobAba’ « Padlásra

n^aya“ elojén k,it hétre lementek a 
™ álon mellé, hogy Margit Idegei klpi- 

"jek 8 toll fáradalmakéi. Este érkéz- 
' moe és az asszony, akit nz utazás 

kimerített, nyomban ágyba feküdt 
t.n™m,zer,ro Pst0 ki,eiio érakor rettenetes 
irombitarlva gásra ébredt fül. Küzvetlo- 

ez ablaka alatt harsogott a rezes 
Margit a férjére nézett, Pál podlg 

„J' valami bünÖB lehorgasztotta a fe- 

ru "Z'? kérdozto az asszony.
— t. l'drjtettam neked megmondani 

Ml 1 ni arcán teljes kótaógbeesés- 
' '"’í mialatt távol voltunk, a re

miit szemben lovó épületet átalakítót 
'“s kaszárnyának.
- mm, u1"’11.. " kaszárnyába

mondta ulegosen Margit — és meg 
táli»,m,n h'”tv ,6bM "0 trombl- 

J n/ ablakunk alatt!
■lo.Jo. édesein, majd beszélek velük

Az ólat elkészítették és Wolf Janka 
a pjncébo került, lo a sötétségbe, pi
szokba és bűzbe.

Az ól egy- méter és hatvan centiméter 
hosszúságú és szélességű, korhadt, pisz
kos és ijesztő, mint ogy koporsó.

Ebben a „koporsóban" egy élőhalott 
feküdt, elzárva a világtól, szülőtől, 

Ifjúságtól és orvosságtól.

És hosszú esztendőkön kínlódott a 
nyomorult teremtés, aki ma már alig 
ember, ellenben egy csúszómászó állat
hoz hasonlít. A faluisak pedig elfelej- 

hogy 
sze-

1915-ben, a világháború második évé
ben egy napon a lány összcszólalkozxitt 
sógorával. Hangosan, kiabálva vesze
kedtek, amire a lány anyja is beleavat
kozott. Közösen szidták a lányt, i 

i:.w 
görcsösen sírva, sikoltozva összeesett. A 
leányt ekkor bevitték a szobába. Mikor 
magához tért, a ruhájához kapott és a 
szó szoros értelmében letépte azt magá
ról. Ezután teljesen meztelenül szalad
gált ide-oda a lakásban, mígnem or
vosért küldtek, aki a hatóság segítségé
vel elmegyógyintézetbe kíildto a lányt.

-■í lánynak ólai éviiének.
Még jóformán el sem helyezhették a 

szegény teremtést az intézetben, ami
kor ajj anyja utána utazott és köve
telte, hogy leányát engedjék haza, mert 
„házi ápolásban akarja részesíteni." 
Wolf Józsefné ekkor annyira és oly 
megánditóan kérte a főorvost, hogy az 
végtére is beleegyezett abba, hogy Wolf 
Janka haza kerüljön.

Odahaza az anya, aki a szanatóriumi 
ápolást borzalmasnak találta, azt a 
megbízást adta vcjéncl;, hogy sürgősen 
csináljon egy ólszerii intézményt a lány 
számára, amit majd a pincében helyez
nek el.

Nyolc évig a pincében . . .

tették a lányt, mert azt hitték, 
valahol egy kórházban ápolják 
gényt Az asszony hazudta így.

Az utóbbi időkben azonban egyszerre 
csak suttogni kezdették, hogy a lány 
itthon van. mert az anyja titokban ha- 
zahcaatta és valahol a pincében tartja. 
Hónapokig tartott a suttogás és ekkor 
a meséből valóság lett: valaki följe
lentette a csendőrségon Wolf Józsefnek

Kiderültek a borzalmak.

Csendőrök kezdtek a dolog után járni 
ós ekkor minden napvilágra került Az 

c a pincé-
---- Vat- ~

--------- ----------- 1IluJh aki ör,,lt leányt kiszabadították a pincé- 
egyszerre csak kirohant az udvarra é3 07‘ °dvas. piszkos deszkatúkol-

mányból fölhozták.

Vfolf Janka. Teljesen meztelen testét 
ragadós piszok borította és nem is
mert rá senki. Inkább egy torz 
négylábú állat volt. már. egy rette

netes élő csontváz.

Wolf Janka nyolc évig élt a pincében, 
az ólban, anélkül, hogy csak egy napra 
is látta volna a kék eget. Télen is ru
hátlanul tengődött és beszélni is elfe
lejtett. Gügyög, mint egy szopós gye
rek. de siri. tulvilági hangon. Szemei 
tönkrementek, nem lát. Csak négykéz
láb mozog.

Retten utca 
borek, akiit 
az arcukat 
láttára.

A csendőrség azonnal intézkedett, 
hogy a lány szanatóriumba kerüljön. A 
lelketlen anyát pedig bekísérték a 
cscndőrségro.

A lelketlen anya bűntársa niég nem 
került kézre.

állapotban van; az cm- 
lerohantak érte a pincébe, 
takarták el a borzalmak

— felelte Pál. |
—■ Nem „majd" ~ szólt Margit — ha

nem azonnal. Beszélj a parancsnokkal... 
Te is szeretnél mindent, elhalasztani és 
nem bánnád, ha beleőrülnék ebbe a för
telmes trombitálásba.

Pál mit tehetett egyebet.? Szerényen és 
csöndesen lement és odalépett a trombi
táshoz, aki épp tele tüdővel fújta a ta
karódét. De annak beszélhetett! Fújta 
fújta teli tüdőből, mert muszáj volt ne
ki és az előírásból nem engedhetett.

Pál kikeresett magának egy értelme
sebb arcú katonát, akinek káplár! rang
ja volt és attól megkérdezte, hogy ki a 
kaszárnya parancsnoka.

— öszy ezredes — felelte a káplár. — 
Ép jókor megy hozzá. Ott lakik az első 
cmoloten. Hallja?!

Pál a nyitott ablakon át, amelyre a 
kánlár mutatott, már látta a kis, köp- 
■ ön. vérpiros arcú, szürkülő hajú ezre
dest, amint magából kikelve ordítozott 
egy fiatal önkéntesre, aki eövekként ki
egyenesedve állt előtte.

Vas Pál bement, az ezredeshez, bemu
tatkozott és elmondta, hogy mi járat
ban van.

— Mit akar?! — rivalt rá az ezredes, 
mintha egy szót se hallott volna Pál 
szerény, halk előadásából.

— Arra akarom kérni ezredes urat
— mondta Pál most már erős hangon — 
tessék elrendelni, hogy no trombitálja
nak épp a mi ablakunk alatt A felesé
gem nagyon ideges . .

Az ezredes fölkacagott és ebbe bele
csendült. az egész kaszárnya.

Volt ön katona? — ordította az ez
redes.

Uj kegyelmes urak
A kormány államfötanác.o.1 

címet kreált
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A politikai beavatott körök már hosz- 
szabb idő óta rebesgetnek valami uj 
méltóságról, egyik újság közölte is már 
ezt bizonytalan formában, amelyről most 
számot adunk, örömére mindazoknak, 
akiket ez a kitüntetés legelőször ér és 
titkos reményéül mindazoknak, akik sze- 
rétik névjegyeiken feltüntetni a rangot 
és titulust Az uj cím, amelyet a kor
mány kreál :

„állam főtanácsos"
és aki kapja

„kegyelmes úrrá" 
avanssáJ.

Az uj címet: a kormánytanácsossá#, 
kormányfő tanácsossúg mintájára kreál
tak, az eredeti torvok szerint „ország, 
tanácsos' lett volna. Ettől clállottak ég 
megállapíthatjuk, — nem befolyásol tat- 
va magunkat a kenyérgondoktól és a 
napi élet ezer más problémájától, — 
hogy az uj cím végső formájában szó- 
rcncsesen egyesíti magában a tisztelet, 
gerjesztő és irigységet keltő motívu
mokat

Hason lóképen elfogulatlanul megálla
píthatjuk azt is, hogy az uj méltóságra 
már erős szükség volt és a kormány ez
zel valóban hiányt pótolt. Manapság, 
amikor minden második ember méltó- 
sagos ur. á közélet terén szorzott érdé- 
inek méltánylása valahogyan elsikkadt 
es nem emelkedik ki kellőképen.

És, — ámbár. — a minisztorvlsolt fér
fiak szintén szép száminál akadnak ha
bunkban, bár a kegyelmes címet Sokoró- 
pátkai Szabó Istvántól kezdve Benárrl 
Ágostonon kersztül fel egészen Lukács 
Lászlóig, vagy Apponyi Albertig sokan, 
inog Pékár Gyula is használja, — mind
ezek ellenére mégis az. uj „államfőtaná- 
csosnak" keblét büszkeséggoi tölti majd 
el. ha a cégvezetője vagy a klubszolga 
foluig hajol és aulikus hangsúllyal 
suttogja:

„Parancsoljon excellenz".
Az uj kinevezések biztos tuüojuá.sj4nk 

szerint e héten jelennek meg a hivata. 
los lapban. Egyelőre heten vannak, he
ten, akiknek névsorát közölhetjük r báró 
hllmann Adolf, Iklódy Szabó János, 
báró Kohncr Adolf, Drehr Imre, Wal- 
der Gyula, Bugyi Autal, Schober Béla.

A házmester elképedve, sápadtan, hab 
kan felelte:

— Bocsánat, nagyságos űr . . .
Az előszobában a saját cselédje bizal

mas és szemtelen modorában így szólt 
Pálhoz:

— Falas hátul a kabátja.
— Falas.’ — ordította Pál. — Hát ha 

falas, tisztítsd ki! A rrrézangyalát!
— Kérem, nagyságos úr — felelte a 

cseléd és tátva maradt a szája a csodál
kozástól.

A nagy lármára kiszaladt Margit asz- 
szony.

— Hát te vagy az? — szólt csodálkoz
va* — Nem ismertein meg a. hangodat.

— Igen, mert mindig oly halkan be
szélők — bömbölte Pál.

— Mi bajod?
— Lehorrdtam az ezredest — pattogott 

Pál — a trombitálás miatt! A kaszár
nyában nyakon vágtam a trombitást. A 
házmestert itt a kapú alatt úgy hasba 
rúgtam, hogy fejjel esott neki a falnak. 
És ez a Mari szobalány is, ha szomtolen 
lesz még egyszer, úgy kirepül innen, 
hogy a lába se éri a földet. Azt a sus- 
torgó rezes árkonbokrát!

— Megőrültél? — ijedezett Margit asz- 
szony. — Beteg vagy?

És csodálkozva nyúlt férje homloka 
után, amelyet meg akart simogatni.

— Fenéket vagyok beteg! . . . Hanem 
hallatlan, hogy az az ezredes, hogy fel- 

i bőszített . . . Azt mondta, hogy meg kell 
. szoknod a trrrrrombitát!
' — Hát meg fogom szokni — mondta
■ csöndesen az asszony — csak csilla- 
i podj le!

az 
ló,

— Nőm.
— Ha katona lett volna — bömbölte 

öszy ezredes — tudná, mit kell csinálnia. 
A huszárlovat is olőbb hozzá kell szok
tatni a trombita szavához. És mivel 
asszonyok is olyan idegesek, mint a 
hát őket is hozzá lehet szoktatni.

Még harsogóbb kacagásba fogott az 
ezredes, végül jóindulatún Pál vállára 
tette a kezét:

— Tudom, sok baj van az asszonyok
kal. De nem kell mindig engedni nekik. 
Én a maga helyén vennék egy nagy 
trrrombitát és addig trrrrronibitálnék a 
feleségem füléin), míg meg nem szokna 
a trrrrrombitát! Szervusz!

Pál kielégítetlenül és iszonyú dühösen 
hagyta ott az ezrodest, akinek a kurta
furcsa modorából rá is ragadt valami.

— Hé! Mit keres ott! — rivalt rá egy 
közlegény, mikor Pál a kijáratot ke
reste.

A szerény Vas Pált elfogta a düh:
— Mi közöd hozzá, bundás? — ordí

totta, mint előbb az ezredes. — Majd mé
résre tanítalak, parrraszt!

A katona visszahökölt. Alighanem ci
vilbe öltözött tisztet sejtett Pálban és 
meghunyászkodva szólt:

— A kaput tetszik keresni? 
kérem elássam

Otthon a lépcsőházban a 
foghegyről szólt oda neki:

— A cselédei az első lépcsőn 
ezt nem fogom tűrni!

— Mit nem fog maga tűrni? — rivalt 
rá Pál. — Hát ki maga? Hogy mer en
gem itt megszólítani? Ha valami baja 
van keressen föl a lakásomon, de aláza
tosan, a terrembnrrráját!

Ott van,

házmester

járnak le,

nydr/Tlí?' f*°‘tdabb bútorozott szobák, Kk t O F CÍ 8 l CB Í Í
lakáshoz juttatjuk

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

ha ftlktresi tlÓkeli boloárosi irodán* 
kát. —- Szobáját díjtalanul kiadjuk, 
ha szó mélyoson, tolofónon vagy pőstán
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Pincér voltam a Ritzben
Csillagos ég alatt. — Az ujaK (s a réíieK. — Úgy visel
ned), mint egy gi óf I — ..Kolléga úr e£.ye meg“ . • . 

Félmilliós ebéd

"Nyolc emelet ningarságáhan. a Duna-1 szálló kgfigyolror-sebb alkalmazottja kér- 
uiota tetőterraszáu balkz' ncfoszláuyai- dezi!jnlota tetőicrrafczúu halk z<... ______ ,

|a kapaszkodik az esti «zél s epedŐ me- 
lidíákat hömpölyget Bnda felé. A csil
lagos ég ráimjlik a házakra, milliónyi 
ti* remegő gyurtyalobogás köröakörül, 
t város alszik . . .

A korlátnak dűlve karcsú fiatalember 
lázi a MÍnes, mosolygó társaságot. Hoaz- 
fzú, kék kabátjának frakk.“szabása van, 
>1A| három ragyogó gomb: az elegáns 
teálló, elegáns pincéiéinek ogyeuruhája.

■■ ■ *2*4..,.

A terrasz legtávolabbi sarkában 
ooiu hölgy és négy férü ül. Két Odcs- 
Cichi és a bécsi Ditrichstein herceg.

ellettük, pezsgőt vödörben, mint bója 
I tengeren, jégdarabok közt egy üveg 
tokol.

A bdső asztaloknál mindenhol Ismert 
págnéscsoládok, akik közé pesti gentri 
luk Iktatódnak, ők a hangosabbak, köny- 
iyodén, de energikusan rendelnek s 
•mikor fizetnek, erősön bolefújnak a cí- 
rsretta szopókájukbu. Lovakról és gú- 
Kns ügyekről folyik köztük a szó.

A külső asztalok mellett feltűnően di
vatos hölgyek és fehérplcsztrónos uruk 
Izórakozuak. Parfőmjűk erős, ékszerük

h4-

1 — Na, rendben van minden!
— Iiendlxn; . . . izét rendeltek . . .
Mire a konyhába értem, mindent el

feledtem.
A lift mellett báró Bornemissza Adel- 

lebe ütközöm. Hám néz, felismer és ijed
ten mondja:

— Jézus! ... Mi van magával!
Udvariasan mosolygok és a bárónőt 

nem akarom megismerni.
— Maga itt!
— Itt kaptam alkalmazást . .
— De hiszen maga . . .
Nemet intok . . .
— Nem kérem, nz az űr feltűnően ha

son üt rám . . . sokan mondják.
A bárónő nem hiszi. Látom, egész osto 

kétkedve néz rám . . .
A konyhán cslno kis fiatal lány szor

goskodik. Határozottan szép. Ketten va
gyunk és — talán így szokás? . . . meg
csípem az arcát . . .

— Ne izéljon . . . mondja kedvesen ... 
kolléga úr új!.. •

Intők.
— Hol volt eddig! . . .
— Delinél. a Wampetigsuél ... a 

Zöldvadászbau . . .
—- Ojjé! . . . Hány éves!
— Huszonkettő már elmúltam . . .
Búin néz. Ugylátszik, szimpatikusnak 

talál, mert tortamnrudékkal kínál meg:
— Kolléga úr, egye meg ... 

hagyták
nyitotta meg. 
kedd, — igy kozdi — a 
zasságszédelgő, múlt év 
Nyitván megnősült és 
120.0DŰ szokol hozományt 
küvő után pár hónappal Führer ott- 
hagyta a feleségét és Romániába szö
kött.

A felesége, hogy botrány ne legyen 
a dologból, uem tett följelentést ellene 
és várta, hogy a férje időközben visz- 
6zatér majd hozzá. Azonban ez nem kö
vetkezett be. Ehelyett Führer Buka
restben egy úriasszonynak kezdett ud
varolni és hamis okmányok alapján fe
leségül vetta. Fél millió hozományt ka
pott készpénzben és ingatlanban. Ami
kor a pénzt megkapta, azzal az ürügy
gyei, hogy üzleti ügyben el kell utaz
nia, Magyarországba jött és többet nem 
ment vissza Bukarestben hagyott fele
ségéhez.

A tehetséges Führer egy napon vá
ra tlcnul Nyíregyházán jelent meg. Ott 
állandó lakást bérelt és mint ’ lókercs- 
kedő, több üzletet bonyolított le. A nők 
iránt és főként a hozomány iránti vál
tozatlan szerelme azonban most sem 
hagyta nyugodni. Nyíregyházán több 
asszonynak és leánynak kezdett udva
rolni, míg végre Gottormann Berta kis
asszonynál állapodott meg.

A leány szüleinek azt mondotta, hogy 
1912 óta nős, de most válófélben van 
a feleségétől, ezért nem is laknak 
együtt. Elmondotta, hogy a válópört 
Budapesten intézik és annak a gyors 
lebonyolítása érdekében ogy rabbinus 
intézkedik.

A leány apja Führerrel Budapestre 
utazott és fölkereste velő a rabbinust, 

. , -ahol az iratokból meggyőződött, arról,
csak magával történik meg . . . A multl]10g,y Führer tényleg válik a feleségé- h/.w.nlt.n m Vitrin*. •f-.V _ . .. . . .! tol. Ezután Nyíregyházán megtörtént 

. az eljegyzés, amely a lapokban is meg- 
' Jolent.

És ez volt a bnj. Mert az eljegyzési 
hirt elolvasta Führer .Jakab felcdógo is 
Nyitrán. Nyomban Budapestre utazott 
és a házasságszédclgő lókroskedöt bepa
naszolta a főkapitányságon.

Az ügyet dr. Gellért Ede dotektívfő- 
felfigyelőnek osztották ki, aki Dienes 
Imre detektívet bízta meg az ügy ki- 
uyomozáaáv&l. A detektív fölkereste a 

i rabbi urat, akinek elmondotta, 
i Hibrer bázasságszédolgést követett 
el és jelenleg is arra törekszik. A 

Ibiuussal erre megállapodtak, hogy 
I gönyileg fölhívja Pestre a válási 
elintézése céljából.

a her-

A

I

izorakoznuu. i’nrioinjmx eres, ck’zchik , 
lénye erőszakos, ételük a legdrágább, 
budape*' új autotulajdouosai.

A cigányok mellett levő asztalnál kő
lapkor ú pár. Gömbölyű, pufiadtkezü 
fért) köt.' könyökére dől s úgy magyaráz 
közénkieuzroJ. akinek egészen könnyen 
Is simán sikerült a Dovizaközponttól 
jvájci frankokat szereznie ... A felesé
re íeketcruhás, rókaprémet hölgy, fölé
in hajlik és összcszorílott ajkai között 
tulkán, de energikusan mondja:

— Midrt könyökölsz! . . . odanézz, úgy 
Viselkedj, mint a Fcslelich gróf! .

mt.

egy ki-

kijáratnál véletlenül a cigány bő
gője előtt álltam meg. Egyszerre pisz
kálni kezdik a lábam. Hátra nézők. J 
bőgős a szerszáma mögé bújt s míg 
egyik kezével a vonót dirigálja, a má
sikban sörös üveget tart.

— Pincér úr, takarjon el 
csit ihatnék . . .

A Ihmapalotában a cigányoknak nem 
arabod inni és dohányozni, de a bőgős 
önnek ia megtalálja a módját

— Disznóság! ... — mondja az egyik 
pincér társa in. Az ott houmardot rendelt, 
negyvenezer korona és ölvén korona 
borravalót hagyott! ... A mágnások 
megadják a cecbck tízszázalékát, de 
ezek . . •

Másik pincér le md’énk szegődik.
— Na hallja — mondja — ilyen is |

•'ér
te szí, hónapban a franciák . . . tudja, akik

**tA^c\wh» uyr..

A férfi hát ráveti magát, lábait 
másra dobja, a kezét n cslpőjéro 
Igésren olyan, mint Festetlek, csak...

— Pincér!... hangzik az egyik asz
tal mellől.

Kis szünet, aztán újra nz döbbeni 
hang:

— Pincér, . . . miért nem jön!
Beregszászy üzemvezető odalép mellém

H fdlobhvalól hangon utasít:
— Mért nem mozog!!
(Vak most kapok ésxbs . . . Pincér <v»- 

gyök ma a lliisben!
.\z usztnlbuz niejjjek és meghajtok:
— .Méltóstasson . . .
A fiatal cmlter nem néz rám, de vál- ' 

láu korét-.-.tül mondja:
—- Kél kupzsakl . . .
Ismét meghajtok. A társaság

tagj'i:
- Egy málnát!

És egy kibontott hajú kis lény:
— Von mogyoró fagylalt!
— Kitűnő — földem -■ most készült! . .

(Gerbeaud s. állltot’a délután!) j MMetoJárf szoktak énn! . . . ozarkorou .1
A.-’I n eo. bun n további rendelés. Nyol- , adtnk* Llak: • • • Hja. tramiák! . . . 

cut) vannak é» én nyolcszor mondom: i Ebbe® a két wóban egész élatfilnzó- 
igenis! | Hója benne Van . . . közben elmondják.

Mikor már Indulok, vtnnnam etolnak: I hogy Ditrichstein herceg Apponyi gróf 
• 1 inni egy kla (ry:ni'ororösitőt! esküvője alkalmából hu'-zoiini'gyterité-
A konyhoa Mayer íöüzomwzvto* a I kés ebédel adott, ícimilH^ba 

Erre az alkalomra négy lav.gousté.-t 
(teugori rák), hozlak rcp'ilCgépcn Pá
rizsból.

Még egyszer betekintettem a kony
hába, aztán búcsút mondtam két óráig 
tartó új foglalkozásomnak, 
üzemvezetőt kerestem, hogy köszönetét 
mondjak neki és átadjam az ezerkétszáz 
korona borravalót, amit . . . becsülettel 
kerestem meg!

Valamikor — Marosvásárhelyen lo
vastiszt volt Beregszdszy, egy társa
ságba jártunk, a forradalom után Pestre 
került, nem tudott elhelyezkedni s az 
egykori huszártiszt beállott a ~ 
palotába csaposlegénynek, borfiának 
éthordónak

címek s hosírzú négy év múlva a száj, 
loda üzemvezetője lett.

Az egykori gentri fiú szakított a „trn. 
<Uciókkal“ és amíg négy óv alatt a szál, 
lodai élet mindenfajta alkalmazottjának 
sorsában osztozott, olyan látókörre én 
tapasztalatra tett szert, amely bármely 
világváros szállójának ügyvezetésére 
alkalmassá kovácsolta.

Távoztam.
Simogatva szállt fölöttem a Bajad.-'r 

keringője, aztán magába ölelt a pesti 
éjszaka . . .

A konyhából csengő hang kiáltott
Duna- j utánam:

Kolléga ur! . . . leszámolás elöli 
aztán szakácsnak, pin- 1 nem szabad elmenni! . . .

Háromszor nfisfilí Egy 
házasságszédelgö lókBreskeűű

A házasságslbert a rendőrség letartóztatta
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

Tegnap dólelőtt a rendőrségre került í közben több vidéki városban, ahol üz- 
egy veszedelmes házasságszédelgő, aki 
anélkül, hogy az első feleségétől elvált 
volna, három házasságot kötött és mi
előtt rendőrkézre került volna, Öt lány- 

I nak ígért házasságot A bázasságszé- 
| dolgő, aki nem is olyan fiatalember, 
inért 45 éves, a házasság igéreto címén 
jelentős összegeket csalt ki a meny- 
arazonyjolöitcktől, illetve a feleségeitől 
és azután megszökött

A följelentések sorát nz első felesége ! házába.
Fiihrer Jakab lókeros- ogyelöro kénytelenek

tehetségo3 há-I szenvedélyes nősülő az oltár elé vezesse 
novemberében ' 
a feleségével 
kapott. Az es-

loti ügyekben megfordult, férjhez me
nendő leányoknak udvarolt, akiknek a 
régi bevált recipe szerint, szintén há
zasságot Ígért.

Amikor a detektívek Führert megmo
tozták, a tárcájában több női fényképet 
találtak. Ezek voltak az újabb meny, 
asszonyai. A ncgyvenötéves lókoroskedő 
kékszukáílt ezokután a rendőrség letar
tóztatta és útkisérték az ügyészség fog- 
Lí_í’__. Führer menyasszonyai pedig 

várni, hogy a

hogy 
már 
rab- 
sür- 
üffy

őket — megfelelő hozomány ellenében.

Varsányi és Rassay 
a helyzetről 

Beszámoló Újpesten
Vasárnap délelőtt tartotta meg beszá

molóját Újpesten Fábián Béla. Aa 
egész város fellobogózva, nagy lelkese
déssel fogadta képviselőjét és úgy ott 
mint a vele jött ellenzéki vezéreket el
halmozta rugOGzkodúsa jeleivel. Fábián 
elsősorban a forgalmiadó kérdésében vé
gezett munkájáról számolt be, aminek 
orodményo volt, hogy a bloekrendszert 
Budapest környékén nem sikerült a kor
mánynak bevezetnie. Kifogásolta a kor
mány pénzügyi politikáját, mely szerint 
az állam ruindon terhét a városi pol- 
gárságon igyekszik behajtani. Az in
teger Magyarországért nem izgatással, 
hanom csokis az igazi domokratizmus 
fegyvereivel lehet eredményesen küz
deni.

Eisutáu Vdzsonyi Vilmos szólalt fcL 
Amikor Bethlen európai útjáról haza
jött — mondotta — azt tapasztalta, 
hogy a destruktívnak nevezett ellenzék 
kevésbé zavarta útjában, mint politikai 
barátja!, az egységesnek nevezett párt 
fajvédő szárnya, akik a miniszterelnök 
európai útját találták alkalmasnak arra, 
hogy felmondják a neiu létező egységet 
és igyekezzenek kezükbe keríteni a ha
talmat Magyarországon. A miniszter
elnöknek választania kell aközött, hogy 
ő iifise-o lo ellenfeleit, vagy azok ütik 
le őt, mert ha pillanatnyilag ki is bó- 
kíilnok a kormánnyal, de legközelebb, 
adandó alkalommal, újra felveszik a 
harcot.

Vázsonyi után Rassay Károly szólalt 
fel, aki beszédében mai vezércikk linkben 
lefektetett elveit és gondolatait fojto- 
gotte. Rámutatott arra, hogy a liberá
lis ellenzék nem látja ugyan Ideálját a 
miniszterelnök politikájában, de ha a 
békét, a jogrendet biztosítani tudja, 
akkor ebben a tekintetben számíthat a 
liberális ellenzék támogatására.

Végül Pakots József és Benedek János 
beszéltek még.

Wemzstl Rcyal Brigiim

Úgy is történt. Führer a sürgöny vé
tele után Pestre jött, fölkereste a rab
binust, akinek a lakásán a detektív már 
várta a lókorcakedőt A meglepett Füh- 
rert nyomban előállították a rendőr
ségre. ahol kihallgatták.

Führer elmondotta, hogy Gottormann 
Bertát is csak a pániéért akarta elvenni 
és astAn elhagyta volna. Miközben

Minden este fél 8-kor a nagyszabású Júnluul 
variétémOsor és Magyar Ernái vendégfelléptéve] 
HATTYÚM)VAS Harmath-Zerkovilz operettje

került,_j Nyíregyházán mint vőlegény •zorepelt.
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HÍREK

A legyőzött hang
S'iilöföldie: Olaszország. Marconi zse- 

világba szökkenti e század légcső- 
dalosabb gondolatát, a dróttalan táv- 
iratozásét. Nevelőháza: Amerika. Mér
nökök serege rohanja meg a gondola
tod s ezer finomsággal dolgozza való- 
sögg<!. d hangtalan szó közlésének 
willió lehetősége nyílik meg egyszerre. 
8 már születik az új gondolat: miként 
lehet a hangos szót a levegőn keresz
tül — -minden egyéb közeg nélkül — 
átadni, közölni.

S a technika, a valóság itt legyőzi a 
képzeletet. Alig születik meg a gondo
lat itt, előttünk, tegnap, sőt ma, Ame
rikában már társaságok alakulnak, 
amelyek rideg üzleti alapra fektetik a 
gondolatot s áruba bocsátják azt. Egy
szerű, szinte már olcsó készülékeket 
gyártanak, amelyek segítségével San- 
Franciscóban hallani lehet a New-York- 
ban szónokló Harding elnök szavait. 
Egy-két hét s már egy chicagói hang
verseny akkordjainak hullámait fogják 
fel Parisban: az élő szó átrepül az 
Óceánon!

Csoda, tünemény: valóság! S a gon
dolat már feltartóztathatatlanul tovább 
rohan: Angliában autókra szerelt készü
lékkel tudatja a sofför a rohanó gép
kocsiról, hogy útban vall hazafelé; In
diában, egy angol társaság élvezettel 
hallgatja a londoni Nagyopera előadá
sai; Amerikában ezer iskolában tartja 
tneg egyszerre a legnépszerűbb színé
nek egyike mesedélutánját és igy to
vább és igy tovább: a nagy külföldi 
képeslapok hétről-hétro új és új lehe
tőségekről számolnak be képekben és 
írásban s mikor már azt hilietnők, hogy 
ni«C6 több, nem lehet tovább, 
születnek az új, 
gondolatok s már 
alig tudjuk őket.

S Önkéntelenül is 
Képzeletünk elébe 
iveknek, napoknak, 
nak és látjuk, illetőleg halljuk, amikor 
a repülőgép pilótája, egyhangú, hosszú 
Htján jelentéseket ad le az egyes állo- 
Eásóknak} amikor a tengeralattjáró 

ipitánya utasításokat kér hadügymi
nisztériumától messzi-messzi szárazföl
déi felől.

S már szárnyalunk a képzelet végte
len sebességével: a sarkkutató a végte
len jégmezőkről napról-napra tudatja a 
világ tudós társaságaival elért eredmé
nyeit; őserdőkben elrejtett készülékek 
felfogják, megfigyelik és a. maguk tél
ies, eredetiségükben közlik a kutatók
kal nz eddig szinte ismeretlen 
vadállatok szerelmes ordításait, 
gyilkos üvöltéseit, stb.

Csoda: végtelen és gyönyörű csoda 
tz! Hallgassátok emberek s figyeljétek: 
iátlui végre-végre felhangzik, fefdobog 
valahonnan messziről a S2erefel. a meg
értés, tiszta s ma alig-alig hallható 
nagyszerű és fényes hangja is!

Lóránt Mihály.

akkor 
sarjadzó, szárnyaló 
figyelni, felfogni is

a jövőre gondolunk, 
igyekszik vágni az 
de talán csak órák

éiért 
harci,

- A kormányzó és neje Székesfe- ^adóban. A húr ötezerévcs feltalálása 
alkalmából, a fővárosi cigányzenészes 
monstre hangvorEenyt tartottuk vasár
nap délelőtt a Vigadóban. Ugyanez al
kalommal Markos Gyula 40 éves hír* 
lapirói jubileumát is ünnepelték a há
lós hangászok. A hangverseny kereté
ben előadták Markos Cigányok imáját, 
valamint Nemzeti Hiszekegyet is. Az 
ünnepély mindvégig emelkedett és lel
kes hangulatban folyt le.

— „Erdélyi Föld“. Vasárnap délelőtt 
zaSIjott le a svábhegyi Normafa kör
nyékén az iJSrdólyi Föld*4 elhantolása 
alkalmából rendezett ünnepség. Mintegy 
4000 ember jolont meg az ünnepélyen, 
melynek jelentőségét nagyban emelte az 
a körülmény is, hogy junius 3-ára esett 
az 1437-ben Kápolnán a faji, nemzeti 
és vallási kisebbségek védelmére kötött 
„erdélyi uniónak" 486-ik évfordulója.

— Nincs bolgár forradalom. Szófiából 
jelentik: A külföldi lapokban elterjedt 
ama hírek, amelyek bolgár forradal
makról, vagy zavargásokról szólnak, 
teljesen valótlanok. E híreket osak azért 
terjesztik, hogy kedvezőtlenül befolyá
solják a leva érfolyamának emelkedé
sét. Bulgáriában mindenképpen rend 
uralkodik. A parlament nyugodtan foly
tatja munkáját A közvélemény rokon
szenves érdeklődéssel kiséri Slambu-

öeryárott. A kormányzó és felesége 
vasárnap reggel Székesfehérvárra 
érkéz!ek, ahol resztvettek a gyalog
sági laktanyában megtartott zász.ló- 
szentelésj ünnepen. Tizenkét órakor 
P kormányzó az egyházi és világi 
í-11^°.^ társadalmi szervezetek 
küldöttségeinek üdvözletét fogadta, 
innen a püspöki palotába hajtatott, 
finol villásreggeli volt.

"7 A Héfől Napló 20.000 koronás pá- 
yaz-a(a. Karinthy Frigyes szilhuetthé- 
Sí? ‘^^'dlihu-ávnl igen sokan pró- 
™lkwta.k olvasóink közül, do a temér- 

oknldött megfejtésből csak huszon- 
ni,i -\,a y.i,óónak sil‘Orült a valódi mog- 
Mdaot eltalálnia.

n|,an* B 2000 koronás dijat 
^'<•0)1 János (Budapest, VII., Thököly. 
tir-M.. .-Uyt?.0 ki a Pályadijat, kellő 
miió. dS u!?n s-^rkosztoségtínkben búr- 

\ n délelőtti órákban felveheti.
ÉtTár- ,?rsz<*S08 Széchenyi Szövetség S í AZ °mág0S

? k** vafiarnap délelőtt tar
irta’ 1! r ÍVl!rú ktízffyülését nagyszámú 
n8kflíJközönség jelenlétében. Az el- 
i iuifv*''? lclca1ósébcn beszámolt arról 
*tövesó» ku4urális munkáról, amelyet 
SéSlfctUSalnak .6fe k;izélctíink kitü- 
ís 4c ’ ;k ^WattaávBl hét nyilvánosés 4c, o^tAiJx°gattlfiiva* két nyilvános linszki kormányának azt a törekvését, 
' ». Iy' 68 egyeteme® ülésen fej-1 hogy mogszilárditsa az ország pénzügyi

A rákosszenimlli&fyl fivllkcs 
töredelmes vallomást telt 

A Kanozsay-hAzaspár tovább tagad 
Felderítették már a teljes bündgyet

A letartóztatottakat a főkapitányságra vitték
— A Hétfői Napló tudósítójától —

~\ Barátom, a köz 
] tisztasági alkal
mi azott rossza 
lóan csóválta c, 
fejét, miközben 
(gy reggeli lat 
színházi rovatá\ 
böngészte:

} — Én már iga
zán nem tudom 
uram, hogy méí 
vannak íjjeA 

<nagyra evvel a Boti nrral. így mon-A rákoszentmihályi gyilkosság ügyé
ben a rendőri nyomozás a befejezéshez 
közeledik. Czövek Sándor főkapitány
helyettes, a pestvidéki kerület vezetője, 
akinek nagy része van a bonyolult bűn
ügy kinyomozásában, tegnap délelőtt 
az előzetes let'fv-fő^atffsról szóló végzést 
kihirdette:

Tóth József,
Tóth József né, 
Kanozsay Dezső, 
Kanozsay Dezsőné, 
Szegi Mária és 
Boócz István mérnök 

előtt. A rendőrség végzésében 
zsef megnyugodott, a többiek 
fel folyamodást jelentettek be

A rendőrségen vasárnap

Tóth Jó- 
azonban 
ellene.
délelőtt 

jelentkezett Laehmann József, a 
meggyilkolt Laehmann András test* 

vérbátyja,
aki Jászberényben iskolaigazgató. Laeh
mann József elmondotta, hogy öccsé
vel legutoljára 1911-ben beszélt és azóta 
nem látta. Két évvel ezelőtt Amerikából 
kapott tőle levelet, erre azonban nem 
válaszolt, mert haragban voltak. A csa
ládi körülményeit sem ismerte és a 
testvére meggyilkolásáról a lapok ré
vén értesült. A rendőrségen azért je
lentkezett, mert a Lachmann-családnak 
ő az egyotlen Magyarországon tartóz
kodó tagja.

A nyomozás most már véglegesen meg
állapította, hogy

Laehmann Andrást a felesége és a 
leánya gyilkolták meg és a gyilkos* 
Ságban Tóth mint felbujtó szerepelt.

Az a mód ahogyan az öreget megölték, 
szintén emellett bizonyit. A másik há
rom holttest elföldelésénél ugyanis a 
pléhláda szerepel. Ezek Tóth müvei 
Voltak. Laehmann Andrást ruhástól ás
ták a gödörbe és a holttest fölé me
szel öntöttek. Ezt az asszonyok csi
nálták.

Tóth elmondotta, hogy Kövessnét elő
ször ő is ruhástul dobta bele a gödörbe, 
később azonban félt attól, hogy a

95 kilós asszony holtteste erős 
szaggal fog rothadni és a rettenetes 
bűz esetleg árulója lehet a bűn

ténynek.
Ezért pár nap múlva bádoglapot vásá
rolt és azt kivitte Rákosszentmihályra.

Kövessné holttestét kiásta a föld
ből és mélyebbre temette. Azután pe
dig bádoglemezzel betakarta és úgy 

öntötte föléje a homokot.
— Azért tettem ezt — mondotta, — gon tartják.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
— A hír Ötezerére. jubileuma a VI- ’
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mert igy a gázok széjjelmennek a föld- 1 mon
ben és nem fölfelé és a bűzt nem lehet •,« mongyak, íjjen jó

'MJ?.”.1?0, dc en má csafc ftitnow 
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megérezni.
Molnár Tóth tehát a háromszoros gyil

kosságot a legnagyobb körültekintéssel 
követte el és minden gyanús körül
ményre kiterjedt a figyelme. Most már 
nem is tagad, hanem minden föltett kér
désre beismerő választ ad.

A Kanozsay-házaspár még mindig 
tagadásban van és eddig csak az 

okirat hamisítást ismerték be.
Ktnczsay Dezső tagadja, hogy tudott 
volna a tömeges gyilkosságról és ta
gadja azt is, hogy Laehmann Andrásáé 
megfojtásában ő segített volna. A bizo- .......................
nyitékok azonban mind ellene szólnak tünk koronaherceg uccába, hát otl 
és nekik tudniok kellett a gyilkosság- -
ról és nz ő beleegyezésükre rojtették c’ 
a fürdőszobában az öregasszony holt
testét.

Kanozsay és felesége egyre azt hangoz
tatják, hogy ők csak a házeladási szer
ződés megkötésénél voltak jelen és eb
ben mint hamis tanuk írták alá a ne
vüket. Egyébről nem akarnak emlókezni. 
Valószínű azonban, hogy két napon be
lül már az ő szerepüket és sikerül vég
legesen tisztázni.

Rendkívül érdekes vallomást tett Mol
nár Tóth a meggyilkolt Kövesönéről. 
Elmondotta, hogy

az asszony rendkívül éizéki volt és 
erős sexuális életet élt

A tőzsde közelében a Szabadság-téren 
Tóth által egy hónapos szobát bérelt, 
ahol udvarlóját minden délután fogadta. 
Különben is kacér, kikapós asszony 
volt és Tóthot anyagilag segítette, csak
hogy jó barátságban maradjon vele. 
Ruhákat csináltatott noki és a tőzsdei 
veszteségeit j? kifizette.

Vasárnap délután és este a rendőrsó- 
, geu továty folytatták a tanúkihallgatá

sokat és gyűjtik Tóth és Kanozsay 
Dezső ellon a további terhelő adatokat. 
Tóthot Kanozsayval előrolátliatólag hét
főn fogják szembesíteni

A központi nyomozó osztály vasár
nap délutánra befejezte a nyomo
zást és újabb intézkedésre a hat le
tartóztatott egyént még vasárnap 
éjszaka a pest vidéki rendőrség épü
ltéből átvitték a főkapitányságra, 
| ahol külön cellában helyezték el 
löket. Molnár Tóth Józsefet hát főn 
^át fogják adni az ügyészségnek, a 
; társait pedig egyelőre még a főrsait 
'pedig egyelőre még a főkapitánysá- 

— Egy uriasszonyt mérgezett tortá
val akartak megölni. A rendőrség két 
nan óta egy titokzatos mérgezési bűn
ügyben n nyomoz, amelynek elő
kelő szereplői mialt a vizsgálatot disz
krét módon végzik. Egy fiatal asszonyt 
mérgezett cukrászsüteménnyel meg 
akartak ölni, a méreg azon tan nem ha
lott és az asszonyt jolenleg egy kórház
ban ápolják. Danik Emil katonatiszt föl
jelentést tett a főkapitányságon egy fia
talember ellén, akit azzal vádol, hogy 
egy közös nőísnierősiiket méreggel meg 
akarta ölni. A följelentés szerint az il
lető fiatalember haragudott P. József- 
nére és az ismerősoi előtt többször han
goztatta, hogy az asszony nem fog ter
mészetes halállal kimúlni, Pár nappal 
ezelőtt P. Józseffé az illető fiatalember
től cukrászsüteményt kapott. A süte
mény elfogyasztása után rövid idő múl
va rosszul lett és a mentők súlyos mér
gezési tünetekkel szállították a Rókus- 
kórházba. Az asszony két napig súlyos 
állapotban feküdt a kórházban és köz-; 
bon gyomormosást alkalmazlak. Most 
azokban már túl van minden veszélyen I 
Az asszony, amikor jóban lett, elmondta ■ 

i betegsége körülményeit és annak a gya-| 
! nujának adott kifejezést, hogy a cuk
rászsüteménytől lett rosszul, mert a sü
temény meg volt mérgezve. Ezekuíán a 
fiatalembert, aki a mérgezett cukrász
süteményt küldötte P. Júzsefnének, föl
jelentették. A nyomoztat a titokzatos 

mojttfom, hogy cgyáltálján nem d 
fjuszlusom szerint való igazgató d 
Boti ur. A télen, kérem, hogy ráéri 
időm vót, meg egy keveske -péz ii 
akadt, mondom az asszony r-l;, hog$ 
elmenjünk a színházba. Fel is szede- 
lözköttünk, őszi elballag lünk a kirá\ 
uccuba. Kérek két jegyet, aszongyák 
nincs. Kérdem: ki jé a színház, aszom 
gyük a Boti űré. Átballagtunk aj 
Izabella uccába, ott se vót jegy egi\ 
se. Kérdem, ki jé a színház, aszón- 
gyük, a Boti űré. Onnan átballaa-

egy se. Oszt megln csak e 
pl Bőtl Urc a színház, ugyanúgy eseti 
íl- szerccscny uccába, meg az Andrássá 

| rilon. Hát mondok, csak nem j<\ 
igazgató, akinek annyi a színháza, 
oszt nincs egyetlen egy jegye sem. 
Jó trafikba van cigaretta, kát akkt 
ja színházba is legyen jegy. Azi 
mondom. No, istennek ajállom.

— Rablótámadás a Tisza Kálmán- 
téren. Szombatról vasárnapra virra
dd éjszaka a Rákóczi-uti Exeelsior- 
pince mulatóban Vass Lídia és Ko
vács Mária állásnélküli cselédleá
nyok megismerkedtek egy vidéki 
gazdálkodóval. A mulatóban nagy, 
mennyiségű szeszes italt fogyasztot
tak, majd ittas állapotban menteit 
hazafele. A Tisza Kálmán-téren a 
két cselédleány a gazdálkodót egy 
bokorba csalta, ahol ráugrottak 
földre tepertők és 300 ezer koronái 
tartalmazó pénztárcáját elraboltak. 
A megtámadott ember magához tér
ve segítségért kiabált, mire a közel-, 
ben posztoló rendőrörszem hozzá
sietett cs sikerült a már szökni 
akaró két cselédleányt elfogni és <1 
főkapitányságra előállítani. Vasár- 
nap reggel mindkettőjőiiket kihall
gatásuk után előzetes letartózta* 
fásba helyezték.

— Gyilkosság a mulatság után. A 
Fő-utca 51. számú házban az éjszaka 
két társaság mulatott. Reggel felé a 
társaság tagjai összeverekedtek cí 
késsel, revolverrel támadtak egy* 
másra. A verekedésben többen meg* 
sérültek, legsúlyosabban Kovács La
jos tanuló, akit nyolc helyen szúr
tak meg. A verekedők közül a rend
őrség négy embert letartóztattak.

— öngyilkosok. Szúrdós József 28 
éves koroskodősoged a külső Kereposi- 
uton egy helyiérdekű villamos elé ve
tette magái. A szerencsétlen embert a 
villamos kerekei halóim gázolták. Mire 
a mentők a helyszínre érkeztek, meg
halt. — Simon Pál 84 éves la ka tocsogód 
a Margidhidról a Dunába vetette ma
gát Kimentették s n mentők a Rókns- 
kórliúzbn szállították. Kihallgatásakor 
elmondta, hogy öngyilkosságot azért 
akart elkövetni, mert felesége kórház
ban fekszik, őt pedig lakáséból kilakol
tatták s azért végső elkeseredésében 
akart megválni az élettől.

„Corvin-Színház"!
Kérem levelét elutazás és más fontos Óév

ben Síkra* hlrdetélrodában VI, V’ilmóa 
császár-ut 33. átvenni

„Mária Terézia-tér*

Polc skalp fást
i bkásiakarit tr.i. festést, szónveggordózist legelőm o- 
; sebben vállal Takács vakum, Horn Ede u. 12. Tel. 84-42

Minden előad álban

Marta Farra 
Hanussen
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HIHET
lyes eljárás az sem, hogy a Hitel
bank a M. F. T. K. árfolyamát nem 
maga eszíiumlta, hanem azt a kö
zönségre bízta.

KOZGHZDHSHGH

Az outslderpapirok hete
kruoI-Magyar Bank éf Magyar-Óla sx Bank értékel előtérben 

Miért hanyagolja el a spekuláció a nehézpaplrokat? — Megszűnt 
a kontramlnjáték

Az értékpiacon az elmúlt héfon killÖ- 
hösen az Angol Magyar Bank és n Ma
gyar-Olasz Bank részvényei állottak az 
érdoklődés középpontjában. Szóval an
nak a k< t banknak az értékei, a molyok 
a legutóbbi téli nagy boh.-z idején telje 
wn elhanyagoltak maradtak a Hitelbank 
papírjaival szemben. Egyáltalában ér
deke* jelenség a piacon az, hogy

• közönség egyelőre teljesen elfor
dult a nehézpapirok piacáról

értékének 200 koronáról 1000 koronára 
való felemelésével 225 000.000 koronára 
emeljék fel. Az összes Részvényeket a 
légi részvényeseknek *51:1 aráuybuu fe|. 
ajánlják. A kibocsátási árfolyam 27j| 
korona. Az elővételi jog ez évi június 
19-től 28-ig bezárólag a Magyar Általa, 
nos Hitelbanknál gyakorlamló. Az jgoo 
évre vonatkozó mérleg 27,013.626.15 kJ 
róna nyereséggel zárul, az igazgatóság 
javasolni fogja, hogy az. osztalékszelt 
vény június 18-tól 1150 koronával vál
tassák be.

A Jtarófi ingyenrészvényeket ad. 
A Baróti Szeszfinoniitó Rt., mint 
értesülünk, legközelebbi közgyűlé
sén határoz alaptőke fölemelés rész
letei felől s ebbőől az alkalomból 
a régi részvényeseknek ingyen- [ 
részvényeket fog juttatni. Ezzel van 
öszefüggésben a Baróti-részvények-1 
nek rövid idő alatt való 1000 száza
lékos áremelkedése. Ez az igen 
kedvező és kizárólag a részvénye
sek javára tervezett tőkeemelési 
tranzakció, mint értesülünk, Neu
mann vezérigazgató intervenció

jára történik.
— Kik vásárolják a Szikrát? A múlt 

hónapban egyik erős tőzsdetipp volt 
a Szikra, amelyet az Angol-Magyar 

I Bankhoz közelállók nagy tételben vá- 
| súrolták. A Szikra alaptőkefolemelése 
j után azonban megállt az árfolyamkép- 
! zödés, sőt a részvények állandó árle- 
i morzsolódást mutattak. A múlt héten 
I élénken pertraktálták azt a körülményt, 
hogy a Szikra-részvényeket, amelyek 
az idén erősen emelkedtek, ezúttal nem 
az Angol-Magyar Bank, hanem a Ke
reskedelmi Bank köréből vásárolták az 
intézet vezető igazgatói.

— Mi történik a Motor-részvényeknél? I 
A Magyar-Olasz Bank érdekköréhez 
tartozó Szombathelyi Motor- és Gép
gyár részvényei a pénteki tőzsdenapon 
meglepetésszerüleg 30%-kal javították 
meg árfolyamukat, úgy, hogy 20.000 
koronáról, meglehetősen zajos üzleti 
forgalom közepette, egészen 26.000 koro
náig emelkedett fel. A vaapiaeon jelen
lévő tozsdetitkárnak a Motor pénz- és . 
áruárfolyamát többször fel is kellett 
függeszteni. A Motor-részvények ár- : 
oinelkodését a piacon többféleképpen i 
magyarázták. Egyesek azt. beszélték, 
hogy állítólag a Hazai Bank részéről 
majjorizálási harc folyik, de ennél sok- | 
kai plauzíbisebb az a föltevés, hogy a , 
Motornál igen előnyös tőkeemelés készül 
már a legközelebbi időben.

Kopetzky-részvények a magánforga
lomban. A tőzsdén nem jegyzett papi
rosok piacán e héten is crtísen keres
ték a Kopetzky finom posztógyár rész
vényeit, úgy hogy annak árfolyama 
még a lanyhán fekvő tőzsdenapokon 

1 is nyereséggel zárult. Ez a nagy ér- 
j deklődés főleg azzal indokolható, hogy 
a világhírű gyár posztógyártmányainak 

, óriási piaca lesz a textilgyárakbnn oly 
, szegény Magyarországon s igy jövedel- 
, mezoségo már most is minden kétségen 
i felül all.

A Hitelbank és az Iparbank fúziója. 
| A Magyar Általános Hitelbank és az 
' hAső Magyar Iparbank igazgatósága 
között a két intézet fúziójára nézve rö
viddel ezelőtt tárgx’alás indult mog, 
mely immár eredményesen befejeződött. 
A Magjar Általános Hitelbank részvé
nyeseinek június 16-ára egybehívandó | 
rendkívüli közgyűlésén 
az eddigi 120 millióról 
nára való felemelését 
A kibocsátásra kerülő 
ként 100 korona n. é. 
105.000 az eddigi részvényeseknek fog 
elővételi joguk alapján 10:1 arányban 
felajánltatní. míg a fenmaradó 67.500 
részvény minden 5 Iparbank-részvény- 
nek 1 Hitelbank-részvényre való átcse
rélésére fog szolgálni. Az Első Magyar 
Iparbank igazgatósága ennek megfele
lően a részvényeseinek ugyancsak jú
nius 16-án tartandó rendes közgyűlésén 
az alaptőkének — részvényáíoserélési 
művelet technikai keresztülvitelének 
megkönnyítése céljából — 100,000.200 
koronáról — 4166 darab, ox 1922-es szel
vényű részvény kibocsátása útján — 
101.250.000 koronára leendő kikerekító- 
sét fogja indítványozni; ezek a részvé
nyek darabonként 8000 korona áron bo
csáttatnak ki.i Az Ipariunk összes rész- 

** ' csóréi

!
I

a fentiek alapján ugyanis a 1.8.000 béke
koronái jegyző nagy bankéri a pénztári 
értékekben további emelkedési sanszokat 
Ját.

A közép- és kispapírok áremelkedése a 
spckulációnnk erro a szubjektív érzésére, 
vezethető vissza, amit természetesen a 
bankok is felhasználtak arra, hogy ed
dig teljesen elhanyagolt kis- és középér
tékeik árfolyama érdekében mestersége
sen is interveniáljanak. Csupa outsider- 

. papír az, amely az elmúlt, héten az ár-
és a nagy fnvoritértékeket már hónapok i moiíífa?om központjában állott. Először 
óta teljesen elhanyagolja. A valamikori'? nz összc"? fajtapirok, amelyek egy év 
oly mozgalmas és viharos Kőszén, Cukor |o,a a teljes stagnáeió képét mutatták, 
én G'oor/zfa-piaeon turtÓHan kínos a, ezután a malomértékek, amelyekben lé-1 
<-«önd és egy két kötés alapján jön létre 1 nvpíf‘‘8 ármozgalom szintén hosszabb idő 
az árfolyam, amely legjobb esetiben mc-'^,ft nc,n vo^ flzután az egyes érté-, 
rév marad, de a gyengébb tőzsdenapokon ^CR C8°P°rtókból olyan részvények, me- 
érzékenyen vissza is csúszik. A nehéz- '* ‘-~z- “
értékek elhanyagoltságának többféle! 
magyarázatát adják. Ezek között a leg
kézenfekvőbb az a feltevés, hogy n Hitel
bank. amelynek iparvállalatai adják a 
nehózpapfroknt — maga nem helyez je
lenleg súlyt arra, hogy értékei jelcnlogi 
árnivójukai felfelé elhagyják. A másik 
ok^ a vflié.zértfkek igazi vásárlóinak, a 
külföldi kezeknek elmaradása, a barma 
dik ok pedig az, hogy a két Ham,

Maggar (fakor, Kőszén mai árfolya
mukat és rész oényállományukát. te
kint re nagyjában ax aranyparitáson, 
rőt több e*e/ően az aranyparitás fö

lött is mo-.opnak.

4. spelrnlAcJó tehát özeket nz értékeket 
•i.W—0.10% centimé körül stabilizálódni 
látszó korona jegyzóü mellett kijátszou- 
nnk tartja és igy ügyeimével 1 érmé szele ■ 
xrn áron érléhcsnportok felé fordul, amc- 
lyekbmi, fant úttól én az elmaradt átérté- 
Pelödés minit emelkedési lehetőséget lát. 
Hofn* a spekulációt tisztán ez nz ösztön- 
^serii > érzés és megílgyo'rs vezeti, nem 
pedig a közép- és kispapírok után aZ 
ut<>M napokban megnyilvánult olósxoro- 
‘eto, példa erre a Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár esete. amely tiarára u nc- 
liézpapirok általános elhanyagoltságá
nak nz egyedüli tiohózérták, amely na
pok óta erőien emelkedik. A. spekuláció

lyok iránt a közönség határozott aver
zióval viseltetett. A legutóbbi nagy liosz- 
szok idején n bálványok a Hitelbanki 
papírok voltak és ma a jószimatu 
hausseisták azokon az értékeken köny
velhettek el kiadós hasznokat, amelyek 
a piacon a kezdő ügynökök és 
játékosok 
hivatva 
Városi, 
Forcsla, Diana, Lipták, Török 
Villányi, Püspöki, Schwarlzer, 
Merkúr fa, Wörner, Csáky és 
kispapír

I elmúl< tőzsdehót és a nagyjátékotok fn-‘ 
. nyárul bár de mégis átsompolyogtak 
[ezekre az eddig lenézett kispapírok pia-i 
jcára a nehéz értékek üzlettolon kreeli-! 
Jelből, ahol az árnyereség esélyei egyeli-! 

I lőre elmaradtak.
Bizonyos azonban az, Jiogy a

kezdő 
szárnypróbálgatásait voltak 

kielégíteni. Jelzálog, 
Húr, Magyar-Olasz,

Közúti. 
Fa bank.: 

Baráti 
lAchtig 

a többi 
nz outsiderek hete volt az

I

?. •

KELMEK
epongeok, 

etaminok, libertyk, 
voilok, kartonok, 

férfiöltöny vásznak 
legolcsóbb 

forrása

Nemzeti 
Ruhaház

tőzsde most van az egészséges 
ár fejlődés stádiumában,

Rákóczi-ut
Pannonia-szálló mellett

vá gy hogy tőzsdei argóiban fejezzük; 
ki magunkat: „egyenesben vau."

Kontremin sehol sincsen, 
>gfeljcbb csak ad hoc próbálgatózások, 
de hosszabb lélegzetű bianco-eladásokra 
ma a spekuláció nem kapható, mert az 
irányzat állandóan a hauesn felé hajlik.1

AMFTR.ésaz interexlm 
különös bevezetése

L«»xéllitJAk-a az Ügynökök a daraboKatl — Miért volt 
szüksége a Hitelbanknak a komplikált bevezetésre

Szinte példátlan a bevezetések tör- Ing kiderült, 
télié téten a M. F. T. R és nz Intet- * 
rcxlni-rószvényeknok n Hitelbank 
részéről történt pénteki bevezetése. 
N’eui volt ugyanis példa még arra, 
hogy egy bever,élesre kerülő rész
vény bevezetési árfolyamát úgy ál 
lapították volna meg, hogy először 
megvárták nz ib.lelidő végéig a 
jténzárfolyamok kialakulását és az és igen valószínű, hogy 
igy kialakult középárfolyamot vet-1 1 ' ’
fék volna bevezetési 
\ M. F. T. R. és az Iníerrexhn ese
tében ez. történt, am’. a lőzsdeközön- 
rég körében élénk feltűnést keltett. I 

l'*- ’*• í,z liiterrexim be
vezetésének zajossá'rftt és mozgat-' 
mát még* fokozta nz is, hogy a Iliid-! 
bank ügynökei csak kfttjegyokot fo- ' 
jr.’düik el a kizárólag vételekből 
■il’ó ügylet.kröi és ezen ügyletek 
•í'-'logitését csak nz űzletklö végére, 
í/érték. Delidé kiderült nz. hogy n 
vásárlási igények kétszeresen luíha- 
iiedii.k n bevezetésre kerülő részvó- , 
nyék állományút, i 
idbapliUdk azt az utólagos kijelen- 
'••>t kdirtt tennie, hogy a M. ]?, ’p. 
R.-nél az igényeknek csak .‘.O ó-át, 
az In íorrrx Imiid pedig azoknak

W’t ál elégiii ki. Amint mó.

...» -.u.-i'.U, fz az 50, illetve 40%-os 
kiolégitÓB is tnlmagas százalék volt, 
mert a Hitelbank még a leszállított 
kvóta nielleti sem rendelkezik meg
felelő számú darabbal. A két beve
zetés köriil tcbát

egyelőre nem szűntek meg a za
varok

--------- , .„„y a hétfői ren
dezési napon azok a cégek és iigy. 

árfolyamként. I nőkök. amelyek a M. F. T. R-t 
32.500 K-s középárfolyamon kaptúk 
és az ntótőzsdén azt 10.000 K-s ha- 

| szennai 42.000 K-ért adták el, esetleg 
abba a helyzetbe kerülnek, hogy

nem tudják leszállítani a dara
bokat

Nem ért.iiik. hogy a Hitelbanknak 
miért volt szüksége a M. F. T. R. 
részvények ilyen komplikált beveze
tésére. Ha cgvszer bevezette a papí
rokat, akkor már eleve gondoskod
nia kellett volna arról, hogy a klná-

I

Fehérbúfaroli, konyha, előszoba 
hálószoba, csakis elsorolni ilok, sozlonok, matrn 
eok'ai; almi árakon Frelier asztalosmesternél 
Vili, Erdélyi ucca 1. szfrm. Tclofón: Jőz.fof 23-71

az alaptőkének 
489 millió koro- 
fogja javasolni. 
172.500, egyen
lői részvényből

ÉJJEL-NAPPAL
BENZIN, ÓLAI, PNEUMATIK

SZERSZÁMOK

KIRÁLY AUTOMOBIL Ríl
Telefonok: József 124-01. 124-02 és 124-03 éjjcl- 
nappal, Teréz 157-00 és Teiéz 106-1)8 nappal j

Hamisfosakat ná?.”uHlÍiánst!°ékszer 
logmagasabb ■■Maivní? 9 Pretsch Vilmos órás 

napiáron VO&G5ÍÍ • üzlet Rottenbllleruoa 
39. (Lövölde tór sarok) Orajavitás I évi Jótálláisi

„PYRAMiS"
Magyar Földbirtokosok és Földbérlők 

Kereskedelmi Részvénytársasága 
BUDAPEST VI, TERÉT KÖRÚT 38. SS.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, erötakarmány- és mfitrágyaosztály 

Telefón: 65-49, 65—50, 17—39, 153-03

ug.v hogy a Hl- latot a piacon elégítse ki és Így nem 
ntélnrmu ' •,:»!«« adódhatott volna egy olyan esetle

ges helyzet, hogy nz ügynökök és a 
spekuláció binnkó-vétclekkd és d- 
adásokkal zavarja meg a dac nyu
galmát. SrmmieMMre sem volt he-

I vényei Hí tel bank-részvényekre
i tetnok ál 5:1 arányban.
I A Forgalmi Bank osztaléka. A .Vöd 

0>ia, Forgalmi Hónk uiú.|us 24-én túr-I 
tett közgyűléso elhatározta az 1922. év
re szóló szelvényeknek darahonkinf 60l 
koronával való beváltását. Az intézeti 
’iJ igazgatósági tagjaivá megválasztot
ták Pál Ignác ügyvezető-igazgat ót. ép 
Eangfclder Ármint, a bécsi fiók ign? 
ga tóját K

A Kartonnyonió Ipar Bl. UHutwtó. 
s*ta közli, hogy a június 16-ra egybehí
vott közgyűlésnek javasolni fogja, mi
szerint a társaság alaptőkéjét 75.000 i 
darab 1600 koronás n. é. új részvény ki- 
’w-w (ásóval és a régi rée/vénvok név-

Balatonfüreden
az újonnan és modernül 

átalakított 

Esterházy szálló 
éttermei 

megnyíltait!
flOO srfmilyas 

fedett, tía'otonra kilátó terras* 
Toll Árpád te jei ifne> 

kara muz fikái

Szives pártfogást kér: Grosz Ödön 
az rOslende" Café-Restaurant'és a bala
tonfüredi „Esterházy" étterem tulajdonosa
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SZÍNHÁZI HÉT

ZAft. SMOkirtG

mondja drágám, mi van a kirolykor- 
déssel?
~ A királykérdés ki van kapcsol

va, de azért én mégis elárulok ma
gának egyet mást. A hir szárnyára 
kapta azt, hogy Király és Kosáry 
elmennek a Városi Színházból és 
leszerződnek az Unióhoz. Mások azt 
újságolták, hogy a kitűnő prima
donna és bonviván Bécsbe, majd 
Berlinbe utaznak vendégszerepelni, 
llát bizony ezek a hirecskék az igaz
ságnak csak nagyon vékony ereiből 
táplálkoznak, mert az operett koro
názatlan királyi párja a nyári szün
idő után ismét a Városi Színházhoz 
szerződik, ahol az új Vincze-operett 
főszerepét fogják játszani. A nyá
ron át pedig Kosáry, Buttykay, Ki
rály és a kis Buttykay Emchcn,aki 
bizony már nagy kisasszony lett és 
olyan szép, mint a mamája, %az 
Északi-tenger mellé mennek az esz
tendő fáradságait kipihenni,

— Apropős! Hegedűs! Mondja misz- 
fer fimoking, honnan jön Hegedűs 
Ístefele konflison a Vígszínház felé te- 
isteli nagy csomagokkal?

— Elmondom azt is. A mester oda- 
künn lakik már néhány napja Bes
úgón és miután a falun még min
dig olcsóbb minden, mint itt bent 
Pesten, hát a vígszínháziak őt bíz
ták meg, hogy a „speiza-uk megtöl
tésében segédkezzen. Hegedűs való
sággal kosárszámra hozza be a to- 

Pestre, és azk mesélik, hogy 
g vígszínháziak éléskamrája már 
Úgy tele van, hogy a legnagysze
rűbb háziasszonynak is becsületére 
válna. Makay Margitnak négy zsák 
lisztje van, Varsányi Irén éléskam
rájának polcán pedig kerek Ötszáz 
tojás pihen már. Góthné új burgo
nyát gyűjt, mert az ura csak azt sze
deti és így tovább, mindenki taka
rékoskodik télre.

I — És a kis Mihályi Lici, a Vígszínház 
^legfiatalabb tagja ilyenkor nem tud itt
hon lenni. Pedig 6 is jó gazdasszony hí
rében áll.

— Mihályi Lici Pozsonyban ven
dég szer epei gyönyörű sikerek kö
pött. A minap aztán majdnem kika-pctl a ezekektől, szerencsére a rend- maga fizeti a kosttját, 
orkapitany nem vette nagyon ko- - Az még nem volna baj — felel- 
l\°a dolgot. Ügy volt, hogy a; te búsan Salamon — csak tudnám 
as Mihályi Incl egy kabarén, ame-\ezen a fránya francia étlapon, hogy 
Wt a színház rendezett, eldalolt melyik a főzelék felt fittel, 
egy magyar nótát, de olyan tilzes i 
hévvel, hogy a közönség valósággal 
tombolt a nézőtéren. A csehek meg- \ 
’jedtek és szaladtak a főkapitány-1 
hoz, hogy jöjjön a színházba, mert 
baj van. A főkapitány cl is jött és' 
a kis Mihályi Licinek most már hi-1 

ivataíosaí, is cl kellett énekelni a 
Igyönyörű magyar nótát. Az ének' 
befejeztével a közönség újból lelke- 

C.e« Jar«o» és a főkapitány is össze- 
\‘t,°‘!e,,te,'yerét. Nemsokára egyéb

ként Nádor Jenő is megszállott te
rületre utazik és ha az új szezónban 
nazajon, vendége lesz a fővárosi 
Vpercttszinháznak, de azért az Unió 
tagja marad. A Fővárosi Operett- 
,ilnhdz bonvivánja a jövö szezón- 
bon: Kompothy Gyula, a műsoron 
azonban sűrűn szerepel Kertész De- 
ríLeé a*‘r6! a MarlnJ‘a- a táncosnő 
előadása, alatt derült ki, hogy mi
lyen remek bonviván. A Blaha Luj-

ÚJ bonvivánja Tihanyi ■ 
ö«a, ah már a Levendulában mu-1 

w ^ost Színház íj
Krnhj V, ‘^^ttőt- Az egyik , 
ro«i Szinháj.' fí<l m°’z ü Fővd-1 n,ai-“d- 
Kolbay IMikó^ah'lG T**'* Sedig \ LEtiKEFVY ICA

* natM, nki jelenleg a Nagy-| a héten hazaérkezik Berlinből.

Őrkapitány nem vette nagyon ko-

várad! Színházban játszik. Egyéb
ként nem lesz nagy változás a ku
lisszák világában, hacsak az nem, 
hogy a Belvárosi Színház a jövő sze- 
zónra már megkapja direktorát egy 
magyar színházbeli színész személyé
ben, aki eddig már több darabot 
rendezett a Magyar Színházban, na
gyon szép sikerek között, de művé
szi értékén kívül személyét is na
gyon becsüli és szereti mindenki a 
színház berkeiben.

— Valami kedves pletykát nem tud?
— Ma, kivételesen azt is tudok. 

Egy nagyon gazdag fiolái emberről 
szól, aki nagyon szerelmes a Rc- 
naissaiice egy fiatal, „tüneményes** 
művésznőjébe. Virágok és levelek 
özöne azonban nem tudta meglágyí
tani a művésznő szivét, mire az 
ifjú kijátszotta a legnagyobb 
atou-t: egy borongás hajnalon le
velet irt őnagyságának amelyben 
búcsút vesz tőle és az élettől egy
aránt. Utána pedig hírnök jött az 
öltözőbe és pihegve közölte, hogy a 
reménytelen szerelem szerencsétlen 
áldozata immár átlőtt mellel fek
szik a rideg szanatóriumi ágyon és 
percei meg vannak számlálva. A 
művésznő szive és könnye egyszer
re indult meg és lel kiismeret furda- 
lásoktól gyötörve kiment a szana
tóriumba. A kép, mely szemei elé 
tárult, valóban megható volt. A fe
hér kórágyon fehér kötésben, fején 
fehér jegeszacskóval ott feküdt a 
fiatalember, szemei öntudatlanul 
meredtek a levegőbe, kezével tétova 
mozdulatot tett, mintha már a más
világról intene búcsút és száját a 
nagy ut előtt állók szolid mosolya 
lágyította. A művésznő csak nézte, 
nézte, majd így szólt: „Nem vagyok 
ugyan olyan szakértő, mint Beöthy 
vezér, de ilyen rosszul játszani 
már régen nem láttam.** Azzal el
ment. Egy órával később az ifjú 
gyógyultan hagyta el a szanató
riumot.

— Kapok viccet c héten*...
— Ebben a kánikulában kedve

sem ILegfeljebb egy mókás történc- 
i tét, mely arról szól, hogy egyik új
donsült milliomosunk bankettet 
rendezett a hét valamelyik napján 
egyik igen előkelő fővárosi étterem
ben. A meghívottak, akiknek nagy 
része a színészvilágból került ki, 
vígan falatoztak s nagy örömmel fo
gadták a későn érkező Salamon Bé
lát és persze mingyárt ugratni kezd
ték.

— Béla /Vigyázz, mert mindenki

— Az még 'nem volna baj — felel-

RÖVID HÍREK
PETITES IMRE 

és Odry Árpád a jövő héten Pécsett 
vendégszerepelnek.

' BÁRSONY ISTVÁN
— hír szerint — 
vább az Andrássy 
rendezője.

SALAMON BÉLA 
a jövő szezontól 
szerződik le az Apolló»Színpadhoz.

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ
a Vígszínház újonnan szerződteti 
szerelmes színésze súlyos beteg.

RÁTKAY MÁRTON 
szerepét nemsokára Sárossy Mihály 
veszi át a Sárga kabátban.

HANS MÜLLER
a diadalmas „Tüzek" szerzőjének 
új darabját a Magyar Színház a i , 
jövő szezon első felében hozza ki. |

, FEDÁK SÁRI | Színházban. Pénteken a uag;
június 15-én Párizsból Karinadba lond Isfóki jövö hétfön 
utazik, egy hónapos üdülésre. - - -

PETRÁSS SÁRI 
szeptember

nem marad to- 
uti Színház fő-

kezdődően nem

végéig Hollandiában

r

szi-

Megjósolta 
a cigányasszony .

Irta: Biller Irén
Eszlendőltkcl ezelőtt, vidéki 

nésznő koromban egy ízben- valanw- 
lyik felsőmagyarországi városkában 
jártam. A Gul-Babát adtuk egy íz
ben és ugy-e nem vagyok szerényte
len, ha azt mondom, hogy gyönyörű 
sikerem volt. A második felvonás 
után bejött hozzám egy cigányasz- 
szony azzal, hogy ő is volt a színház
ban és annyira tetszettem neki, 
hogy hálából kártyát vetett nekem. 
Ö mondta akkor: „Nagysága kérem, 
egyszer olyan nagy szerencséje lesz, 
hogy no.***

Az öreg ráncos arcú cigányasz- 
szonyra gondoltam, amikor á kis 
Szabolcs ide adta a „Három grácia“- 
beli szerepemet és úgy éreztem, 
hogy megkaptam azt a makk felsőt, 
amely a cigányasszony szerint az 
én nagy szerencsémet rejti . magá
ban. Mert hiszen Lehár Ferenc csak 
egy van a világon s aki színpadon 
„Lehár**-t énekel, vagy „Lehárra** 
táncol, akörül bizony ott jár a sze
rencse. A „Három grácfa“-beli sze
repemről csak jót mondhatok, sok
sok szépet és jót s kollégáimmal 
együtt nehezen várjuk a szerda es
tét, amikor —- hisszük — a közönség 
is igazat ád majd nekünk. Nekem 
azután még külön ügyem is a Fővá
rosi Színház uj operettje, mert iga
zolni szeretném a felvidéki cigány
asszony jóslatát.

• A Vígszínház o hete Leopoldine 
Konstantin és kitűnő társulata vendég
szereplésének jegyében fog lefolyni. 
Hétfőn és szombaton a Claríssas halbes 
Herz című uj vígjátékot adják. Kedden 
megismétlik a Táncosnőt, Lengyel Meny
hért színmüvét. Szerdán és pénteken a 
Schnitzler-félo Literatur és Strindborg 
Julis kisasszonya kerül színre. Csütörtö
kön a Gyémántköszörüs (Schule dér 
Kokotten) szoroz derült órákat a közön
ségnek. Vasárnap és hétfőn Molnár Fe
renc Farsangja (Fasching) szerepel a 
műsoron. Valamennyi előadás 7’/« óra
kor kezdődik, csak a szombati és va
sárnapi német előadás kezdődik 10 Vi 
órakor. Ezeken a napokon a Vígszínház 
együttese a John Gábriel Borkmant, 
Ibsen hatalmas tragédiáját játssza 7 
órai kezdettel.

• ,JCovácsné“ és „A válóperes hölgy" 
fejváltva körül színre a jövő héten a 
Magyar Színházban. Beöthy László 
„Kovácsné" című vígjátéka kedden, 
szerdán és pénteken, Vajda Ernő nagy
sikerű darabja, „A válóperes hölgy" 
hétfőn, csütörtökön, szombaton és va
sárnap. Mindkét darab a bemutató ki
váló szereplőivel van műsoron.

• A Fővárosi Operettszinház uj revü* 
operettje, A három grácia, szerdán kc-

■ rül bemutatásra. Lehár Ferenc, a vi
lághírű komponista személyesen vesz 
részt a nagyhírű újdonság utolsó pró
báin, amelyeken már teljes fényükben 
bontakoznak ki a Három grácia szíjpsé- 
gei. Kacagás és jókedv jegyében készült 
Lombardo és Wilner szövege, amelyet 
Harsányi rlso\t dolgozott át. A partitú
rában egymást érik a hatásos dalok és 
táncok. Példátlanul ragyogó a II. fel
vonás, amelyben a Casati-kastélyban 
rendezőit ünnepély tündöklő fény és 
pompa kifejtésére ad alkalmat. Különö
sen itt érvényesül Szabolcs Ernő ren
dezése. Billner Irén, a gyorsan népsze
rűvé lett uj primadonna és kitűnő part
nere, Hulmay Tibor egészen újszerű 
duetteket adnak elő, köztük olyanokat 
is, amelyeket Lehár Ferenc éppen a 
Fővárosi Operettszínház előadására kom
ponált. Harmath Hilda és Mészáros 
Pauletto, Vendrey Ferenc, Ujváry La
jos, Kompóthy Gyula és Romlást Vil
mos játsszák a hálásnál hálásabb fősze
repeket. A három gráciából nem tarta
nak nyilvános főpróbát. A jövő heti 
olőadások jegyeit szombattól kezdve áru
sítják.

• Aquila Adlcr Adeliná énekli ma 
.„.3 Trdviala címszerepét a Városi

/sikerű Bo- 
„___ _____ a Szép Gala-
thea, Suppé remek klasszikus operettje, 
a főszerepekben Aquila Aulcr Adcliua, 
Nagy Izabella, Gábor József és Dal
nok.j Viktor dr.-ral, újdonságul A vak 
katona, Sas Ede és Ábrányi Emil dal
játéka Budanovits Mária és Palló lm-
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révol, továbbá a Parasztbecsület opera 
korül azinre.

• „A sárga kabát" minden este. Lehár 
Ferenb nagysikerű daljátdka minden 
esto szín re kerül a jövő héten a Ki
rály Színházban, a bemutató kiváló 
szereplőivel. Szombaton, 9-én dálután a 
Kúkosi-lskola növendékei vizsgáznak, 
.színre kerül Schiller „Stuart. Mária** 
éímü tortónolnii szomorú játéka. 10-én, 
vasárnap délután ugyancsak a Rákosi- 
'iskola növendékei tartanak vizsgaelő- 
adást, színre kerül Martos—Jacobi 
„Sybiir* című operettje, a vizsgaeíőadá- 
sok 3 órakor kezdődnek és rendkívül 
mérsékelt helyáruak.

• A „Diadalmas asszony", a Városi 
Színház nagysikerű operettje, Kosáry 
Emmyvel, az ünnepelt vendégprimadon- 
nával. Király Ernővel, Mcucsikoff tá
bornagy daliás szerepében, Tisza Ka
rola és Sziklai József mulatságos ket
tősével, Hortival és Sikkel, minden este 
zsúfolásig megtölti a színház hatalmas 
nézőterét. A következő héten: kedden, 
szerdán, csütörtököm szombaton és va
sárnap megy a diadalmas operetté.

• A „Szépasszony kocsisa" minden este. 
Rajna—Czobor elmés és szép' zenéjű 
operettje, a „Szépasszony kocsisa" min
den esto színre kerül a jövő héten is a 
Blaha Lujza-Szinházban, mindannyiszor 
a bemutató kiváló szereposztásában.

• Óriási sikert aratott a Szlget-Sztn- 
pad műsora

• Annyit még nem kacagtak színház
ban, anionnyit most esténként a kez
dődő kánikula dacára táblás házakkal 
játszó Apolló-Szinpad nézőterén. Ha- 
hotaorkánok kisérik a Vonósnégyes, a 
Siófok gyöngye, a Visszakérem az isko
lapénzt kipróbáltan nagyszerű darabok 
ellenállhatatlanul mulatságos előadását. 
Jegyek Bárdnál és a Színházi Éotnél 
is. (Telefon 33—85.)

• A Sziget-Szinpad jegyei délelőtt a 
Helikonban (33—35), délután 5 órakor 
a Margitszigeten a színház pénztárá
nál (195—06) és egész napon át az ös&. 
szes jegyirodákban.

Viharos tetszést aratott a _ 
Corvin-szinház és a Tó-mozi 

siáger-burleszk műsora
„A Pénz szerelmese" Bobért Warwlck 
és Katlilyu Willlanis-szal, Sí-pár
jával", „A vándormuzsikus", „ő a vad 

nők között" , ’
A Corvin Színház, és a Tó-mozi közön- 

■ ségo bebizonyította, hogy hálás tud 
lenni annak, aki igényeit, művészi élve* 
zetszomjút és kényelmét kielégíti. Har
sogó kacagás kiséri estéről-estéro mind
két színházban a „Kiky u párjával** 
című slágerhnrleszket, „A vándormuzsi- 
kus"*t, Chaplin ragyogó, alakítását, va
lamint Harold Lloyd humorút az „ö 
a vad nők között" című burleszkben. 
Nagy sikero van „A pénz _ szerclmcso" 
cimü finom -és elegáns társadalmi szín
műnek, melyben Róbert Warwiok éa 
Kathlyn Williams csillogtatja tudását. 
A Világesemények-kel bővített műsort 
nagy tömegek tekintik mog a jéggel 
hütött levegőjű Corvin Színházban és a 
gyönyörű fekvésű, pompás levegőjű Tó
moziban.

• Az éjféli vándor — fantasztikus 
film játék az Urániában mindennap 5, 
*/t7, Vt9 és 10.10 órakor.

• A Kert-mozi tegnapi gazdag, vál
tozatos és minden tekintetben első
rangú premierje a nyári idény ese
ménye. Két órán élvezetes szórakozást 
nyújt, ózondus levegőben. A műsor: A 
milliárdos fenegyorek (5 felv.) Apró 
lelkek (5 felv.) Fatty, a Helység kala
pácsa (2 felv.) Angol híradó. (M8. 
M10.)

• Az éjféli vAndor — fantasztikus 
filmjáték az Urániában mindennap 5, 
*A7, l/t9 és 10.10 órakor.

Bútor 150.000 K-tÓÍ 
ebédlők, konyhák azon alul 
Vöröso.arty u. 17. bútorgyári lerakat

nayyar RBrár-tsJáradÉlibanh 
RÉszv.Tars.VEtömaöDszlálya 

Budapest V, Nádor ucca 16 
Telefón 72-01

Sürgönyeim: Agrár Budapest 

Vesz legmagasabb napi áron löhere- 
és lucernarnagot és egyéb gazdasági 
magvakat. Mintázott ajánlatokat kér.
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Futball
A bajnokságokért folyó mérkőzések 

utolsóelőtti vasárnapján heves küzdel
mek ndr.t'-rd voltak a fővárosi futball- 
páiyák. Az MTK hatalmas gólarányban 
győzte lo ellenfelét, amely a második 
félidőt nyolc emberrel játszotta végig s 
így súlyos veresego némikép menthető. 
A MAC, mint a halálosan sebzett orosz
lán, még egyszer fölemelte a fejét s 
kimúlása előtt a becsületesen mególlott 
küzdelmében a Törekvést maga aló 
kényszerítő tto.

A II. osztályban a Tudományegyete
miek nemcsak a bajnokságért, do az 
ols/5 osztályba való bejutásért vívták meg 
kemény küzdelmüket. Úgy látszik, az 
egyetemiek nem fordíthatnak már Időt 
tronorlzásra s ennek tulajdoníthatják 
m«i kettős verőségüké4

Molnárral folytr.- 
a második két porc 
révén a harmadik

puhán játszanak, 
után sérül

nlk. A 
J»Ar (R) 
gólokat

MTK MAFC 9;0 (3:0)
A Test gyakorlók állandó fölényben 

voltak s az egész mérkőzést a Műegye
temiek kapuja előtt játszották le. Orth 
a 17-Jk percben a MAFC kapusának a 
kezébe lő, a labda kiérik, ninit Siyóesj" 
könnyedén a hálóba juttat. A 43-i'k perc
ben Braun lefut és 
tett, kombinációjából 
xnnlvn pedig Braun 
gól esik.

A MAFC csatárai 
egyik játékosuk a másik 
mog s minden erejüket védelmükre kon
centrálják, a gólzuhntngot azonban nem 
tndják megállítani. Félidő után számya- 
Rzegotton lépnek a pályára. Az első 
percek már sikert hoznak az MTK-nak 
és Orth n negyedik gólt Is megszerzi. 
A MAFC kapusa ekkor csípőre tett kéz- 
sd áll a kapu elé s amikor Siklóssy egy 
kavarodás után feléje rohan, gúnnyal 
mutat a háló egyik pontjára és nem 
védi az M’I’K lövését (5). A sporlsze- 
rütlcqsóget r csapat kapitánya azonnal 
megtorolja és Dózsát kiállítja csapatá
ból. Az Inoldens után Molnár (6), majd 
Siklóssy (7) ér el njabb gólt. A Műegye
temieknek két játékosa megsérül s a 
MAFC öttől kezdve nyolc emberről ját- 

mérkőzés utolsó perceiben Mól- 
és Braun (9) szereznek újabb 
csapatjuknak.

Já-

UTE—KAC 4:1 (2:0)

Újpest három tartalékkal állott ki 
!gy is fölényes győzelmet aratott gyen
gén védekező ellenfelén. A 10-ik perc
ben Prlboj liendAfiát SchaUcr góllá érté
kesíti. 6 porc múlva pedig fí/ulian jut
tatja veszélyes helyzetbe Kispestet, ami
ből védhctetlen gót származik. Félidő 
után UTE folytatja fölényes támadá
sait s Priltoj ismét gólt nyer csapntá- 
n»k. Kispest ismert kapu előtti védelme 
Csődöt mondott a teljesen ellenfele 
tékMcrróvé vált.

FTC III. kér. 3:2 (2:1)
Az eiaő félidő FTC fölény, a III. kér. 

Rsivosnn ellent áll, do a Per cnc városiak 
heves tAinadómii ellen kapujoknt nem 
tudják menteni. Második félidőben az 
FTC kirzönségo hiilahnae gólurányu 
eredményt roméit, <*/. azonban nem kö
vetkezett be, sót a 111. kerületiek értek 
el njabb Mikért Az Óbudaink k legyen- 
Mtő törekvése nem sikerült. Amsei több 
helyzetben mentett

Zugló—VÁC (1:1 (1:0)
A zuglóiak csak erős küzdelem után, 

a XAC egyik hátvédjo hibájából jutnak 
egyetlen góljukhoz. A vívók jobbak vol
tuk ellenfelüknél, vereségük irreális 
volt.

l

MAC—Törekvés 1:0 (l;0)
V vaeuia&ok vereségét még a MAC 

rom remélte s hogy az mégis ltokövetke- 
wtt, ur. a Törekvés pihenés nélküli kül
földi útjainak az. eredménye. Az égést 
küzdelem folyamán kapkodó játékot mu
tatott. ilarabiis az első LVlldűlsm me
nj éri az egyetlen goit amit a vasutasok 
nőni tudnak kiegyenlíteni.

II. osrtályu mér köles el:
AT PC—BKAC 1:0 (1:0).

A 33 a«jk ezzel •* győzelmükkel 
v (MXÍályl.g. a őröli

roo.v lőiie

he- 
Ko

HETFÖJ napló

VII. kér.—NSC 1:0 (0:0). 
TTC—DÁK 2:0 (1:0). 

Postások—HTK 2:1.
Ékszerészek—KAOE 4 : 0.

AC—Pécsi SC 2:1 (1:0) 
vidéki csapat elméért

ilékok során ma Pécsett 
■tikai Klub mérkőzött a 

ubbal. Az első félidőben a 

ren-A legjoMi 
dczett f 
a Sz.eg<• 
Pécsi 8jH»«.
szegediek nagy fölényben voltak, a má
sodik félidőben a pécsiek erősen támad
tak. A mérkőzést a Szegedi Atlilétikai 
Klub nyerte meg 2:1 (1:0). arányban

Az
A

mp. 2. Fixl Lajos
3. Juhász György

Dr. Csejtliey Lajos 
2. Dr. Kobuls%ky 

Marvalios K. (NTE) 
ni. Csejthey 42 m.-es dobását

Atlétiti.a
FTC nemzetközi atlétikai viadala

kétnapos küzdelmek rekordot, 
valamint néhány kitűnő eredményt 
hoztak, a svódekkol való össze- 
hasonlitás azonban eredménytelen ma
radt, mivel a kiiföldi atléták jóval alat
ta állanak a magyar versenyzők klasz- 
szisának. Ma már pihenten állhattuk 
starthoz, h így is csak egy második he
lyet tudtak kiverekedni. Csejtliey úgy 
diszkoszban, mint snlydobásban szép 
eredményt ért cl, Benedek és Némothy 
könnyen rázta lo svéd ellenfelét s az 
utóbbi 30(1(1 m. síkfutásban 8 perc 54.5 
mp.-ro javltja uz országos rekordot. 
Kulcsár standard, időn belül futotta a 
3000 métert, s már futásával megsze
rezte a MASz arany jelvényét.

J00 méteres síkfutás: 1. Gerő Forenc 
(KAOE) 19.9 mp. 2. Vida Béla (KAOE) 
11.2 mp. 3. Schwarfcz Vilmos (NTE) 
XV3 mp.

Suljtdobás: 1. Csejthey Lajos (BEAO) 
13.21 m. 2. Bedő Pál (BEAC) 13.03 m.
3. Nann .Tíinoji (MAC) 12.32 m.

400 méteres síkfutás: 1. Kurunozy La
jos (KAOE) 50.1 .............. * ‘
(MAC) 50.6 mp. 
(MAC) 51.8 mp.

Diskoszve-tés: 1. 
(BEAC) 42.16 m. 
(MAC) 40.52 m. 3. 
89.87 “
3-ikra értő el.

110 méteres gátfutás: 1. Püspöky Ti
bort (MAXI) 16.5 mp. 2. Muskátli ered
ménye négy gát foldöntóso miatt ér
vénytelen. Stolmár három gát feidöntéso 
után a versenyt feladta.

3000 méteres síkfutás: 1. Némethy 
Jenő (FTC) 8 p. 54.5 mp. 2. Kultsár 
Istvá-n (MAFC) 8 p. 57.6 mp. 3. Orosz 
István (MTK 9 p. 11.8 mp. Izgalmas 
vorseny. Némethy és Kulcsár az utolsó 
körig együtt szaladnak, 200 m. előtt 
Kulcsár megszokik, de Némothy az 
egyenesben lefogja és méterekkel veri. 
A svédek gyengén szerepeltek.

800 méteres síkfutás: 1. Benedek 1,^9 
mp. 2. Fenyő 2.04 mp. 3. Söderbaum 
2.18 mp. Söderbaum belső körön indul 
az utolsó előtti fordulóig vezet, az 
egyenesben Benedek felnyomni, biztosan 
győz. Az eredményt megóvják, amit a 
jry elvet.

Távolugrás: 1. Molnár F. (MAC) 
Püspöky (MAC) 6.75 in. 8. 
(BEAC) 6.71 m.

Kerékpár*

6.76
1*

Súlyos szerencsétlenség a kerékpár
megnyitó versenyen

A kerékpár- és motorversenyek olső 
napján súlyosabb természetű baleset 
történt n Millenáris pályán. Szécsdnj/i 
és Sdghy tandemben indultak s a finis 
utolsó fordulójában oly szerencsétlenül 
sodródtak a korláthoz, hogy mindket
tőjük súlyos zuzódásokkat szenvedtek és 
a mentőknek kellett olszállitaniok. 
eládqC.-thtédros ; ETA TA TAO TA 

tebb eredmények a következők :
1000 m. verseny. 1. Vei vart Vily 

14.4p.. (VKK). 2. Piriltyi (FTC).
1000 motorrezet éscs verseny. 1

Túth Gyula. 27 p. 32 mp. — 2. narlhor 
Gyula.

2000 m. Tandem-verseny. 1. Wclrnri 
Dénes pár, 2. Baranyai—Tőkés-pár.

1000 m. szenior verseny. L Radó L 
(VKK). 2. Pop Gyula (FTÜ).

Úszás
Négy rekord a MAC nsió verseny én!

Magyar Atlétikai Klub kétnapos üsző- 
versenyének mai küzdelmében Barta 
Károly (NSC) 1 p. 17.6 mp.-ro javította 
to nyomd* r.-t kMm^wtaüukk Uiérd-utea t.

a 100 m. hátnszás rekordját, Schlenker 
50 n>. rokordjavitó kísérlete is ereti- 
móiuiyol járt fi 24.6 inp.-es ideje szép 
eredmény. A hölgyek versenyében a 
szimpatikus Dénes Irén ma ismét re-, 
kordot javított, formája azonban még 
unnáJ is jobb eredményt árul el.

A főbb eredmények a következők: 
100 m. gyorsuszás: 1. Tuinovszky 

(MAC) 1 p. 8.2 mp. 2.\Gdborfy.
;’0O ja. mellúszás. 1. Jung F. (BKAC) 

3 p. 4.5 mp. 2. Wenk (FTC).
200 m. gyorsuszás. 1. Eperjcssy Béla 

(MAFC) 2 p. 81.6. - 2. Serény (FTC).
Műugrás. 1. Nagy K. (FTC) 46.3 mp(

2. Len ha rdt (M OVE-—OTE).
1000 

(NSC)
ni. hölgyuszás. 1. Dénes Irén
1 p. 32.2 mp. 2. Wagner Olga.

Sándor 
| Schej-

(Bior- 
Borg-

Lósport
Ricsey nyerte a bécsi 

Devbyt
(Bécsi tudósítónk telefonjelentése.)

A régi jó időkro emlékeztető külsősé
gek között, a zsúfolásig megtelt tribü
nök és nézőtér előtt futották le a régi 
császárváros legnagyobb sporteseményét: 
a bécsi Derbyt. Kilenc tolivért nyer
geitek fel a nagy trófea startjához. 
Káprázatos látvány volt az elvonulás a 
bírói páholy előtt. A favorit F. Béla 
bácsi pozíciója vezetőlova Vonzalom 
könnyen nyervén a- 2800 méteres Lobau- 
llcunent még jobban megszilárdult. Kí
vüle csak a két lesvári crack: Ascanio 
és Handful részesült pártolásban, míg 
az osztrákok büszkeségét, Simsont, 
amely köhögve, betegen állt starthoz, 
csak istállója fogadta. A start mindjárt 
az első kísérletre jól sikerült; Magvas, 
F. Béla bácsi vezetőlova ugrik el és 
kalauzol Handful, Ascanio, Simson és 
a jól zárt mezőny élén galoppozó Ba
bérág előtt. Az egyenesre forduló előtt 
Ascanio áll az élre. Á tribünöknél Ri- 
csay elhúz a vezető mellett és igen 
könnyen két hosszal nyer. Simson fél
hosszal harmadik Handful előtt. A 
Derby eredménye nagyon népszerű volt. 
Gróf Apponyi Antalt elhalmoztúk ová
ciókkal. A verseny részletes eredménye:

t. Illcsay (10) Nagy G.
2. Ascanio (3) Takács
3. Simson (5) Janck
4. Handful (3) Escli
Futottak még: Babérág (25) Szabó 

Gy., Pásztordal (6) Pretzner, T 
(25) Altmann, F. Béla bácsi (l‘/«) 
bal, Magvas (100) Biernáczky.

Igen könnyen 2 h., Vs h.
A többi versenyeket Vonzalom 

náe.ky), Oktondi (Szabó Gy.), __ „
friedo (Altmann), Busleány (Rakovszky 
ur), Horovitz (Antoino ur) és Surrely 
(Altmann) nyertek.

Favonitoli sorozatos 
győzelme Slagon

Rossz hírek előzték meg a Magyar 
Lovaregylet ma kezdődő alagi meeting- 
jét. Legtöbb lovasunk, trainerünk, ow- 
neriink fent vau a Freudenauban, ke
vés lovat neveztek az olső napokra, a 
szaklapok valószínű startereket som hoz
hattak, az istállók maguk sem tudván, 
hogy és miképpen diszponáljanak, a 
versenyek megkezdésekor mégis zsúfo
lásig tdtek meg a tribünök. Filigránt 
kivévo az összes favoritök nyortok, a 
sportsmaneknek kifizetődött az alagi 
kirándulás.

A részletes eredményt itt adjuk:
I. futam. 1. Nescit Oceasum (2’A r) 

Szabó L. II. 2. Ferrario (2). 8. Szerény II 
(8). Biztosan ’,i h., 4 h. Tót: 200:240.

II. futam. 1.. Grál (p) Hofliauer. 2. 
Bamababa (3*/t). 3. Picikém (2%). Fu
tottak még: Ordas (8), Csengő (12), Ké
tes (10), Ne mókázz (14), Vokur (12). 
Könnyen 1 h., 5 h. Tót.: 200:360, 200, 220, 
200.

III futam. 1. Dien Venu (2’/i r) Szabó 
L. II. 2. Kikeriki (2’/»). 3. Lorraine (5). 
Könnyen ’A h., 4 h. Tót: 200:220.

IV futam. 1. Onkel Ludwlg (2r) Hof- 
hauer. 2. Csicsori (2’/»). 8. Cromwell (3’/t). 
Futottak még: Kereső (12), Lóránt (3). 
Könnyen nyh., 4 h. Tót.: 200:820, 260. 
280.

V. futam. 1 Planéta (4) Hofbauer. 2. 
Oszkár Anl. (2). 3. Filigrán (l’/s). Fu
tottak még: Dongó (10), Szándék (2). 
Pörgettyű (14), Bugaczi barna (12). 
Könnyen 1 h., 2’/s h. Tót.: 200:1380, 210 
220. 220.

VI. futam. 1. Keszkenő (l’Ar) Hofbauer.
2. Aprón (5). 3. Integritás (5). Futot
tak még Bele vele (20). Ruper-rtlt. (14), 
Pajkos II (16). Koncai (1), Víziló (5), 
Ponr Parnour (16). Virgonc (10).
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Eg&p&en
az újonnan s modernül átalakított 

és berendezett

Széchenyi
szálloda
megnyílt

TulajdonosokMarosi Jmpe és Dezső

SIófoklSxaBafóríum 
és Üdülőtelep R.-t.

Batthyány .utca 16

Gyönyörű balkonos szobák !
Kitűnő konyha

THÜRÚCZY nyug, dotektivföfelügyelö magán- 
kutató irodája bizalmas természetű ügyekben 
nyomoz, mogfigyol, informál. Rákóczi út ötven 

bét/B. Telefon: József 52-73.

Óriási árakat fizetek
ed üzlet, Vili, kér., NepezlnhízVá?!. sém

Hívásra házhoz jövök. — Telefón József 22-48

SZÁZÖTVENMILLIÓ kor. kószpónzhozománnyali 
ezer hold földbirtok-örökséggel férjhez adnáni 
leányomat. Megbízottam: Nagy Jonö bázassáel 
irodája, Rákóczi út Ötvenhót/B. Telefon. (Cók- 

• nólkilll levelezés.)
------ ------------------------------------------------------------- :------------i 

meglepő áfahat fizetett 
viseli fér*lir»uFi.ákévt 
Werthoimer, Gr. Zichy Jenő u. 23. Telofon 28-75

Hirdetjük és fizetjük a lehelő legmagasabb árakat 

aranyért, briliánsért

Az Ernst-muzeum 531
VI, Nagymező-utca 8. — Telefon 120—14

XXIV.
A „Helikon Kiállításai" anyagából

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-től este 6-ig. — Aukció 1923 junius 4. és 5-én 

délután pontosan 4 órától

Viselt fférfiruhákért 
hOiérnemükÖrt, szőnyegekért minden- 

kinél többet fizetünk. Alkalmi Aruosamok Agg
teleki u. 18. (Népszínház n. s.j Tel. József 22-39

"■■■ i ni i I...

»TETRA«
hygienikua

sportfehérnemü « 
fürdőköpeny

kitűnő felszivóképességü. 
gyorsan szárad és 

nagyon tartós

Aranyakat 2100 3500 K1J 
brllliánst, ezüstöt, régiséget mindenkinél ,drár 
gábban vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVALTO 
Jozscí körút 17. szám Telefónszám: József 61

IDEflLSPAPLAN
Legolcsóbb, legjobb paplanbevftsórlftsí forrás i 

Kiselejtezett paplanok feláron!

IDEÁL PAPLANÜZEM
Fölfelét■: VI. Kammormayer-n. 1. Közp. város
háza. Gyár IX, Ullöi-tit 31 (Kinír.sl-n. sarok)

Üzemvezető: Gunesch György.


