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A kiHOIdl kilcsOn
Irtás

gróf ANDRÁSSY GYULA
Azok, akik a miniszterelnök es a 

■pénzügyminiszter, külföldi útjához 
[vérmes és gyorsan valóra váló re
ményeket fűztek, meggyőződhettek 
arról, hogy ez az illúzió könnyen 
szertefoszlik. Az illúzió, amelybe 
'olyan sokan betefjingatták magu
kat, nem volt több Oktalan narkó- i 
zisnál és most már érezhető a kel
lemes bódultság kellemetlen .vissza
hatása.

Én a miniszterelnök külföldi út- 
’jától nem vártam sokat. Láttam 
azokat a nehézségeket, amelyek ez 
elé a vállalkozás elé gördültek. Nem 
akarok itt azzal a kérdéssel foglal
kozni, hogy szükséges yolt-e ez a 
lépés, vagy ebben a formájában 
yolt-e helyes, ennek eldöntése hig
gadtabb idők feladatai közé soro
lódik.

A miniszterelnök a minap a par
lamentben részletesen beszámolt út
járól és munkáin eredményéről. Ez 
a beszéd az eredménytelenség be
ismerése volt inkább, bár, honörá' 
lom, hogy kétségtelenül jó hátáét 
váltott ki olyan tekintetben, hogy a 
.velünk szemben táplált idegenkedő, 
sőt ellenséges atmoszféra lényege
sen enyhült A külföldi kölcsön ak
tualitása úgy tudom, hogy rövide
sen még nem kerül komoly formá
ban 8„7*óba, éppen ezért a magam 
készéről jesak a sokat hangoztatott 
erkölcsi hatást akarnám e helyen 
lemérni. Itt elsősorban Olaszor
szágra gondolok. Olaszország gaz
dasági érdekeit súlyosan érintik 
azok a viszás állapotok, amelyek 
a hábörú után kötött békeszerződé
sek következtében állottak elő. 
Olaszország, mint ezt a békekötések 
óta bekövetkezett események sok
szor, beigazolták, nem nézheti jó 
szemmel azokat az expanzív törek
véseket, amelyek egyrészt CsehóV- 

másrészt Jugoszlávia részé
ről megnyilvánulnak. Ez a szlavofll 
expanzió természetszerűleg arra 
készteti, hogy a Dfína medrében a 
békekötésektől eltérő politikát foly- 
ajsön és pedig Angliával egyét- 

ertesben. Ennek tudható be, hogy 
’igy Angliában, mint Olöszország- 
tan a leghatározottabban szembe 
terdnlíak a kisantant ellenséges 
törekvéseivel és az angol, valamint 
az olasz hivatalos körök Magyar- 
ornag gazdasági ialptaállításának 
tervét melegen iámogntják.

Az angol és olasz közvélemény- 
nen, így elsősorban a sajtóban már 
osszabb idő óta roköné^zést és 

megértest tapasztalunk a magver 
A hivatalos kö- 

vau, °™bós magatartásának meg- 
tní- 7kSahn7;önban C3ak móöt éfez- 
vau b.arát,EUR0sabhra fordult és e 

1Kl.k nagy rÓ8ze ™ igazság 
tó ereje, de ugyanilyen nagy 

?ínn v fo,ÍRmerÓRC 1ltán kiivet- 
B h517 “,D«nn völgyében

Mint-germeini és n trianoni' bő-

keszerződések által teremtett hely-' 
zet tulajdonképen futóhomokra van 
építve, állandóvá rögzíteni nem le
het és sem politikailag, sem gazda
ságilag nem felel meg sem az an
gol, sem az olasz érdekeknek. Ez a 
felismerés többé-kevé-sbé erőteljes 
foímában Franciaországban is ta
lajra kezd találni, úgy látszik azon
ban, hogy Franciaország ennek a 
felismerésnek következményeit nem 
képes levonni izolált helyzete miatt, 
amelyben szükségét érzi a kisantant 
szövetségének.

Af magyar kérdés rendezésének

Szombat éjjeli szűkszavú hivata
los szófiai távirat jelentette, hogy 
a bolgár kormány járatlanul és 
hirtelen lemondott.

A kormány lemondását fórradal- 
pii események előzték meg s Sztam- 
bulinszky és miniszter társai csakis 
az, erőszaknak engedtek, midőn he
lyüket az új kormánynak átenged
ték.

A‘ hlyatalős Bolgár Távirati 
Iroda a forradalmi kormány válsá
got védtelennek jelentette, sőt újabb 
jelentéseiben csak az új kormány 
ünnepelt éléséről tudósít, ezzel szem
ben a többi külföldi híradások már

Véres forradalmi
harcok Bulgáriában

StambuUnsky Szófia ellen vonul - Ellentmondó hirek 
a bolgár forradalomról

M fajvédők végleges 
veresége
Ntm lépnek ki az egységes púéiból — Kompromisszum és 

deklaráció — ZT személyi követelések
A Hétfői \apló tudósítójától. -

Tudósít ásók és nyilatkozatok
után ítélve azt lehetne hinni, hogy 
az egységespárt yálsága, a fajvé
dők és mérsékeltek kontroverziája 
ma .ugyanolyan stádiumban van, 
mint volt a miniszterelnök .utazása 
előtt és a kéf frakció csak nz erők 
viszonyainak kibontakozását és a 
kedvező alkalmat várja, hogy ke
nyértörésre vigye a dolgot.

A helyzet azonban valójában úgy 
áll, hogy

az egységes párt válságát ma 
már elintézettnek lehet tekin
teni, még pedig a fajvédők tel

jes viszavonulásával.

Míg kifelé a feszültség látszata 
fennmaradt, addig bent ma már, 
egy hadgyakorlathoz hasonlóan, a :

kérdése minda moreit rövid időn 
belül olyan fontos kérdés tesz, mint 
a német probléma. A békekötések 
és ezek következményei egész Eu
rópa gazdasági életét aláásták és 
legelsősorban az angolok voltak 
azok, akik felismerték ennek vesze
delmét és kimondották, hogy Angliá
nak életbevágó gazdasági érdekei 
fűződnek Európa gazdasági talpfa
állításához, mert e nélkül az óriási 
méreteket öltő angol munkanélküli
ség meg nem szüntethető.

Amikor, tehát Közép Európa gaz
dasági szanálásáról van szó, ez a 

véres harcokról tudnak, melyek [Szó
fiában és az ország egyéb részeiben 
játszódtak le. A jelek- arra mutat
nak, hogy Bolgáriában forradalom 
tört ki, mely egyelőre a paraszt- 
pár.ti uralmat leszorította a kor
mányfőt, de véglegesen a helyzet 
még nem alakult ki s meg kell vá^- 
ni a közel jövő fejleményeit.

A bolgár eseményekről alábbi tá
virataink számolnak be:

Szófia, jún. 10.
(Bolgár Távirati Ügynökség.) Ki

rályi tikászai elrendelték a szobranje 
feloszlatását.

csata eldőlt, anélkül, hogy tényleges 
ütközetre került volna r sor, pusz
tán az erők felbecsüléséből és a 
taktikai hadműveletek nyomán.

Kiderült, hogy a fajvédők távol
ról sem számíthatnak kivonulásuk 
esetén akkora sziiittel, mint azt gon
dolták.

Nagyatádi és hívei szívesen bele
mennek egy elfogadható kompro- 

misszinmbo

a. földuovella kérdésében, jó né
hány szélsőjobboldali pedig kétszer 
is meggondolná, mielőtt otthagyná 
a nyugalmas kormánypártot.

Értesülésünk szerint a fórmvlá-’ 
kát, kontúr omisszumok alapját, I 
platformokat mind megtalálták a?| 
egységes pártban. Az indemnitási. 

körülmény terelte Anglia és Olasz-, 
ország figyelmét Magyarországra, 
amely központi fekvésénél és szá
mos más momentumnál fogva ter
mészetes tengelye tehet ennek az 
újjáépítési munkának.

Természetesnek találom, liögy a 
miniszterelnök és a pénzügyminisz
ter, első útjáról nem hozhatott haza 
kész eredményeket, do valószínű
nek tartpm, hogy helyes orientáció, 
helyes politika mellett az európai 
politika fentebb vázolt dispozició- 
jónak kellő kiaknázása után aZ 
eredmény nem maradhat el.

Szófia, jún. 10.

(Bolgár Távirati Ügynökség.) Eg# 
tegnap délután megtartott nagy 
népgyülés lelkesedéssel ünnepelte 
az új kormányt.

Paris, jún. 10.
(Havas.) A Malin belgrádi jelen

tése szerint Stambulinszki arra fog 
törekedni, hogy a parasztságot rá
bírja a Szófia ellen való vonulásra^

Hír szerint Szófiában és az ország 
más helyein véres harcok játszód
tak le.

vita sírrán várható ugyan Gömbös 
részéről felszólalás, de a deklarációi 
amelyet tenni fog, arra fog rámu
tatni, hogy

a miniszterelnök és a fajvédők 
álláspontja között elvi eltérés ' 

egyáltalában nincsen

az elvi követelések garanciáját meg* 
kapták és így a konstruktív poli< 
tikn és a köz érdekében a további 
úton is együtt kell haladnia min
den keresztény és nemzeti alapon 
álló politikusnak.

Ezzel egyelőre valószínüteg te is 
zárul a belső harc, további mozdula
tai már zárt ajtók mögött fognak le
játszódni.

A küzdelem eldőltél csak az igaz
só gügyminisztor kinevezése mutatja 
A fajvédők a fele kabinet felcseré
lését kívánták, mert a miniszterek 
egy része — szerintük — túlságosan 
liberális. Most pedig kinevezik igaz
ságügyminiszterré

Nagy Emilt, akinek mérsékelt 
elvei közismertek.
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Ketten
beszélnek

A parlament büfféféből

A fiatal kormány
párti honatya már 
távolról integet a 
népszerű ellenzéki 
vesér felé, amikor 

büffében meg- 

— Gratulálok 
fínnsayhoz,' hallom 
nagyon snejdig 

volt.
ment, nem tartott az 
fél peréig sem. Hátság 
volt és nagyon fölé-

Gyönyörűen 
lyéss párbaj egy 
lágyon nyugodt 
sycs, hiszen a Boggá-félő párbaj óta na- 
lont a vív egy félórát Fodor Pistával, 
tmiből hármas haszna van. Először 

Nagyszerűen belejött a vívásba, másod- 
tcor lefogyott vagy öt kilót, azonkívül 
stindon reggel korán kell felkelnie, mert 
He órakor Fodor Pista már felöltözve, 
maszkban várja. Hassal/ és Sándor Pál 
között különben nagy volt a versengés, 
mindegyik elsőnek akart vívál Benárd- 
fal, mert' biztosra vették, hogy Benárd 
harcképtclcnségc miatt a második pdr- 

i/ajra csak napok múlva kerülhet sor.
— Na és hogy folyt le a párbaj?
— Vagy kél három másodpercig moz (

iulatlanul álltak egymással szeail<Özt,\ 
smlkor Hassuy ncklrohant Benárdnok \ , . . xi ... _
IfMW tisztában volt vele, hogy Be-\ Hosszú hetek óta tel yan aüA a a 
nárdot elővágásra pdukolták és igy leró-! kérdés: mi lesz GömboséKkcl. Mi 
hands közben biztosan védte Benárd vd-1 |pSZ Gömbös Gyulával és társaival, 
gásdt, aki ezután Jobbra kiugrott, de ' mj lesz az egységes párttal, mi lesz 
'igyam bben a pillanatban már be is sza.- I novezetes ellenzékbe menéssel? 
ta.li kardja fírndrdat Morf-; .,ho|ty a Gömbös csoportnak
Ildin a n'r. .1: urroxnk nimmhan mcs- UV',, ír mi
illaidtotlik a harckí'titrlcnsdn d, na„a’i \ hekhardt Tibor is plynii reprozen 
'Jltn.-.k'idnt krtdcii, mlknr cii.mri’rri-cíaki láiisa, mint innfra Gombos, Hozza 
Mlin a nsobdba Rrirrhl Hirti é: ait fordultunk. Természetesen nem ad- 
mondja Horváth Zoltánnak: ■■ Itat o I )iat-t.iik fel neki a kérdést olyan 
marik várba) hat Arakor leli. Meghallja i rg formában, ahogyan fentebb 
Ili narraüi, akt dpíint ai eotitk cuiBJdt l , , .. Eckhnrdt nem azhálta lel. „rardon. - lordul JI- ircM /'''f f0,'.n,l .k?P ,11^
_ erről rió rém lehel. Vagy harekdnle. ■ «z észjárású ember, aki ibon nyeis 
len tu eltenfelrm. akkor kát Ara rntden i leérdésre ne adott volna tnlsagosan 
nem tud még vjabb párbajt vívni, rapp | diplomatikus választ. Tehát oldal
ka igen, akkor nem állapit halják •mcg\T()\ és kerülő utón kezdtük:

. iiógy* a földrefonn- r a paruaji. t-n a vipun-ci, • ------ .
huiom,_ andg eil a kdrMit \

róla a\harcképtc1cns'éget, ez wsctben pe.^ . . ,
tfiíJ folytatjuk a párbajt. Én a cipőmet' — I“W7nk'-

ászig nem lesz aktuális.'Mi a véleménye^ 
erről méltóságot uram?

— A jelek arra .vallanak, hogy 
a novella parlamenti tárgyalására 
csakugyan csupán az őszi hóna
pokban kerülhet sor. Nézetem 
szerint azonban a parlamenti tár
gyalás, szóval a javaslatnak tech
nikailag való törvénnyé emelése 
sokkal kevésbbé fontosabb, mini az 
a folyamai, amely megelőzi ezt a 
technikai munkát. Tehát az a fon
tos, hogy a novella tervezettel 
szemben a kormány milyen állás
pontot foglal el, magáévá teszi-e 
a tef vezetet, vagy igyekszik abból 
lefaragni. Ennek a kérdésnek el
dőlte pedig a közel jövő feladata.

— E szerint vetettük közbe, — önök

nem tisztázzuk. „Ebben igazad van, — 
telelte Rcisehl. -- majd mindjárt elinté
zem az orvosokkal". Pár perc'múlva az
után visszajött és közölte, hogy az orvo
sok megállapítása szerint Benárd való
ban harcképtelen és így szó sem lehet 
róla, hogy két óra múlva lefolytathassák 
a. másik párbajt. Kzekutdn mindenesetre 
érdekes, hogy A Nép a párbaj másnap
ján azt irta, hogy a liberális lápok ha
zudtak. mert Beáárd olyan kis sebei ka
pott, hggy csak angol tapasszal kellett 
beragasztani. Ha. igaz, nmif A Nép ír, 
■az nagyon szomorúan Jellemző Bendrdra, 
mert ez azt jelend, hogy egy kis angol 
lapaszas seb miatt Jelentették ki az or
vosok harcképtelennek.

— Hál Istenem, Istenem, valami nem 
stimmel, az biztos.

— Amellett a; is érdekes, hogy a reg
geli lapok közül nemcsak a liberális la
pok, hanem a Szózat is azt irta, hogy a ' _ ______ .
rágás csontig hatolt. Lehet a Szénáiban ' szerint a novellában a politikum a fon- 
Igazság az, ami a liberális lapokban ha- 1 tos, nem podiff az, hogy esetleR a no- 
thtgság? ' volía törvényerőre emelkedése esetében

— Kérlek szépen, ezekről a lapokról már ennek alapján lehessen földet ipé- 
nekiink is megvan a véleményünk. Ha-1 nyelni és kapni még az őszi munkála- 
ncm van itt valami, amit én sem érlek (ok előtt!

— Azok az elvek és határozmá- 
nyok, amelyek a növeli atervezet- 
bén le vannak fektetve, kétség
telenül döntő icientőaiégüek. és 
éppen ez a körülmény igazolja az 
előbb elmpndottakat, nzt tudniil
lik, hogy a kérdés veleje: milyen 
élléspontot foglal el a kormány. 
Ettől függ azután az, hogy a ja
vaslat technikai tárgyalása hosz- 
szahb, vagy rövidebb időt vesz 
igénybe. Meg kell jegyeznem, 
hogy a novellatervezet alupjána 
földbirtok rendező bíróság mun
kája úgyis gyorsabb lesz, viszont 
olyan terminusok kikötése, —, 
mint az őszi munkálatok megkez
dése, — egy javaslat tárgyalásá
nál gyakorlatban sokszor illuzó- 
rius.

— Az a vélemény általában, hogy n 
kormánypárt jobbatélső csoportja a föld- 

i roform-notolla kérdését tekinti hima- 
' dd»i pontul a kormánnyal szemben. 
I — A kormány álláspontja még

«r»n van itt valami, .............  ........... ,
egészen. A: egyik lapban aif olvastam, I 
hogy Lumnitscr volt a Rcndrd orvosa;

v Paulikovics ti fíassayé. Egy másik | 
lapban pedig az! olvastam, hogy Nemes • 
Nagy Zoltán rop a Hassay orvosa, a‘ 
harmadikban pedig, hogy a Benárd or-I 
vosa volt a Nemes Nagy Zoltán.

— Az igazság pedig az, hogy Nemes 
Nagy Zoltán, akit biztosan ismersz a fo-1 
lyosóról, nem volt sem Rassay, sem He-i 
ndrd orvom, F.z a Nemes Nagy kérlek 
minden ilyen érdekesebb párbajnál meg
jelenik. fontoskodóan ide-oda hír, egyik 
szobából átviszi a vattát a másikba, az
tán megin* vlsssahozea. Mind a két fél 
orvosa azt hiszi, hogy ő a másiknak at 
orvosa. Így aztán nagy tisztelettel veszik 
körül, az újságírók pedig megtévednek. 
Nemes Nagy Zoltán neve pedig belekerül 
a lapokba. Mindenesetre olcsó reklámot 1 
nerce magának... Hanem mesélj mo,«f 
már te is valami érdekesei, mert már | 
egézsen kiszárad c. torkom. Mikor neve- , 
tik ki Nagy Emilt igazsdgiigyminiszter- 
uck?

- Azt hiszem, csak néhány nap kér
dése. Arra varnak, hagy mint a: Kistér- 
háeyak jószágigazgatója és keresett fő
városi ügyvéd átadja <i- ügyelt és rend- 
behozza a hivatalát.

— Azért kérdem, mert Hagy Emil nyu
godtan fogadja a gratulációkat.

— Nemcsak, hogy a gratulációkat fo
gadja, hanem a napokban, amikor átté
vedt az ellenzéki folyosóra, úgy hallom, 
körülfogták és több ügyben interpellá
ciót ü intéztek hozzá. A szocialisták ki
jelentették, hogyha a politikai amnesztiá
val jön, akkor Ők is támogatják. Mások 
az iránt érdeklődtek, hogy mi az állás
pontja a fajvédőkkel szemben. Erre az
tán Nagy Emil elmesélte, hogy a napok
ban két választója látogatta meg és nagy 
komolyan az iránt érdeklődtek nála, 
hogy igaza van-e a Gömbösnek? — „Tes
sék már nekünk megmagyarázni — 
mondták — hogy áll ez a dolog, mert 
mi nem nagyon sokat értünk hozzá, 
igaza van-e annak a Gömbös Gyulá
nak." Mire Nagy Emil röviden csak eny- 
nyil feleli: „Egy frászt van igaza!" — 
„Megértettük, instdlom", -*• mondták a 
kisgazdák ét megnyugodva a magyará
zatban. szívélyesen elbúcsúztak Nagy 
Emiltől.

— Hátha nekünk is ilyen jól meg fog 
felelni a kérdéseinkre, akkor nem lesz

Eckhardt Tibor 
az aktuális kérdésekről, a földnovelláról és 

a jobbszélső frakció magatartásáról

semmi baj. De most Jut eszembe, ^ér teg
nap el akartam neked mesélni a Platthy 
Gyurka esetét. Meskó mondta el a folyo
són, hogy, amikor a Pallaricini—Batt
hyány ügyben fblyt a szavazás, találko
zik véletlenül Platthyval, akinek szemre
hányást tesz, hogy nem szavaz Pallavi- 
eini kiadatása mellett. Nem emlékszel 
Gyurka — fordult Platthy felé amikor 
úgy január vége felé találkoztunk egy
szer tizenkilencben a Váci uccában, nagy 
mérgesen nekem támadtál: hogy tartoz
hatok egy becsületes ember a konzerva
tív Batthyány-párthoz. Ma minden tisz
tességes hazafinak a Károlyi pártban a 
helye, — mondtad. — Most pedig mégis 
Batthyány ellen szavazol? Hát rendben 
van esi Platthy nem szólt, csak vakar- 
gatla a fejebúbját. „Hát felelj" — sür
gette Meskó — „mondtad ezt nekem a 
Váci uccában, vagy nem?" „Hát mond
tam, az igaz" — felelte Platthy hirtelen 
őszinteséggel, aztán hamar ott is hagyta 
Meskót, mert attól félt,, hogy még vala
mit kivallat belőle. Ilyen a ti pártotok.

— Hát én erre mit feleljek, én sem 
mondhatok mást: ilyen, ilyen.

ismeretlen, ez a beállítás tehát 
nem fedi a helyzetet.

— A támadásra o szerint csak később 
kerül sori

— Nem értem miér(t beszelnek 
és írnak folyton támadásról? A 
földreform-novella tervezetét a 
kormány egyik tagja készítette 
és nagyatádi Szabó István kije
lentette, hogy állja ezt a terve
zetét.

— Ha nincs lámadó szándékról szó, 
akkor a miniszterelnök miért kérte re- 
konsiderációra pártjának egy részéti

— Nem csupán a földreform 
kérdése áll a megoldatlan prob
lémák között'elől* van« még égy 
sereg más kérdés is. Pénzügyi 

■ kérdések, belpolitikai és külpoli
tikai problémák. Itt van a’’ tiszt
viselő kérdés is.
— E szerint nagyon sok olyan kérdés 

van, amelyek tekintetében nincs tisz
tázva, hogy önök és a kormány egy fel
fogáson vannak?

— Minden kérdés az aktualitá
sával egy időben nyer tisztázást. 
Ha valamely kérdés nem aktuá
lis, fölösleges a feszegctcse.
— Szabadna. 

önök kiválása 
bői, — hiszen 
nők, — vájjon

— Ezt a kérdést ne feszegessük 
egyelőre, — volt Eckhard mosoly
gós válasza, mely után könnyed 
meghajlással elbúcsúztunk egy
mástól. ö a Ház folyosóján jobbra 
ment és mi hosszasan néztünk 
karcsú alakja .után a — középső 
folyosóról.

megkérdeznem, hogy nz 
az egységes párt kereté- 
erről olyan sokat beszél* 
aktuális-e?

GrenadN
Öőrá 

ckal. Elsőrangú 
újdonságok
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Benárd Ágoston
A gyöngébbek kedvéért hangsú

lyoznom kell, hogy tényleg város
atya és nemcsak azon a címen vesz- 
szük be e díszes szervezetbe, hogy 
nagyon közéjük pászol. Igenis, vá
rosatya még pedig a javából. Nem 
tartozik a távszónokokj a nagy sza
valok, a diadalmas vezérek közé. Ö 
a kulisszák mögött dolgozik a város 
üdvéért, amit talán semmivel jobban 
nem tudnánk bizonyítani, mint az
zal, hogy már életében emléket ál
lítsak neki. Frenreisz István, a Gel
lért-fürdő vendéglőse külön Bcnárd- 
szobát csinált emlékére ama nemes 
tevékenységnek, amelyet a nagy ál
lamférfi Buda gyomráért fejtett ki. 
Most, hogy Rassay Károly tonzórát 
borotván a fejére, valószínűleg 
hangos lesz a Bonúrd-szoba a dia
dalmámortól, amely természetesen 
bizonyítéka lesz annak, hogy a pár
baj destruktív szokás.

Benárd Ágoston vérbeli politikus, 
aki ott nőtt fel Huszár Károly be
tegágya mellett. Addig gyógyította 
a kiváló politikust, amíg v^gre azon 
vette észre magát, hogy maga is po
litikus, sőt miniszter. A forradalmi 
Mlők ama szülöttei közé tartozik, 
akik teljes fegyverzetben ugrottak 
ki a háborgó idők Zeus-fejéből. Ki 
hitte volna, hogy a szerény budai 
orvos, aki kanyarós fijy$ö$ekeket 
kezelt igen lelkiismeretesei^ a tar
solyában hordja a — miniszteri tár
cát? De ki hitte volna azt is, hogy 
a miniszter háziorvosából is minisz
ter legyén, miniszter maradjon, ami
kor páciense már csak egyszerű kép
viselő és hogy végredménytyan a pá
ciens exminiszter szülte a miniszter
háziorvost? Az ő számára nem vol
tak politikai lépcsők, képviselő és 
szerkesztő is csak azután lett, .hogy 
már kikopott a bársonyszékből. Hát 
az ilyen üstökösöknek számít-e az, 
hogy városatyák lehetné^?

Pedig olyan kitünően beleillenék 
a Wolff—Csilléry—Biber—Joanovich 
„együttesébe. De nem szerepel, csak 
megjelenik és fogadja az üdvözlése
ket. a városházán. Felszólalni nem 
szokott, politikát nem csinál: az ő 
méreteihez kicsi a városháza, az ő 
perspektívája számára nem távlat 
ez, az ő karierjét nem lehet ilyen 
odúba bebujtatni. Vezérkedni, alve- 
zérkedni a városházán, az jó lehet 
egy Csillérynek, aki végre is csak 
forradalmi miniszter volt, olyan 
Friedrich-mintszter, amilyen nem 
tudom hány van Budapestéül. De 
Benárd Ágoston, az okos Ágoston, 
tudott várni. Araikor Csillérynek 
intranzigens volta miatt távoznia 
kellett a népjóléti miniszteri szék
ből, akkor jött az enyhe Benárd és 
korszakalkotó reform gyanánt kine
vezte az öccseurát Szombathelyre 
pénztár igazgat ónak. Ez a nagyvo
nalú öcsémuram-politika nagyon 
szépen beválna a budapesti város
házán is. A városháza edzett falai, 
amelyek bizony sok vihart láttak, 
boldogan kiegyeznének, ha Benárd 
Ágoston nagyobb aktivitást fejtene 
ki közöttük. Mosolygó ajka, ringó 
csípője sokszor hiányzik a közgyű
lési teremből, ahol tudása, ékes szó
lása, áldott keresztényi szeretető 
csak öregbítené azt a dicsőséges ne
vet, amely a Nép homlokáról sugár
zik.

Pogány Béla.
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Baliával 
Ssszeuagdalta a Tériát

Verekedő házaspár
_ A Hétfői Na»U tudósítóidtól. —

Tesnap délután Bauer Andráa villa- 
•uosvmotd ittas állapothnn ment haza a 
Magyar ucca 36. szám házban levő lakd- 
éára-' A felesége dühösen fogadta és rá
kiáltott:
_ Hol ittál ilyen sokaigt
A férj és feleség összevesztek és a ei- 

vakolás hevében Bauer nz asszonyt a1 
földre teport.- és fojtogatni kezdte. Baner-1 
nít veszed, hnes helyzetéből a szomszédok | 
mentették meg. Amikor magukra ma-, 
radtak, újbél verekedni kezdtek es az . 
asszony kiszaladt a konyhába, ahonnan 
egv baltával tért vissza.

Bauer a feleségét, amikor baltával a 
közében meglátta, újból szidalmakkal fo
gadta és bottal támadt rá. Az asszony 
erre a baltával a férjét fejbevágta és n 
vé-ében földön heverő férfire még több
ször ráauitott, Bauert súlyos sérüléseivel 
kórházba vitték, a felesége ellen pedig 
a rendőrség vizsgálatot indított.

Fraiiciiiwszíg és Belgium 
u passzív eiieutíllís 

megszüntetését kíuetellk
Párizs, június 10.

A 'fíavűs-ügynókság jelenti: Francia
ország és Belgium teljes megegyezésre 
jutottak abban, hogy a szövetségesek 
kollektív jegyzéket kívánják, amelyben 
a passzív ellent áll ás megszüntetése előtt 
elutasítják a jóvátételt ajánlat megvita
tását.

Németország 
visszakapja a Del- 

brück-tárnákat
Berlin, jún. 10.

A FFoí/í’-iroda értesülése szerint a 
határmegállapító bizottság Fabrcga 
madridi bányászati főiskolai tanár
nak szakvéleménye alapján Etzel 
őrnagy német megbízott, valamint 
az angol és az olasz kiküldött szava
latával elhatározta, hogy a Dclbrück- 
bányákat Németországnak ítéli oda.

NAGYON ESETT AZ ESŐ
Irta: Móra Ferenc

No, eleinte nem is esett olyan na
gyon. Itt a pusztán nem vagyunk 
hirtelenségekhez szokva. Szép ko
mótosan végzi a dolgát az istenke 
is. Először csak úgy szép szóval 
próbálgatja össze terelgetni a felhő
nyájakat:
- Hé, te fehér gyapjas. De elma

radtál a többitől! Nini, te vörnye- 
gos homlokú, hát te hova a pokolba 
mégy Béba felé! Hiszen az már túl 
van a demarkációs vonalon, ott 
nem sietős az eső.

— Valami iidő lőssz! —* törülgetik 
az embereim a homlokukat. De 
azért nem kell őket sajnálni, nem a 
ha»y sietségbe izzadtak bele. Az 
ősökről, akiktől cl akarják szedni 
az ötezeréves ékességeiket, a köbal- 
tákat, a csontgyürűket és béka- 
teknő-gyöngyöket, vékonyan kell 
lehámozni a földet, mint almáról a 
haját.

Ax Utónké kezd kijönni a, aodrá- 
t'|d. Ráuszítja a felhő-bárányokra a 
’seUutyákat Terelik őket egviiré 
naiymérgesen. Sebes csaholással a 
növendék-szelek, mély buftogással 
az öregek.
. főgázunk, — mondják az em
berek es szemmel láthatólag örül- 
nek neki. Mert nemcsak ők áznak 
uT . m 11 -z^radó krumplié,- 
KUk. n r i... ...
*adó kukoricák is.

A nyáj együtt van. az istenke

lói; « Oíuraao Krumplié*-
í. °“’ly.n,''0, kéPOízták. a tik-

Borzalmas héjgyilhosság 
Ounaharaszfln

Egy tizenhétéves leányon erőszakot követtek el, majd 
a robogó vonat elé vetették — Két fiatalkorú suhanc 

bestiális merénylete
— .4 Hétfői Napló tudósítójától. —

N szombatról vasárnapra virradó 
éjszakán mozivászonról lemásolt 
borzalmas bűntényt követett el két 
fiatalkorú suhanc a főváros közelé
ben lévő Dunaharasztin. Előbb meg- 
becsteleni tettek, majd robogó vo
nat elé vetettek egy tizenhétéves 
munkasleányt, akit a vonat kere
kei a szó szoros értelmében lefejez
tek. A bestiális merényletről a du- 
naharaszfi csendőrség jelentést tett 
a budapesti főkapitányságnak, a 
nyomozást azonban ott folytatták le.

Levágott fej a sínek 
mentén

Vasárnap a kora reggeli órákban 
borzalmas leletre bukkantak a du- 
naharaszti vasúti sínpár mentén az 
arra járó községi lakosok. Egy tör
zséről lemetszett leány fej hevert a 
sínek között vértől bontottan, szája 
zsebkendővel betömve, nagy, nyi
tott szemeivel mereven bámult a 
semmiségbe.

A járókelők azonnal értesítették 
a kerületi csendőrőr sparancsnoksú
gót, mely rögtön járőröket küldött 
a lelet színhelyére. A további kuta
tások folyamán mintegy 8-10 mé
ternyire a vasúti töltés árkában 
megtalálták a fej törzsét is. Egy
szerűen öltözött munkásleány lehe
tett, ünenplő ruhájában, ügy a le
metszett fejet, mint a hozzá való!
iiiniii iiiiiiiiriiiiiiiiii ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi i mi 11 mi in unni mii

A vasárnapi magánforgalomban
üzletkötés nélkül a következő taxációs árfolyamokról számolunk be: 
Magyar Hitel 64.909—65.000, Osztrák Hitel 24.000—24.509, Kőszén 390.000 
—393.000, Hungária Műtrágya 87.009 99.000, Rima 30.006-30.500, MFTR 
74.000-75.000. Hazai Fa 40.000-37^00, Főbusz 13.750-14.000, Egyesült Főv. 
Takarék 19.500—20.500, Leszámítoló 10.500—11.000, Pesti Hazai Takarék 
250.009—260.090, Hazai Bank 23.000—24.000, Magy.-Olasz Bank 6299—0390, 
Salgó 114.000—115.000, Magyar Cukor 490.000—599.009.

végigcsördit a tüzostorral a fekete 
égen.

— Szaladjunk! — mondják az em
berek.

Jó, hogy van hová szaladni. A 
tüzkőhalom tetején vár a gyékény
sátram. ősi készség, falusi mintára 
készült, közadakozásból. A jegyző 
adta hozzá a gyékényt, a doktor 
az észt s a pap lelke lebeg fölötte, 
mint istené lebegett a vizek fölött, 
mikor a világot kifundálta.

Hát ide szaladunk. Tíz magya
lom, meg én meg a pipám. Ezt kü
lön kell számitanom, mert lelkes 
állat, tüzel, füstöl és szortyog. Jó 
darabig csak maga beszélget, mink 
csöndesen nézünk ki a latorján 
időbe az ablakon. Már tudniillik ahol 
lyukas a gyékény.

Csak akkor szólalunk meg, mikor 
igen közelről kezd érdekelni ben
nünket a villámok születése. Re
meg a föld, egy kicsit inegilletőd
nek az embereim és azt kérdik tő
lom, hogy hát én félok-e?

— Nem én, —- mondom, de az in
dokolást elhallgatom előttük. Sohse 
hallottam életemben, hogy újság
íróba ütött volna a ménkü.

Néha a bátorság is ragadós. Em
bereimnek megjön a szava s mire 
én észre terek az elbambulásomból 
(a felhőkkel szálltak a gondola
taim, felhők maguk is, fekete ma- 
guak és aranycsipkések), már ők 
akkorára a magasugró királykis- 
asszonyról mesélnek.

— Hát az úgy volt, — mondja 
Gergő bácsi, •— hogy a királynak a 

törzsét beszállították a csendőrőrs- 
parancsnokságra s még a délelőtt 
folyamán megindult, a nyomozás. 
Az mindeu valószínűséget eleve ki
zárt, hogy ön gyilkossággal állná
nak szemben, mert az erősen be
gyömöszölt kendő bűntény mellett 
bizonyított.

Rövidesen megállapította a nyo
mozás, hogy az áldozat Futó Fran- 
ciáka gyári munkásnővel azonos, ki 
apjával Futó Józseffel és bátyjá
val, a dunaharaszti cement-tégla
gyárban dolgozott. Még csak néhány 
hete jöttek el Szolnokról s a gyár 
vezetősége, a gyártelepen lakást en
gedett át nekik, ahol még három 
munkással együtt laktak.

Halálos szerelmi légyott
A nyomozás csakhamar kiderítet

te, hogy a három munkás közül a 
fiatalkorú P. Z. erősen udvarolt az 
alig tizenhétéves munkásleánynak, 
aki a fiú szép te vesét szívesen fogad
ta. Szombat este a leány atyja és 
bátyja kíséretében a három munkás
sal együtt egy dunaharaszti vendég
lőben mulatott. Az egyik munkás 
ezenközben úgy beborozott, hogy sa
ját lábán nem tudott lakására men
ni s csak társai támogatásával si
került haza jutnia. Ez körülbelül 
éjjeli tizenegy órakor történt. A még 
félig-meddig józan fiatalkorú mun- 

rétjét köllött lekaszálni a kérőknek, 
de aki nem tudott akkora petröncét 
rakni, amit a királykisasszony át 
ne bírt volna ugrani, annak nem 
adott pálinkát. (Nesztek, szocioló
gusok, egy uj mesemotivum.) Hát 
gyöttek a bárók, grófok, hercegük, 
királyfiak, röggeltől estig hólyagos
ra kaszálták a tenyerüköt, de akár
mekkora kazlat, raktak, úgy ug
rotta azt át a királylány, mint 
kutya a kerítést. No, utoljára gyött 
egy cigánylegény, az hozzá se 
nyúlt a kaszához, hevert a szép 
zöld fiiben óéiig, akkor gyött a 
királykisasszony, se szó, se beszéd, 
a nyakába ugrott neki a cigány, 
csókolt, rajta százat, is egyvégtiben, 
— uram fia, úgy elvötte a fehér- 
cscJédnek az eszét, a szerelőm, hogy 
akkorát se bírt ugrani, mint egy 
(rücsök.

A lakodalmat már nem vártam 
meg, mert nagyon hullott a nya
kamba az égi víz. Most az az em
ber voltam, aki az eső elül a csur- 
gásba áll. A jó hely kellett az em
bereimnek, én kiszorultam szélső
nek. No, mondom, akkor már in
kább ázom egészen odakint.

— Kár lössz a szép nagy kalapért, 
uram, -— intett bizodalmasan Már
ton bácsi.

— Ennek nem árt, — nyugtatom 
meg, — panama.

Márton bácsi mondta, rá, hogy 
„ahán, az mán ügön“ és ahogy ki
húzom a lábam, hallom, hogy oko
sítja a többit:

— Az nem ázik mög sohse. 

kasok felkérték a leányt, hogy sétál
janak még együtt a víz partján, 
hadd gőzölögjön el kissé a bor má
mora fejükből. A leány hallgatott a 
hívogató szóra és elment a végzete* 
sétára.

Másnap reggel a járókelők a sze
rencsétlen leány borzalmasan meg
csonkított holttestét találták meg. A 
nyomozás a bestiális gyilkosság el
követésével nyomban a két fiatal
korú s ikancot gyanúsította, mert a 
tanuk vallomása szerint Futó Fran
ciskát legutoljára két fiatalkorúval 
látták.

Csendőrök mentek a gyilkosokért 
akiket a szobájukban már ágyban 
fekve találtak.

A bűnösök bevalljuk 
a gaztettet

Eleinte semmit sem akartak tudni 
az esetről, de rövidesen megtörtek s 
bevallották a bűnös merényletet

Elmondották, hogy ittas állapot
ban sétáltak az éjszakában, majd az 
ártatlan leányt becsalták a gyár 
téglaraktárába. Ott leteperték, szá
ját zsebkendővel betömték s mind a 
kelten bestiális merényletet követ
tek el rajta.

Később vették csak észre, hogy 
F.utó Franciska meghalt. Hogy a 
gyanút eltereljék, a leány hullá
ját a gyár kerítésén keresztül «, 
vasúti töltésre vonszolták s a haj- 
nali 3 órás teher vonattal elgázol
ta tták.

Ezután hazamentek, lefeküdtek, 
mintha misem történt volna.

A két fiatalkorú bűntevőt beis* 
merő vallomásuk után a csendőr- 
ség letartóztatta.

Az a körülmény azonban, hogy a 
levágott törzs és fej etős elvérzet 
nyomait tüntette fel, a gyilkosok 
vallomásával szemben megerősíti azt 
a feltevést, hogy a leányt még élve 
hurcolták a vasúti sínekre s csak 
a vonat gázolta halálra a szeren
csétlen áldozatot.

Ezt a körülményt a hivatalos 
boncolás fogja megállapítani á mai' 
nap folyamán.

cwrW Vlffl •n»«l

Minden előadásban

Marta Farra 
Hanussen 

s a többi rzenz. művénTELEFÓN: S5-SS

-— Micsoda? — érdeklődik Han
gya Jóska, akinek szép, nagy szél
fogó fülei vannak, mint a túri kan
csónak, mégis mindent kétszer kel! 
neki mondani. (Azt, hogy dolgozni, 
háromszor, de akkor se hallja.)

— A dilektor ur kalapja. Az nem 
ázik mög, mert csontbul van. Pa- 
nama'-csontbul.

—- Azt hittem, gyapot, — vélte 
szerényen Mátyás bácsi, aki igen 
jártas az ilyen világi huncutságok
ban, mert a kereszttestvérje vasúti 
bakter Amerikában, ami itt némi 
tekintélyt biztosit Mátyásnak.

Még én azon örvendeztem ma
gamban, hogy van még a világon 
hely, ahol a panama szót nem is
merik, — nono, csak a szót, —- ad
dig kiadta a mérgét a förgeteg és 
kezdtek szedelődzni az emberek.

— Nini, hát Szél András hol van? 
— szedem számba őket.

Hát ehol jön ni, de egy szem esd 
nem sok, azt nem érte annyi se. 
Száraz neki inge, g*-ája. (így írták 
ezt a szemérmes magyar novellis
ták a hatvanas években.)

— Ott nem esőit, ahun én vol
tam, — azt mondja.

Nem ám, mert ahogy megeredt az 
eső, András lerúgta magáról a di
vatot, belegyürte a nagy párszá
rító kalapja fészkibe, azt a fejibe 
nyomta, azzal nyakig beleguggolt 
a tó vizébe. Ki se jött addig, mig 
szárazba nem öltözhetett.

— A béka is a vízbe ugrik, hogy 
mög ne ázzon, — mondta akkora 
filozófiával, aminél nagyobb Kant 
Immánueltől se telhetne.
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— „Kelenföld, Bánhida, Komárom, 1 
Győr' . . .

Búsmt/j ar-bnjnszoH portás rázza a j 
na rangot. A lején c ziistzsinóros sapka, 
s a sapka alatt alázatos kél szem, az
tán az a jobb* és baloldalra néző bajo- 
oett-baju. z.

Huszonöt évo áll az állam szolgálaté 
b’ni. Portón volt mindég, csendes, hall
gatag 6s fejethnjtó, kerék a kerekek 
közt, hűséges ajtónálló, mindenki szol
gája.

Do amikor a harang a kezében van, 
akkor valaki. Tudja, érzi, hogy a ha
laiig tekintélyt ad, a bajusz tiszteletet 
parancsol. Akkor nem alázatos, a fejét 
r.iaga'.ra emeli, fontoskodó és komoly: 
b/olgúlatot teljesít!

Jól öltözött fiatalember lép hozzá. 
Szaladt, a homlokáról izzadság csurog:

— Ez n bécsi gyors? . . .
A b/íjm.z megrándul és a sapka az 

érdeklődő felé fordul:
— Azt még nem kurjantottam... —■ 

várja meg, amíg kurjantom! . . .
A fiatalember vár. Dehogy is merne 

tovább kérdezősködni csak n szemével 
követ.! a portás mozdulatát. A kurjan- 
1ús pedig nojn várat sokáig magára:

— Aki Béribe utazik, menjen az 
első osztályba!...

A váróterem hullómzunl kezd, s min
denki a kijárat felé törekszik. Az előbb 
meg osond és unalom volt itt, most ide
ges kapkodás. Divatos ruhák, könnyű, 
színes selymek, lnkkcipők, s elegáns 
kofferek tűnnek fel a folyosón.

Ezek 
rek 
uek. A

az ügyesen elkészített hőrkoffo- 
ntazás arisztokráciájáról meséi
től yot»ó közönsége reapek tussal

Utána a bécsi gyors 
más utasa következik:

— Mikor született?.., 
szúró szemmel.

A módos kisgazda

egyetlen csíz

kérdem vesébe

clgondolkozik, 
majd fontoskodó kérdéssel felel:

— Hogy mikor születtem/... 
m biceg ycven vagyok.

Ha azt kérdeztem volna hány 
feltétlenül a 
volna meg.

Akik átesnek

w

Hor.

éves 
születési évét mondta

a rendőri ellenőrzésen,

g

A

néz rájuk. Előttük n külföldi gyorsvo
nat utasai, s özek a kofferek az elegáns 
élet kifejezői.

Odatalepszam. n hosszú asztal mellé. 
Uniformis van rajtam, az oldalamon 
kard, a fülemro tiaztisapka simul sze
relmesen.

Primőr vagyok, rideg /s kegyetlen, s 
fölötte kiváncsi a más csomagja tartal
mára!

A nagybajuszom portás egyszerre tíz 
embert bocsát be. A legelső kerek szciu- 
üvegos, fcketcfelöltős komoly férő. Első 
tekintetre meglátszik, hogy tanár vala
hol n vidéken. Az útlevelét félszeren 
nyújtja út. s úgy néz rám. mint vala
milyen drukkoló diák.

összehúzott szemmel forgatom a 
könyveikét, aztán a n álamnál Illetéke
sebb faktornak adom át.

A rendőrtiszt alaposan megvizsgálja, 
a fényképet figyelmesen nézi, majd a 
tanár úrrn pillant. Az egy pillanatra 
zavartan áH n lassan elkapja a tekin
tetét. A kérdésekre halkan felel.

— Wienbe megyek, tanár vagyok — 
magyar állampolgár, megszállt terület
ről, tudniillik u trianoni béke... hirte
len kígyói a tekintető és beszélni kezd, 
do a remlörtUztvUelő félbeszakítja...

— Köszönöm, rendben van... Tanár 
úr ugyebár történelem szakost

Szívhö’ fakadó sóhaj n felölel:
— Latin és történelem, azonban 

ró fiát is tanítok...

<53f — **A'L K /

a vámazztal elé kerülnek. Itt mindenki 
ideges, a vámőrök felszólítására gyor
san akarják kofferjeiket kinyitni, de 
idegességükben rendesen nem találják 
meg a kulcsokat

Elegáns hölgy áll Wollenszky vám
tiszt elé. Kámosolyog s felhúzva pi
rosra festett ajkát, kedvesen mondja:

— Drágáin ... két hétre utazom Bécs- 
be... Csak tízezer koronám van... 
meg ez a kosztümöm... kinyitott bő
röndjére mutat

Az élesszomű vámőrt nem lőhet félre
vezetni. A hölgy a könnyebb fajsúlyú 
társadalmi osztályhoz tartozik s fölös
leges nevetgéliéso gyanút kelt, amit, még 
fokoz blúzának erőszakos tömöttsége.

▲ vámőr a nő derekára teszi a kezéf 
és meg akarja tapogatni, do a. hölgy 
tettetett ijedtséggel hátrahúzódik.

— Jaj, ne, — csiklandós vagyok!...
Wolleuszky mester azonban derékon 

fogja a csiklandós hölgyet aki most 
egyszerre elfelojt nevetni és már nem 
mimell a rémületet. A blúzából néhány 
méter selyem kerül elő.

A többi utas lélegzetvisszafojtva tíézi 
a jelenetet. Valamilyen szépséghibája 
inLndeniknek van. Ezért drukkolnak.

A következő utas vidéki asszony. Már 
előro mentegetődzdk. Elveszem az erszé
nyét, do egy fillért so találok benne.

— Mi az, pénz nélkül utazik Prágába! 
Az asszony dünnyög

-r Kezét csókolom nagyságos íUánc'| 
úr'.... —'kiált vissza boldogan.

Utána hangos pesti benszülött követ- I 
kezik. Kereskedő. Felöltője lobog utána, 
szájában illatos havanna, a hordár ros-1 
kadözik a podgyász alatt, ö nevet, kö- | 
szön, fölényes és gőgös. i

— Engem már ismernek! — szól oda ;
félválról és szó nélkül távozik. i

.-fi’ a típus, amely m indenhová befu- ( 
rakodik, mindenhol otthonos, akinek ■ 
minden könnyen sikerül! .. . , I

A következő áldozat szó nélkül áll . 
az asztal elé. A kofferjét nem nyitja ki, 
egyetlen, előkelő mozdulattal mondja:

— Vtiruhák, temnii új . . .
A vámőr hidegen feleli:
— Mutassa meg asszanyom ...
Gúnyos, lenéző tekintet, a koffor ki

nyílik. a hölgy epés:
— Tessék, szétnyissak minden zseb

kendőt is? . . .
Ezalatt a sarokban morózus házaspár 

díihösködik egymásra:
— Ügy-e mondtam, dugd el! — mondja ' 

fogai közt a férj.
— Csak no beszélj! — Eldughattad ! 

volna a bélésedben! . . .
— Ha elveszik, meglátod mi lesz!...
— Még te mersz hencegni, te gyáva?...
— Dugd a harisnyádba, Mama — 

szelídül meg végül a férj.
Lassan az asszony is beadja a dere

kát, s egy óvatlan pillanatban vastag 
bankjegycsomót dug a harisnyája alá.

Ismét tízes csoport tódul a terembe. 
Magas, kellemcsarcú, jól öltözött dáma 
halad az élen.

— F.zt én veszem kezelés alá! . . . — 
gondolom . . .

Elkapom a tekintetét és magam felé 
kényszerítem. A hölgy királynői mozdu
lattal áll meg előttem. Csönd. Ebben a 
pillanatban nagynak, hatalmasnak ér
zem magam.

A hölgy a karját felemeli, azt hiszem,

a

filo-

— Dehogy instálom, nem ott tartom 
pénzem . . .

Blúzába nyúl és piros harisnyát von 
elő, amelyben hatvanezer korona van. 
Megmondják, hogy csak ötvenöt vihet 
cl. A« asszony sírni kezd, azonnal el
meséli utazása célját és addig rendez
geti vissza a hatvanezer koronát a piros 
harisnyába, inig tényleg cc&k ötven
ezer marad a kezébeu.

Elengedem.

rlof-un felmentet lek a további vámvizs
gálat tó.

igazán sajnáltam. Pedig már a háttér
ben a női motozó is feltűnt s vigyorogva 
állott fel megszokott helyéről.

Távoztam. Mégis csak lelkiismer Ács 
vámőr veszett el b< méh:!

Valahol messze éles fütty fúródik az 
éjszakába... A sínek kattognak, a vo
nat düherög, idegen emberek mennek 
idegen tájakra ...

Z. Szabó Béla,
S7J SVJWf WBW-SW-J

Jugoszláviában 
tilos a köztársasági 

propaganda
Gráe» június 10.

A Grazer Tagespost jelenti Zágrábból: 
A kormány a legszigorúbban megtiltotta 
köztársasági jelvények viselését és köz
társasági zászlók kitűzését. Ez a rend
szabály a Radies-zászló kitűzése ellen 
irányul.

Evek mentek, évek jöttek 
Mindenig vetélkedett
De jobbat a lysoformnál
Egyik sem teremthetett.

8900 kor. Bárja
rámán varrott, egész finom minőségű és kivitelű 
bélelt francia fazonú éenn&sxsEpffnek.

Fehér nyarmekcipS 
legfőbb külföldi gyártmány 25—26 sz. 5000 

27—30 Bt. 5-03, 31—34 sz. 6400 korona.
TahénbSrszandAI

la minőség 25-29 számig 4100, 30-3| sz. 5500 
35—38 sz. 6,00, 39—12 sz. 7800, 43-46 sz. 9000 K

Női vászoncIpSüi
francia fazonban, fehér, szürke és fekete színek
ben- T szandálok létező legjobb
minőségben. Férfi vászoncipők francia é3 ame
rikai fazonban.Oummitalt u vászon uccai elnök 
gyönyörű kivitelben. Rámán varrott fenn iszcipők, 

hazicipők, harisuyaneinűck mérsékelt árban.
schMfer rés,

Budapest, l., Dőbfentei lér 4-d. Teicfőn: 5--7I.

felém nyújtja, gyorsan lekezelok vele, 
pedig csak a vízumát akarta idő adni.

Lassan, finoman kinyitja a kofferjét 
Nem siet, ráér. Hűvös, elegáns és elő
kelő .

— Egyszer vagyok vámőr — gondo
lom — ezt a nőt alaposan megvizsgá
lom.

Nem utolsó foglalkozás! Az a benyo
másom, kitünően megfelelnék ezen a 
pályán!

Finom fehérnemű fehérük ki a bőrönd
ből. Érdeklődéssel nézem. Amikor a csip
késekre kerül a sor, megkérdezem:

— Micsodák ezek?
Visszautasító tekintet. Megriadok és 

lehűlök... mégis csak rossz vámőr lett 
volna belőlem!..,

A hölgy szobor mereven néz rám.
Hátha gyanús? — dobban meg ben-< 

nem — ha nőm lenne ilyen csinos, nem 
gondoltam volna erre.

— Mennyi pénzt tetszik vinni? — kér
dem naivan.

— ötvenezret...
A szemem néhányszor végigszalad a 

termeten. Felbátorodom.
— Nincs eldugva semmi?... És arra 

a jelentre gondolok, amit Volenszky 
vámőrtől láttam, amikor a csiklandós 
hölgyet, vizsgálta.

Energikus, pattogó szavak:
— Kikérem magamnak!...
Most a megsértett vámőr berzenkedik 

bennem.
— ön gyanús... hivatalos jogom ... 

stb., vetkőzzék le asszonyom!
Erro azonban nem került a sor. Kollé

gáim* a vámőrök közbeléptek és udva-

A legjobb közgazdasági lap a

MagyarTőzsde
Szerkeszti:

Dr. TÓTH TIHAMÉR
Megjelenik minden szombaton

Aranyakat 2100 3500 K-ííPáhhÍn5t’ eza’tövZ^«f&?t J’<'ndenkinél drá? 
Fóáz5?f Cftnw’fr a ÓKÖZPONTI ÉKSZERBEVÁLTÓ 
ÓZSJ körút 17. szám Telefonszám: József 61

Été testi Huyal Orfeum 
ul“-4»en 55te Jél 8-kor a nagyszabású júniusi

1nyiiR' detcktivfflfclüffye!ő magán- Knuuo irodája bizalmas természetű ligx-ckben 
nyomoz, mc^Agyal, informál. Rákóczi út ötven- 

bét/B. Telefon: József 52—73,

Óriási árakat fizetek 
mindonféle férfi- es tlsztfruliAkúrt, fehérne- 
m ükért, szí rincbundákért, s&öuyegért. Blumen- 
teld üzlet, Vili, kér., Népszínház ucca 21. szám 
Hívásra házhoz, jövök. - Telofőn József 22-48

SZÁZÖTVENMILLIÓ kor. késspénzhozoinAnnyaf, 
cicr hold földbirtok-örökséggel lórihoz adnAm 
leányomat. Megbízottam: Na«v JoaÖ házassági 
irodája, Rákóczi út ötver,hét/B. Tolcfon. (Cég- 

nólkiili levelezői )

wenzácfó Bátor 150.009 K-tól
ohódlök, konyhák azon alul 
Vőrfitmarly u. 17. bútorgyári lerakat

Magtepö dratitat i!r.eteh 
viselt fénjUpufiáhént 
Worthetmcr, Gr. Zichy Jené u. 23. Telefon 28-75

Két óra alatt 
lakáshoz Juttatjuk 

ftsterta lakásiroda, Budapest IV, Kossuth Lajos u. 14. Telegón; 82-74

Bugán*abb, tr.o irfabb bútorozott seobák, 
nyárt lakások fárfióknak, hö'gyaknek, kásás* 
pároknak, egy és kőt s «o ba • ko nyh ás al> 
bérietek minden kerületben kaphatók!

ha felkeresi előkelő belvárosi Irodán* 
kát. — Ja o bál át ti i ta / a nut kiadtuk, 
ha személyesen, telefónon vagy pőstán 
bejelenti. — Uigyáeeon a pontos rímre
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r. És a városliget ugyau nem 
kicsi híjjá.

ita ____ vadállatok is
bőven. No nem az állatkcrtbon, azok már 
-ég éhen vesztek, hanem például a Ste
fánián. Aztán fa is van benne, sőt fu 
is, csak jól oda kell nézni. És mi az

Barbin^lakó
tol kőzó zárt életét élem ötödik 

Judoié mit. do ‘osnap vígístlorrú- 
“rajtám valami íuraaa .ihcder-lto ra 
kihajtott “ szegélye, júniusi eg alá. A 
árár bauevclrtionkodett az ablakomon, 

iá úgy ároztem ntagam. mint a ven 
jesáá,y aki ijedten konstatálja magán 
“láorkütöuS1°is volt. Olyantélo bolon

dé, közérzetre óbred.em hirtelen, aml- 
,ít Jack London szokott leírni csodáin-. 

, frpseséggcl kutyákról, akiknek vó- 
r'ííwn.’laz ö kutyái igazán „akik") la- 
,.,lón zondiil meg az esi hordaösztön, 
akik megreszketvo hallják a messzi ös- 
ai'dák hivő tizenötét. ................

Hallottam éu is az őserdők zugo szó- 
zc4t' s nciu tudtam ellcntállui neki. 
K éíeulcm a városligetbe.

Ek'ioto ugyan Budara gondoltam es 
jgyeire, de Buda oly messze van 
ugyebár. - ----------
őserdő, de igazán csak 
Vannak benne ragadozó 
bőven.
lég • 
fániáu..........—
fociba‘nem fű éa fa meg szúnyog, 
mely utóbbiból pedig biztos tudomásom 
szerint óriási exportfölösleggel rendel
kezünk az öt világ valamennyi őser- 
dejo részére. Több ismerősöm lett mil
liomos, szúnyogkiviteli engedélyek 
révén.

De minek is mentegötozöm. Elfogott a 
vágy a természet után s mert az ember 
módjával szokja meg az újat, így gya
korlom magam bele a nyárba. Előbb 
a városliget néhányszor, aztán, ha már 
megvan a tréningem, jöhet Buda és az 
ő begyei. De mindjárt... félek, hogy 
megártana.

Kimentem tehát a ligetbe és szemlét 
tartottam a nyár fölött. Sorra inspi
ráltam a rügyeket, bimbókat, az utak 
porát, költői zöld piszkot a tó színén, a 
padokon horkoló hajléktalanokat és a 
friss pattaríésokát a szelíd frájlenok or
cáin. Igazi nyár volt, utánozhatatlan, 
drága budapesti nyár, olyan szép és 
Bzívroható, hogy szinte megrészegedtem 
tőle. Csodálatos, hogy milyen kitünően 
van megszervezve ez a nyár, micsoda 
remek adminisztráció. Minden a maga 
helyén pontosan, nem hiányzik semmi, 
ami szükséges egy komoly nyárhoz. 
A bokorban szópszínü és jószagú kis vi
rágok Rontják a finom, rendes bűzöket, 
amik a flakkerstandok környékéiből jön
nek. Orgona, viola, margaréta, kösön
tyűke, nőszirom és kankalin, sok-sok 
kedves, bohókás virág és sok-sok 
ílakkerbüz. A pázsitokon szerte kinyíl
tak már a zsírfoltos papimomück és 
jutott belőlük bőven a padokra is. A 
szellő lengedoz, az ég kék s dundi kis 
bárányfelhők utaznak rajta, mint a sí
berek Freydenauba, az osztrák Dcrbyrc.

Por és illat, virág és ételmaradékok, 
felhők és gyerekkocsik... a nyár az 
idén is gyönyörűen kitett magáért, meg 
'■agyok elégedve vele. Elhatároztam, 
hogy megdicsérem és be is mentem 
rögtön a városházára, hogy az illetékes 
ügyosztály vezetőjével közöljem íöl- 
cmclö tapasztalataimat.

— Uraim, — mondtam lelkesen. — 
nagyszerű ez a nyár, ki csinálja önök 
közüli Meg kell, hogy dicsérjem illető 
tanácsnok urat, mert igazán meg va
siak elégedve.

De kiderült, hogy a nyár nem tar- 
fo-ük a főváros hatáskörébe. Magától 

spontán elhatározásából, városi 
kezelés nélkül.

8 mikor le.haqgoltan indultam "kifelé, 
33 egyik tanácsnok még utánam szólt: 

,a.D1ár mindenáron dicsérni akar, 
an irjou a villamosról. Az városi ke- 

WR'8, Gáca Demeter.

V'~lűteték Lunmlczer József szolt.
• l.umniczer József dr. szobrát va- 

leplezték le a budai Vörös 
SfrÁY'a , parkjában Kisfaludy.
rZT" Ingyen készítette cl a
Urh/8 nonz mellszobrát, melyet a 
fel a ™ztidya előtt, állítottak
iónúi CpIozö ünnepségen igen sokan 
•v‘-uick meg.
"IHI.V V011?1*" RW,1‘ j0bb k(fr-
lőtt I n.2“\r""p re«sel S órakor tar- 
ttolal b“ “ ,kat“llkl“

_ bankhtoatalnok 
milliós sikkasztása 

lausloesztette
t vett, Főnökei tehát átvizsgál-

A pénzt lóoersenyeg^eloesztette

IA főkapitányságon vasárnap dél
előtt egy fiatal banktisztviselőt, vet
tek őrizetbe, aki milliós értékeket 
sikkasztott el és a pénzt a lóverse
nyen elvesztette. A detektívek napo
kon keresztül keresték, amíg szom
baton éjszaka egy kávéházban meg
lelték. Előállították a rendőrségre, 
ahol vasárnap, kihallgatása után 
fogva tartották.

A Tábori Testvérek bankcég, amely
nek az Andrássy-úton van az iro
dája, feljelentést tett Kertész László 
22 éves banktisztviselő ellen, aki 
csak pár napig volt a cég alkalma
zásában és ezalatt a rövid idő alatt 
a bankcéget többmillió korona ere
jéig károsította meg. A jóinegjcle- 
nésíí, intelligens fiatalemberben, aki 
azelőtt egy nagy banknak volt a hi
vatalnoka, a főnökei megbíztak és 
a tőzsdei ügyleteknél foglalkoztat
ta k.

Legutóbb megbízták azzal, hogy a 
cég felei részére 200 drb Warnsdorfi 
és 50 drb öaróíi-részvényt szállítson 
le. Kertész a részvényeket leszállí
totta, a pénzt azonban megtartotta 
magának. A bankban pedig hiába 
várták, többé nem jelentkezett.

Kertész a pénztár kezelésében is

— A kormányzó Mezőkövesden. 
Vasárnap délután érkezettx meg a 
mezőkövesdi kiállítás megnyitására 
Horthy Miklós kormányzó. A kor
mányzót a kiállítás rendezői, a ka
tonai parancsnokságok, a társadalmi 
testületek és a környék notabilitásai 
ünnepélyes külsőségek között fo
gadták.

— Az evangélikus főgimnázium jubi
leuma. Vasárnap tartotta a budapesti 
ágostai hitvallású evangélikus főgimná
zium alapításának 100. évfordulója al
kalmával jubiláris emlékünnepét Potöfl 
ceutennáriumának évében, akit tanul
mányainak kezdetén falai között nevelt. 
A jubileumi ünnepség délelőtt 10 óra
kor kezdődött hálaadó istentisztelettel a 
Deák téri templomban. A megjelentek 
között ott voltak: Bélitska Sándor hon
védelmi miniszter, Sipöcz Jenő polgár
mester, Pelz Gedeon, Mágócsy-Dletz 
Sándor, Négyessy László egyetemi taná
rok, Havast László ref., Józan Miklós 
unitárius püspök, Imre Sándor, Petty 
Pál államtitkár. Az ifjúság nevében 
Lorsch Lajos mondott beszédút és 
közben lehullt a lepel a falba 
tett márványtábláról, melyen ez 
írás van:

Itt tanult Pelőá Sándor 
1833—34-ben

Emelte a Deák téri ev. konf. ifjúság 
1923.

A márvány tábla leleplezése után a régi 
gimnáziumi épület dísztermében üdvöz
lések következtek. A kultuszminiszter 
üdvözletót Schröder Ervin h. államtitkár 
tolmásolta. A főváros nevében SipŐcz 
Jenő szólott. Délután 5 órakor nz új fő
gimnázium fasori épületébe^ ifjúsági 
ünnepély volt.

— Jégverés pusztított Fejérmegyé- 
ben. A baranyamegyei vihar után 
hatalmas orkán, pusztító jégverés 
vonult végig Fejérmegyóben is, ami 
a szőlőkben és a gabonában okozott 
nagyob károkat így Tác községben 
a termés nyolcvanszázalékát verte 
el a jég. A vihar hatalmas károkat 
okozott Fövenypusztán, Szabadbaty- 
tyánban és Falubaltyánban. Ha
sonló jelentések érkeznek Polgárdi- 
ból is. Sok helyütt n nagyszemű jég 
még a tengerit is kiverte a földből. 
A károkat sok-sok millióra becsü
lik.

— Országos molndrgyűlés a Vigadó
ban. A magyarországi molnárok vasár
nap délelőtt 9 ómkor országos gyűlést 
tartottak a Vigadó nagytermében Varga 
Kálmán elnökletével, melyen megjelent 
Helnrich Ferenc v. kereskedelmi minisz
ter, nomzetgyülésl képviselő is. Kovács 
Gyula előadó határozati javaslatot olva
sott fel. melyben indítványozza. ’^sy az

szavai 
illesz- 
a fel-

országot molnárgyüléB felirattal fordul-i szításét rendelte eL

részt’ . .............. ............. ... . _
ták a pénztárt is és megállapították, 
begy onnan 320.000 korona hiányzik, 
amit szintén Kertész sikkasztott el. 
Ezekután úiegtették ellene a följe
lentést.

A mogtévedt fiatalembert a rend
őrség emberei napokig keresték 
eredménytelenül. Végre személyle
írás alapján egy józsefvárosi kávé
házban egy deteveiv felismerte, ahol 
Kertész egy nő társaságában vacso
rázott.

A detektív Kertészt a társaságá
ban lévő nővel együtt előállította a 
főkapitányságra, ahonnan a nőt 
még az éjszaka folyamán elengedték, 
mintán bebizonyosodott, hogy nem 
tudott Kertész bűnös 
ról. Kertészt azonban 
cellában helyezték el 
délelőtt kihallgatták.

Kertész a kihallgatása alkalmával 
azt mondotta, hogy a részvényekért 
kapott pénzen a lóversenyen ját- 

! szott és csak hetvenezer koronája 
maradt, a többit mind elvesztette, 

i A 320.000 korona elsikkasztását ta- 
I gadta. Kertészt kihallgatása után a 
| rendőrség előzetes letartóztatásba 
I helyezte.

manipuláeiói- 
rögtön egy 

és vasárnap

más
hathatósabb 
eszközökhöz

István gaz- 
a Molnárok

Papp
24-én____
napilapban hirde-

jón a kormányhoz, valamint a nemzet
gyűléshez, amelyben az őrlési adótör
vény sörgős revizdóját kérje, valamint, 
hogy az ellátatlanok kenyérhez jutta- 
táaa érdekében a töbi kereső osztályok 
is az osztó igazság alapján vétessenek 
igénybe.

— A magánalkalmazottak vészkiáltás 
sa. A Magdnalkalmazottak Blokkja ré- 
szóról a következő sorok közlésére kértek 
fel bonnünket: A magánalkalmazottak 
társszervezetei folyó nó 9-én tartott ülé
sükön mély elkeseredéssel és megdöbbe
néssel állapították meg, hogy ugyanak
kor, amidőn a kormány egy hozzáintézett 
interpelláció- nyomán rérzfcteson kifej
tette programmját a köztisztviselők meg
segítésére nézve — nem volt egyetlen 
megnyugtató szava sem a inagdnalkal- 
mazoltak számára. A magánalkalmazot
tak társszervezeteinek megbízásából Pik
tor Emil nemzetgyűlési képviselő, a Ma
gyarországi Magántisztviselők Szövetsé
ge elnöke által előterjesztett interpelláció 
teljesen válasz nélkül maradt s így — nz 
interpelláció szavaival élve — az alkal
mazottaknak fel kell tétek :niök, hogy: 
u kormánynak ninca tudomása arról, 
hogy az iparban, a kereskede’cmbon, 
pénz- és biztosító intézetekben dolgozó 
alkalmazottak a rohamosan növekvő 
drágasággal szemben a létórt való ret
tenetes küzdelmet már nem bírják to
vább, s azt kell hinniük, hogy a kormány 
nem hajlandó e társadalmi rétegek to
vábbi elnyomorodáeáuak gátat votni. A 
magánalkalmazottak szervezetei a nem
zetgyűlés pénteki ülése előtt külön bead
ványban azt a kérelmot intéztek a kor
mány nevében felszólaló pénzügyminisz
ter úrhoz, hogy kívánságaik ügyében a 
kormány sürgősen hívja össze ankétre 
a munkáltatók és munkavállalók érdek
képviseleteit, mindeddig azonban még 
erre sem kaptak megnyugtató választ. 
A szervezetek mindebből azt a követkéz- J 
tetést kénytelenek levonni, hogy a ma- j 
gánalkalmazottak mai katasztrofális 
helyzeto a kormányt nőm érdekli, kény-, 
telenek lesznek tehát az általuk képvi
selt sok tízezer, végleg elkeseredett al
kalmazót életérdekeinek 
megvédése érdekében 
folyamodni.

— Csaló gazdatiszt, 
datiszt 1920 március 
Lapja című időszaki 
tést tett közzé, melyben iparvállalatához 
olyan társat keres, akinek társaságában 
öreg napjait nyugodtan leélné. Az apró- 
hirdetésro Somoskeői Ferenc gazdálko
dó felkereste Papp Istvánt, aki még az
nap állítólagos malmának tetőzési költ
ségeire 15 ezer koronát csalt ki a gaz
dálkodótól. Somoskeői azonban csakha
mar megtudta, hogy szélhámossal van 
dolga és .feljelentette Pappot, akit a bu
dapesti büntetőtörvényszék sikkasztásért 
3 évi fegyházra ítélt. Felebbezés folytán 
ügyében a táblán Drschárdy dr. kúriai 
bíró büntatőtsnácra a blr^ríM*

5

Barátom, 
köztisztasági cd- 
halmazait, külö
nös jókedvvel 
lendítette a söp
rőjét:
- Nő, 

semmi 
Uram — mon
dotta — csak 
hogy a villamos

jár, meg a pékek sütnek. Mer eddig 
is vót baj elég, de akkora, mint a.:, 
hogy nem, lehetett zsemlét kapni, 
még soha. Csak elnéztem itt a népe
ket a kávéház hitvány kertjében, 
mijjen szomorúak voltak, mintha 
az orruk vére tojna. Mer nem kap
lak süteményt a kávéhoz. Anélkül 
pedig hajítófát sem ér az élet Pes
ten. Gondojjon csak vissza a kom
munizmusra, meg utána, miről pa
naszkodtak leginkább az emberek! 
Hogy nincsen tejszínhab, meg nin
csen péksütemény. Némellik, hogy 
hozzájusson, elvándorolt egész ki, a 
hetedik határba. Azé mondom én 
mindég, Uram, hogy csak jó ne
künk, szegény embereknek. Keve
sebb a gondunk. Nékem nem fái, 
ha nincs hab, meg sütemény, amúgy 
se eszek. Az én fejemet nem nyomja 
hogy hause van-e vagy bajse, nem 
játszok én, legfeljebb huszonegyest 
itt a sarki ládán a. komámmal. Én 
má nem bánom a kőcsönt se, aszód
ták, úgy se kapok belülié. A válasz
tójoggal törődök csak, mer szavalni, 
azt szeretek, fíd is szavaltok a Wolf 
úrra, mihánst lehet. Mer ő legalább 
munkát ad a szegény embernek. A 
■gyalogos az nem szemetel, de a 
Wolf úr két szürkéje... Má pedig 
a. köztisztasági alkalmazottaknak is 
élni kell. Azé mondom. No, istennek 
ajálloyt.

Ezután az oltári- 
nz ezüst helyhet és

I

— Kiraboltak egy templomot. A 
tolnamegyei Pcnc községben lévő 
római katolikus, templomot ösmerct- 
lén tettesek kirabolták. A betörők a 
sekrestye ajtaján lévő vasrácsot tö|- 
feszítették és ezen keresztül a sek
restyébe jutottak. Innen. már na
gyon kenuyen tudtak a templomba 
behatolni, ahol a főoltár szekrényét 
elpusztították, 
szentség tar tót, 
több ilyen értékes ezüsttárgyat lop
tak el. A falu temploma, mint érte
sülünk, igen szerény berendezésű 
volt, mivel a szegény falutól több 
nem tellett. A hívő falusiak, midőn 
meglátták a kifosztott oltárt, sírva 
fakadtak. A nyomozást különben 
megindították.

— Leletek a népvándorlás korá
ból Hevesben. Egerből jelentik: te
lefonon a Hétfői Napló-nek: Mező
nyék községben ásatás közben vas
eszközökkel, késekkel, díszes bórdok- 
kftl borított csontvázakra akadtak. 
A leleteket Ferenci Pál gazdálkodó 
telkén találták, aki értesítette Kiss 
Lajos miskolci tanárt, Kiss kijelen
tette, hogy szerinte az érdekes lele
tek még a népvándorlás korából va
lók. A helyi múzeum vezetője föl
kérte a gazdálkodót, hogy folytassa 
tovább az ásatást. Az eddigi ered
mények azt mutatják, hogy Mező
nyék helyén egykor nagy temető ál
lott, mert már több bolyon találtak 
csontvázakat. A kutatást nagy buz
galommal folytatják. A találtakat a 
városi múzeumban helyezték el.

— A Magyarországi Nőegyesületek 
Szövetségének közgyűlése. A Magyaror
szági Nőegyesülctck Szövetsége vasár
nap délelőtt tartotta a Vármegyeház kis
termében évi közgyűlését. Jpponyi Al
bert grófné elnökletével. Hosemberg Au
guszta ügyvezető alclnök ismertette azo
kat a kapcsolatokat, melyeket a szö
vetség a külfölddel karöltve megteremtett 
és beszámolt a szövetség munkájának 
eredményéről. Elfogadta a közgyűlés azt 
az Indítványt, hogy indíttassák mozga
lom, hogy a Pázmány Péter egyetem or
vosi fakultásának kapui a női hallgatók 
előtt megnyiItassanak. Majd magád 
tette a szövetség közgyűlése azt az in
dítványt, hogy a prostitúció és által*, 
bán a leánykoroskrdelem ellen megin
dítót mozgalomban tevékeny részt vess.
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Jelvénnyel látják el a tőzsdén 
üzletkötésre Jogosítottakat

NAGY ANDOR t őz* de tanács os nyilatkozata
a tőzsdereformokról

A tőzndereform ügyében a tőzsdei 
kebeléből kiküldött bizottság állan
dóan tárgyul. A bizottság legutóbbi 
ülését szombaton délelőtt 12 órakor 
tartotta meg. A készülő tözsdero- 
f ormokról Nagy Andor tőzsdetaná- 
mos a Hét föl Na pló műn r ■ A rsú nak ! 
ezeket mondotta:

— Egészen kólfégleleu, hogy 
most már végre rendezni kell a 
zsírótagság, az alkalmazottak és a 
znírókfiució kérdését. Az a körül
mény, hogy eddig egyes tőzsdei 
régek korlátlan szómban engedték 
nevükön u remisszióknt dolgozui, 
a piacon bizonyos bizonytalansá
got, idézett elő, amelyből sok per 
keletkezett. Hogy egyébre ne utal
jak, itt von n h'lug-rsel, amely 
Minién a rcmlssrió-kérdés rcndc- 
wt fenségéből adódott. Azt hiszem, 
hogy magának a piaenuk és n lc-

Ml indította még a bank
értékek haussemozgalmátl
■tcabBI Indalt mag ax ármoxgalom — A pénzintézetek latens 

tartalékai - A spekuláció a fals, és kdsóppaplrok piacén
X bácsi nagy bankpiaci hauesc bán- 

Rolnin ragadt úgy Ütmük reá a bndn- 
pesM tőrsdo közönaégére is, amely az ól
mait hót közepe óta kizárólag a bank 
fit takarék pénz* ári értékeket favorizálja. 
.Rémben a nagy bankértókek hausse- 
tnorgnlmáí. az idézte elő, hogy a nem- 
zetköít kölcsönt, főleg az oltani pénzin
tézetek többszörösen túljegyezték. A 
nemzet közi kölcsön jegyzése tudvalevő
leg dollárban történt, úgy hogy ez a 
körülmény joggal hívta fel a bécsi spe
kuláció figyelmét az oltani pénzintézetek 
eddig eltitkolt nagy ralutagazdogsd- 
gór a.

A budapesti közönség ebből a körül
ményből .Joggal következtetheti azt, 
hogy

aa Hlenf nagy pénzintézeteknek 
szintén felbecsülhetetlen111 nagy la. 

lenn rezervál lehetnek.

Ezenfelül e bankértoknk eddig teljesen 
indokolutlanul elmnrudtak azon ipari 
értékek árképződéso mögött, amely ér
tékek tűin .Honképpen nzon pénzintézetek 
UroAibftti vannak, amelyeknek bank
papírjait u spekuláció eddig teljesen 
figyelmen kiről hagyta. Egy momen
tum talán közrejátszhatott, a Imnk és 
takarékpénztári értékek elhanyagolásá
ban és <n az. hogy a magyar pénzintó- 
-elcknek eddig meglehetősen súlyos te
hertételt jelentő külföldi vn Juta tart oz.ú- 
Kai voltak.

A nagybankok tereiéinek külföldi 
tárgyaláanl során Azonban síkcrü’t 
a külföldi valótat.irtózások Ügyét 
rendezni, úgy hogy pillanatnyilag 
ea a bahKc-momcntum la eltűnt a 
meginduló és már régen várt bank- 

I piaci haunn ntjából.

nagy ármoAgahnnt tulajdonképpen 
* Pesti Hozol Klsó Takttvékpénildr és 
Hatni fiánk legutóbbi erő* Aremelkedéao 
MiditotUi meg. do erős lökést ndott n 
‘ing? htinkpinci b«us>p-unk n bécsi !<’>»- 
♦túl jegyzőit magyar bnnkértékek így 
'hósorbun a Magyar Hitel, az Omtrdk 
Hitel és a Jr’zdlagbaitk erős áremclho. 
Kése la a bécsi tér. vénypiacon. A buda
pesti tőasde kö/öA<«o erre az erős int- 
••latiyár.i hatalmas t<"n erekben tódult a 
hank'éi fékek piaedrn 6*

eröa vAsárlávalval úgyszólván uiiu- ' 
dea bank- és takarékpémtarl érték I 
ártól)sínét II-Ml. sőt amk esetben 

IHS-kal I* felemelte. 

g ’lis cégeknek is érdekében áll te
hát az, hogy az ügyfél tőzsdeta
gok tőzsdei üzletkötésének r< nd- 
jét végre szabályozzuk, illetve kor
látok közé szorítsuk. A tőzsde-cé
gek részéről tehát helyesebb, ha 
tőzsdei alkalmazottakkal dolgoz
nak.

Arra n kérdésünkre, hogy a ro- 
misszióknak az üzletből való kikap
csolása esetén miként lesz lehetséges 
az ellenőrzés kérdése, Nagy Andor 
tőzsdei a nácsos ezeket válaszolta:

— Szó van arról, hogy az üzletkö
tésekre jogosított cégek képviselőit 
és a jogosított alkalmazottakat kü
lön jelvényekkel fogjuk ellátni. Ha 
ez a terv megvalósul, akkor a szem
ben álló felek között az üzletkötésre 
jogosítottak ellenőrzése teljesen 
könnyű lesz.

Ar. elmúlt héten tehát ismét, csak egy 
részleges haupsc-mozgalom volt a bu
dapesti piacon, amely ezúttal n bank- és 
takarékpénztári értékekre korlátozódott, 
do ez h hanase-mozgalom arányokban 
és lőkőcrojébon olyan mértéket öltött, 
amire csak a. legnagyobb hausse-ok al
kalmával adódott példa. így a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár közel egy 
hét alatt 300%-kal drágult meg, M.OOO 
K-ról 250.000 K-ig. Hasonlóan szenzá- 
cióe árugrások voltak a Hazai Bank
ban. n Magyar-Olajban, nz Angal-Ma- 
gyárban, a Kereskedelmi Hitelben, nr. 
Egyesült Fővárosi Takarékpénztárban 
éh n legtöbb k»s- és középártékbon.

A Leszámítoló Ranlz, amely arányban 
kimaradt ebből a hauase-mozgalomból, 
úgylátwik a napokban ugrik előre, 
mert a spekuláció kihasználva ennek a 
valour-papírnak elhanyagolfaágát, a hét 
végén 10.000 K körül óriási tételeket 
vett fel a piacon úszó darabokból.

i A bank- és takarék pénztári értékek ; 
nincán mutatkozó nagy ármozgalom tar-

| inés/etoson nem ninradhatott hatás nél- 
| kii.l a piac többi értékcsoporf jára sem.
Állt ez főleg a közép- ás kisipari-, vas
ás szénértékekro. A közönség úgylátsMk 
okulva azokon a tapasztalatokon, ame
lyekéi. a nohéz-paphok piacán észlelt, 
most rentablUsabbnnk látja ezeket az 
elmaradt, és elhanyagolt kis- és közép- 
papírokat, vásárolni, amelyekkel jó ta
pasztalatokat tett, « amelyeknek úrfej
lődésében még erős fantáziát lát, A ne
héz-papírok ezzel szemben érádéig telje
sen elhanyagoltan maradlak, hacsak ko
ronánk sajnálatos újabb zürichi visxza- 
esé.so következtében a további várható 
crtákimpírvalorizrteió meg nem indítja 
a merev és mozdulatlan nehéz ért‘•kok 
árfolyamát is,

Feingold vő hó r ólja a Hazai Ban
kot! A nagy értékpiac! hosaz da
cára erősen feltűnt az a körülmény, 
hogy egy titkos idegen kéz vásárolja" 
össze n Hazai Bank darabokat. Ezek 
a vásárlások hir szerint a bécsi 
Fcinoo/d-oégtől erednek, amely már 

i eddig is több ezer darabot szedett 
I össze a budapesti piacon.

Sorozatos (őkeinelések. A meginduló 
t&tadei konjunktúra következtében a 
műit hónapban clirnrnilt sorozatos tőko- 
e’ne.lásek most név aktuálisak. Így érte
sülésünk evei int legközelebb tökét emel 
a/ i Zcwfaroffcdn?/i. a S la at

Angol Magyar Bank, a Magyar Német 
fiánk, a Deviza Bank, a Magyar Építő
ipar Bank, a Magyar Olasz Bank, a Ba
ráti Szesz <■« a Belvárosi Takarékpénztár.

Majorizálási harc a Fábián rész
vényekben. Az utóbbi napokban a 
Fóbián-részvények árfolyama mint
egy 20%-kal 10.000 korona fölé emel
kedett. A Fábián-rószvények erős 
árlencliileíe mögött egy megindult 
majorizálási harc folyik. Amint ér
tesülünk az Acél Pál és Társa bank
ház egyik nagy banktól kapott meg
bízást arra, hogy kísérelje meg a 
Fábián-részvények többségének a 
tőzsJén való megszerzését. A Balogh 
és Társa cég, amely annak idején a 
részvényeket bevezette, látva azt a 
majorizálási törekvést, szintén erő
sen vásárolja össze a piacon úszó 
darabokat.

! Uj részvények bevezetése a tőzsdére, 
i A jövő héten több új részvényt vezetnek 
| bo a tőzsdére, igy többek között, a C?in- 
«cr Szalájrai Rl. részvényeit. Bevezetés

1 alatt vannak az Unióbánya, a Dávid Do- 
! bozgydr, a Lukács-fürdő és a Banxit- 
; részvények. A szegedi Back malom szin- 
. fén kéri címleteinek bevezetését.. A 
I Merkus Váltóüzlet pedig a legközelebb 
. a Manes biztosító részvényeit akarja 
I a tőzsdére bevozetni.
í A Nagybeeskcreki Olajgydr és a 
j Délcukor. A Nagybecskeroki Olujgyá- 
• rat, amelyet annakidején az OKH ala- 
| pított és nagyobbára német gépekkel
■ rendezett, be, tcxtilgyárrá alakítják át,
j mintán a s-zerb kormány a kukoricát 
nem engedi meg olajjá feldolgozni.

■ Amint hírlik, a beejkerekt olajgyár te- 
; lapén az új textil gyárat, a Délenkor 
i akarja felállítani, amely ecélból meg 
! akarja stefezni a nagybecskereki olaj
gyár réazvénytöbbaégót, amelyből jelen
tékeny részvényállomány jelenleg n 
Hazai Báni: és a Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár tárcájában fekszik. Erre 
a majorizálási harcra és n&gyhecskereki 
olajgyár részvényeinek közeli beveze
tési híréro az utóbbi napokban erősen 
keresték a Nagybccskervki Olajt emel
kedő árfolyamokon.

A Czinner szalámigyár-részvények 
tőzsdei bevezetése. A Magyar Mcző- 
gazdasági Hitelintézet Rt. rövid időn 
belül be fogja vezetni a Czinnor és 
Társa Szalámigyár RT. Szeged részvé
nyeit, melyeket a magánforgalomban 
máris élénk kereslet van. E vállalat 
Magyarornáff második legnagyobb sza
lámigyára, alaptőkéje 40,000.000 K és 43 
óvó áll fenn Szegeden.

A Belvárosi Takarék tőkeszaporítása. 
A Belvárosi Takarékpénztár Rt. június 
9-iki rendkívüli közgyűlése elhatározta 
az intézet alaptőkéjének fölemelését száz
millió koronáról ké'szdzmiHiö koronára. 
Az új részvényekre az elővételi jog jú
nius 12-től 21-ig bezárólag gyakorolható. 
Az alaptőke-emolésl művelet révén a fa- 
karékpénzldr saját főkéi mintegy 50ó 
millió koronára emelkednek.

A Magyar-Német Bank tőkeemelése. 
A Magyar-Német Bank Rt. f. évi jú
nius hó G-án tnrtott közgyűlésén a mait, 
évi 13.109.737 K nyereségből 20%, azaz 
40 korona osztalék fizetését, é« egyúttal 
az alaptőkének 100 millióról 20Ü millióra 
való felemelését határozta el.

Ax Ingatlan Építő és Faipari Rt. 
(Ingéfa) 19 millió 243.842 korona tiszta 
nyereségűt ért el, amelyből a társaság 
az 1922. évre osztalékjogául! részvények 
után 2á százalékos osztalékot fizet.

Tőkét emelt ■ Deviza-bank. A közel
múltban tartott közgyűlésén a Deviza
bank Rt. (Vilmos császár út fiG.) alap
tőkéjét 50,000.000-ra emelte fel. Értesü
lésünk szerint a bnnk igazgatósága tár
gyalásokat folytat nvógből, J>ogy a kö
zel jövőben újabb nagyarányú tőkeeme
lést bonyolítson le.

A Concordla-gözmaloiu Rt. köali. hogy 
újkibocsátású részvényeire az elővételi 
jog ez évi Június 11 és 25-iko közt gya
korolható a régi részvények letétemé- 
nyetése mellett Bndápfvton a Hazai 
Banknál, vagy Deutsch Ignác és fia 
cégnél.

A BHhm Kálmán Hordógyár Rt. má
jú* 10-án tnrtott igazgatósági ülésén I 
elhatározta, hogy a junius 12-én meg- í 
tartandó közgyűlésnek 5 millió K alap
tőkéjének 12 millió K-ra való föleme
lését fogja javasolni 2:1 arányban, da
rabonként 200 K-éri (*' 100 K költség). 
Az olóvétell jog a vállalat pénztárá
nál juuiua 15—20-ig gyakorolható. Az 
igazgatóságba dr. Bartók Albertét, a 
Mobil bank igazgatóját és Boschán Ká
roly bornagykereskedőt választják be. 
Reioh Sándor cégvezetőt aligazgatóvá. 
Rchartner .Tannsnél cégvezetővé nevez
ték ki.

A Magyar Építő Iparbank Rt. jw,. 
gatósága a junius 10-re egybehívott 
rendkívüli közgyűlésnek az alaptőkének 
3.8 millióról 10 millió K-ra való feien^ 
lését fogja javasolni.

Franki A. Herin. és Fial Rt. Budapest 
közgyíilí-60 osztalékul 75% = 150 K ki. 
fizetését és az alaptőkének 86,000.000 K- 
ról 72,000.000 K-ra való felemelését hatá
rozta el. Az új részvények a régi 

Igényeseknek 1:1 arányban darabonként 
. 2000 K árban ajánltatnak fel.
■ A Mezőgazdasági Ipar Rt. közgy,... ,0 
i elhatározta, hogy az 1922. évre osztalék. 

' jogosult részvényekre 50% -• 50q
| osztalékot fizet, moly a Magyar Általá- 

r.os Hitelbanknál kerül kifizetésre. Ko. 
vács Gézát, a Magyar Általános Hitel- 
bank ügyvezető igazgatóját az igazga.

• lóságba újra beválasztották.
Celilnl Ezüst- és Fémárugyár Rt. 

vállalat 1816. érben alakult. Alaptőkéje 
30 millió korona és a Futó-utca 15. szám 
alatt a tulajdonát képező ingatlanon 
igen modernül fémgömb és ezüstáru 
gyártásra van berendezve. A vállalat 
igazgatóságának tagjai: gróf Fór- 
gách János v. b. t. i., elnök báró Búnffy 
Zoltán kövotsógi tanácsos, alelnök báró 
Bánffy Dániel, dr. Kudnay Lajos, báró 
Huszár Pál. vezérigazgatója Bíró. 
Bachrnch Lipóf, műszaki igazgató 
Louis Hirsolifeld, vezérképviselő Stei- 
ner Zsigmond. Az elsőrendűen és mo
dernül fölszerelt üzem gyártmányai 
elsőrendű minőségűek , állandóan fog
lalkoztatva vau és újabban tetomos 
állami megrendeléseket is kapott. Ma 
már a keleti piacokra is exportálnak, 
további Olasz-, Spanyolországba és a 
Balkánra. A vállalat a közel jövőben 
igen kedvező feltételek mellett üzem- 
nagyobbitús céljaira tőkeemelést tervez. 
A részvények kizárólagos elhelyezésével 
és bevezetésével a Magyar Építő Ipar
bank (Gresham-palota) bízatott meg. 
A részvények jelenleg 3000 K körüj 
cserélnek gazdát.

a szeplők biztos ellenszere.

„PYRAMIS**
Magyar Földbirtokosok ésFöIdbériők 

Kereskedelmi Részvénytársasága 
BUDAPEST VI, TERÉZ KÖRÚT 28. Sí.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, er öt ak ármány- «s mfitrágyaosrtály 

Te'.cfón; 65-49, 6Ó-50, 17-39, 133-03

legmagasabb 
napiáron

HamlsFogakai nát, brtll'lánat, éksMrt 
fiaeVfklff I Pretsch Vilmos órü- 

napiáron WCSZíCBw • flrlet Rottonblllarucca 
39. (Lovbldo tér sarok) Órajavltái I évi JótálláliH

BÉRAUTÓK
HJJEL-NAPPAL

BENZIN. OLAL.PNHUMATIK 
SZERSZÁMOK

KIRÁLY AUTOMOBIL RT
Telefonok: József 124-01, 124-02 é« 124-03 éjjel
nappal. Terez 157-00 és Teréz 106-08 nappal

FeMrbúforok, konyha, előszoba, 
hálószoba, esskis elsőren'lüok. sezlonok, inaira* 
cpk alkalmi Arakon Frellcr asztalosmesternél* 
MII, Erdélyi ucea 1. szám. Toletón : József '23-«8

Balatonfűreden
az újonnan és modernül 

átalakított

Esterházy szálló 
éttermei 

megnyíltait!
SOO sttmiö'ss 

tadatt, Balatonra kilátó forrás* 
Toll Árpád toljo* *en9» 

kara muaeikál

Szives pártfogást két: Grosz Ödön 
az „Ostcndc* Café-Restaurant cs a hala- 
ion füredi, terhdzy" étterem tulajdonosa
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is elmondom.hogy a Vigbcn,amióta' 
Leopoldine Konstantinéit ott való
nak, valóságos „német betegség" 
ütött ki, ami abban nyilvánul meg, 
hogy a színészek — jól-rosszul —-T. . , . ... riony u sttnww — jui-runnaub —öreg Dczserg bácsinak. Ügy hírlik,] de szakadatlanul csak németül be-

német 
Danit 
llerr 

földi-

hogy Virányit már vissza is szer
ződtették. A Városi Színházban vi
szont az összes clbocsájtottakat 
visszavették. Itt különben más új
ság is van. A derék Lenkei Zol
tánt, aki eddig a színház gazdasági 
főnöke volt, kinevezték igazgató
nak. Lenkei jól megérdemelt kitün
tetése mit sem változtat a színház 
eddigi vezetőségének beosztásán, 
mert Ábrányi tovább is direktor 
marad a Városi Színházban. Ezzel 
tehát kútba esett az a terv, hogy 
Ábrányi karmester lesz az Opera
házban.

— Látta Leopoldine Konstantint?
— Nemcsak, hogy láttam, hanem 

öltözőjében meg is látogattam. Va
lóságos kis virágos kert az az öl
töző, amelyben a legszebb virág 
(maga a művésznő és) egy hatal
mas csokor, csupa piros rózsából. A 
csokrot nemzetiszínű szallag ka
rolja át, rajta a következő arany
betűs felírás:

„Az én kedves Poldikámnak 
Márkus Emília". Márkus Emíliát 
ugyanis régi barátság fűzi Leopol
dine Konstantinhoz és nem is mu
lasztott el egyetlen alkalmat sem, 
hogy szabad estéin meg ne nézze 
Leopoldine Konstantint a Vígszín
házban. De ha már itt tartok, azt

gyorsan, gyorsan, olyan izgalmas his-

Szóval a mulatóhelyen az il
lető úr odaküldött egy pincért 
Király Ernőhöz, hogy menjen át 
az asztalához. Király a pincérrel 
küldött üzenetet nem vette, at es 
nem ment oda a szóban forgó úrhoz, 
aki ezt sértésnek vette és a társa
ságához tartozó két úrral magya
rázatot kéretett az eljárásért. Más
nap azután összeültek a segédek és 
kiderült, hogy sértés nem történt. 
Király Ernő ugyanis a meghívást 
azért utasította vissza, mert azt 
hitte, hogy egy idegen ur a meg
hívó és csak a tárgyalás folyamán 
derült ki, hogy aki asztalához 
hívta Királyt, rég nem látott jó 
ismerőse, báró Matjhényi, így az-[ 
tán a kölcsönös kimagyarázkodás 
után elintéződött az ügy, amely 
majdnem komolyra fordult.
- Csak semmi komolyat, misztercm, 

inkább valami vígat.
- Vigabbat? Jó, legyen. Tudja-e, 

hogy a „Három grácia" előadását 
két amerikai és két londoni direk
tor nézte végig és cl voltak ragad
tatva a nagyszerű Billcr Iréntől, a 
legfrissebb és legigazibb prima
donna ragyogóan csodás művésze
tétől. De, hogy úgy, meséljek, mint 
az öreg Andersen bácsi, azt kell 
mondanom, hogy a darab ment
ment ntofty sikerek között a maga 
utján, amikor egyszerre Lehár Fe
renc, aki együtt ült,ét direJctórok-

, kai, azf ve^zi^zre^Jiogjf. aí'^gyi^ 
ángliüs hiányzik. Egyszerűen kere
ket oldott. Száz szolga nem
test az jLiigolt, de csak nem kerül 
elő, migh Stégre Bonczos bácsi, a 
kiskapu őre jelenti, hogy az angol 
megtaláltatott, a Gyár-utcában egy 
akkora virágkocsit tolt maga előtt, 
hogy az egy régi módi batárnak 
is beillett volna. Az angol a kocsit 
felguritotta Biller Irén öltözőjébe, 
levelet irt hozzá és visszaült a he
lyére. Biller bizony elámult a cso
dálattól, amikor a gyönyörű virág
kocsit meglátta és reszkető kézzel 
bontotta fel a levelet, amelyben 
rossz németséggel írva a következő 
állt:

„Isteni Művésznő! Nincs szavam, 
csak annyi, öjjjön velem Angliába, 
Színházam primadonnája lesz." j

Az aranyos Billcr gyorsan vála
szolt a levélre, ntég angolosabban ' 
kurta sorban. Csak ennyit:

„ördögi. Direktor! Majd ha fagy!"\ 
Most aztán az angol direktoron' 

'colt a reszketős sora, amikor pá~ 
bolyában megkapta a levelet. De [ 
perwe magyarul volt Írva, igy hát' 
Hcrczeg Gézát kérte meg, hogy 
fordítsa le a drága kis levélkét.

^^'cias Hcrczcg igy fordítót la
« Billcr üzenetét:

„Most nem mehetek, hanem télcnA 
úiajd ha fagy." |

Erre aztán megnyugodott a de- 
itk anglius.

^(lm’ ez ^rd°kcs volt. De nyugtasson I 
engem is még egy-lcét érdekes liir- |

- Ha eeícl sem érte be. elmon-!
S* m(a- '’ooy a» Unió a vetir- 
™ Min küldte csak szét
JfninCV'ÍcU fel'nondó leveleket, de 

akik mo*t m<ir 
nc v Vld^hre, ahol megtanul- --------------- ........ ------------ v

áaf/afc a színészi mesterséget A B7,ínPa(1 munkája nem állhat meg, csak 
‘tcnaissancc Színhdvhfí^ annyit mondott:
felmondtak Dali rtn • r 1 — Citrom úr, a második felvonásban
ránui Sándornak ve V,' \ l°bb lila k1’11’ a’10|{yB,,

e>anaornak, Vágonénak cs az I maga mondja.

EOTedgyaszai űilma énekel és Oienzl Oszkár kíséri zongorán a Sárámban

A Kis Szabolcs
igy hívja mindenki': a kis Szabolcs. 

| öt csak így ismerik, ezen a néven sze- 
I rétik és ma már nemcsak szeretik, ha- 
i nem becsülik, is. Amikor rendező lett,
■ az álbölcsek kacagtak rajta. „No majd 
| meglátjuk!...“ mondogatták és már
• előre örültek annak, ami lesz. De mi 
j lett? Kijött „Marinka, a táncosnő*' s 
i a kis Szabolcsot félni kezdték. „No 
I mondd már!! Egy sikerült, a vaktyúk 
| is talál szemet. De majd meglátjuk ké- 
< sőbb.“ Azután eljött a később és a
■ „Három Gráciá*‘-bnn a kis Szabolcs 
! olyan nagyot alkotott, hogy a bölcsek

nek torkukon akadt a sző és Miller, az 
amerikai direktor ezt mondta:

— Ennél művészibbet még alig lát
tam.

: És ott állt a héten ez a kis emberke 
| meseboli birodalmában, a „Három 

grácia** színpadán előadás előtt és Ta- 
polczai igazgató a társulat, meg a mü- 

, szakiak jolehlétében átadta neki főren- 
I dezői kinevezését. Mindenki azt várta, 
I hogy a kis Szabolcsnak most lámpaláza 
I lesz, zavarba jön, eaetlog ol is pirul és 
i talán pályájának o ragyogó állomásű- 
i nál könnyet is ejt majd.
i S a forró szeretet nagy-nagy tengő- 
1 rében valóban meghatottan állott a 
kis Szabolcs és amikor Tapolczai befe-

• jezto beszédét, az ünnepelt főrendező 
odafordult a fővilágosítóhoz és mert a

vei, akinek egyik legnagyobb siker®, tü
neményes Katalin cárnöje, Király Er
nővel, Mencsikoff tábornagy hódító 
mgeszemélyesítőjével. Tisza Karolával 
és Sziklay Józseffel, a vidám, kitűnő 
kettőssel. Portival és jSik Rezsővel lát 
viszont a Városi Színház közönsége.

• Vidám esték a Magyar Színházban. 
A legjobb hangulatban, állandó neve
tés és taps között folynak a Magyar 
Színházban Beöthy László „Kovácsné* 
című darabjának előadásai. A közönség 
a rendkívül ötletes és mulatságos hely
zetek ben gazdag vígjáték minden jele
nétét széles jókedvvel hallgatja’ és fel
vonások végén számtalanszor függöny 
elé szólítja kedvenc színészeit: Darvas 
Lilit, T. Forrai Rózsit, Honthy Hannát, 
Pécsi Blankát, Titkos Ilonát, ^átkait. 
Törzsöt, Urayt, Z. Molnárt, Kertészt, 
Somiárt, líétbey.t, Dávidot, Vándort, 
Gárdonyit és Kovácsot. A kitűnő darab 
a jövő hétfőn, szerdán ée csütörtökön 
kerül ismétlésre,

• A Vígszínházban hétfőn búcsúzik 
Leopoldine Konstantin német társulata 
Molnár Ferenc Farsangjának előadásá- 
sával. Kedden, csütörtökön és vasárnap 
a Négy frakk kerül színre. Szerdán ós 
szombaton a John' Gábriel Borkmann 
szerepel a műsoron. Pénteken az 
szöllcjét adják. Keddtől fogva az 
adások nyolc órakor kezdődnek.

• A Vánosi Színházban hétfőn a 
rasztbccsiilet kerül színre, Santuzza 
repében vendéggel: Szalay Ilonával.

szélnek. Persze egyikc-mdsika jó 
magyaros dialektussal töri a néme
ted amin aztán' van kacagás. Bér- 
czy Géza aztán a minap legfénye
sebb tanú jelét adta brilliáns 
tudásának azzal, hogy Jób 
igy szólította meg: Liebeii 
Bcsscr. A „Jób"-ot „jobb"-r a 
tóttá le.

—Szerelmi történd van-e?
Az van, hála, istennek minden 

héten. E hét krónikájához tartozik 
az a szomorú kis história, amely
nek az egyik operetté színházunk 
ritkán szereplő primadonnája a 
szenvedő hőse, aki a messzi kül
földről levelet kapott, amelyben be
jelentik neki, hogy hát igy, meg 
úgy, de mindenféle szerelemnek vége 
szokott lenni....

— És most egy kis humort, kedves 
Mister...

— Kallós Gyula panaszkodott a 
Beöthy bankett után:

— Éhes maradtam,' az ördög vi
gye el ezt a menüt. Csak tejes éte
lek voltak.

— Miért csak tejes ételek? — kér
dezték.

I —- Miért? — mondta Kallós ár- 
I tatlan arccal. — Hát „böjti" vacsora

Ür 
elő-

Fa
szé-

Turiddu Ocskay lesz. Utána Ábrányi 
Emil és

Oszkár

Sas Ede a Vak katona című 
daljátékét adják Budánovilo Máriával 
és Palló Imrével a főszerepekben. Végül 
a Szép Clulathea van műsoron .dtfuÜZa 
Adler Adelinával, Nagy Izabellával, 
Gábor Józseffel és Dalnok?/ dr.-raL 
Szombaton a Tükör és Zaza van műso
ron egy estén.

• Minden este A három grácia kerül 
színre a Fővárosi. Operettszinházban. 
Lehár Ferenc rovüoperettjének előadá
sa oseménye a színházi életnek, 
előadások pontosan nyolc • '.or 
dődnek.

Az 
kez-

ésVörösbegy, Esitedce 
az Árumintavásár 

ünnepélyes megnyitása a 
kamarában

Uőrösöeffj/ a szellemes és jóked
vű kalandor, Mgly Tamás regényének 
főhőse elevenedik meg a Kamara,; yász- 
n.fn 6s 6 felvonáson keresztül a>4egde- 

. j üsebb helyzetek közepette kacagtatja a 
nézőt. A Vörösbegy egyike azoknak a 
magyar filmeknek, mely óriási sikerrel 
járta be a külföld nagy városait, dicső
séget szerezve a magyar művészi mun
kának. A címszerepben Csortos Gyula 
a rendőrfőnök szerepében Latabár nyújt 
elsőrangú alakítást, míg Erzsikét Loth 

Ila kreálja, a tőlo megszokott bájjal és 
kedvességgel. Esztcrke egy pompás ame- 

I rikai vígjáték és az Arumintavásárról 
I készított felvétel egészíti ki a műsort.
Előadások ma 6, a/48, ’álO órakor.

Ezt mondta a kis Szabolcs és öuön- 
magát az ünneplők elől szerényen el
tette egy skatulyába azzal a tengomngy 
szeretettel együtt, amellyel átölelik őt a 
színpad parázsszívű színészei, munká
sai, barátai s mindenki, ki a potemkini 
falak között él.

(k. i.)

RÖVID HÍREK
DEZSÉRY GYULA

báró JPlóssííssaf tárgyalásokat 
folytat a Nemzeti Színházhoz való 
szerződtetéséről.

VÁGÓKÉ,
a Renaissance Színház volt kómi- 
kája, a Vígszínház tagja lett.

PÉCSI SZÍNHÁZRA
nyolcán pályáznak, köztük 
mogyi, a győri igazgató is.

HANS BARTSCH
színházi ügynök Amerika számá
ra megvásárolta Lakatos László 
„Négy frakk" című darabját.

BÁRSONY ISTVÁNT
nz Unió a Belvárosi Színház meg
bízott igazgatójává, Somlay Ar
túrt pedig 
nevezte ki.

So-

ugyanoda főrendezővé

•
dósa szerepel a 
kezó heti műsorán . Kedden, szerdán, 
csütörtökön, pénteken és a következő 
vasárnap adják a diadalmas operatett, 
melyet a jövő évadban a régi nagy 

.szerű szereposztással: Kosáry Emmy-

A Diadalmas asszony utolsó öt elő* 
Városi Színház követ*

A

A kertmozi 
nagy amerikai premierje 
„Kitty karrierje" vidám amerikai 
regfény 5 felv., „Acél izom — arany 
•zfv“ amerikai kalandorregény 5 
felv., „A diák" amerikai vígjáték 

2 felv., „Angol híradó"
Aki figyelemmel kíséri a Kert-mozi 

programmjait és megfigyeli az ezrével 
a Kert-moziba, özönlő közönséget, köny- 
nyűszerrel Ítéletet, alkothat magának ar
ról, hogy miért tett szert oly példátlan 
népszerűségre és milyen fontos hivatást 
tölt be a budapesti nyárban. A nyaralás 
oly nagy mértékben megdrágult, hogy 
még a jobb módban élő közönség is kény
telen Pesten nyaralni. A Kert-mozi óriási 
befogadó képességével ózondus levegő
ben ezer meg ezer embernek nyújt estén
ként romok szórakozást, oly gazdag és 
kiváló programmal, hogy egész Buda
pesten erről beszélnek. Akinek módjában 
volt az e heti nagyszabású műsort vé
gignézni, szinte bámulatba esett, hogy 
a rengeteg dollárba kerülő fllmárak mel
lett hogyan képes egy fllmvállalat arra, 
hogy ilyen grandiózus programmot 
nyújtson a közönségnek. A „Kitty kar
rierje" bájos, kedves, meglepő fordula
tokban gazdag, .érdekfeszítő nagy film
mű, az „Acél izom — arany szív" izgal
mas bravúrokkal tolt mestoriuűve az 
amerikai fi lm művészetnek. Előbbiben a 
gyönyörű Olíva Tkomat, utóboiban a pá
ratlan Willíam S. Hart remekelnek leg
inkább. „A diák" olyan amerikai vígjá
ték, amely a legkomolyabb szivet is meg
dobogtatja, vidámságot áraszt és har
sogó nevetést kelt. Az Angol hiradó új 
száma gazdag ós változatos.
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ifTK-Zngló 4:8 (1:1)
A mérkőzést sorozatos MTK támadá

sok veretik be, különösön h szélsők 
gyom lefutásai teremtenek vcsTjélyee 
helyzeteket, Orth labdája süvít el n kn- 
pn fölött, majd fiiklóssy lövését fogja 
Hindi A T.'.-ik pereljen Kertész szökteti 
Molnárt, ki három embert kicselezve a 
venctő gólt rúgja. Ezután n 7.AC fut be 
a Hefcsik ofsid miatt érvénytelenített 
Ifólt lő. Az MTK támadásai folytatód
nak. csaknem kapujához szorítva. ellen- 
Mát. Orth lövését, a kapus csak nche- 
sam menti. Molnáré pedig kapufáról naf
tán viasza. A csatárok erélytclensége 
miatt azonban sok Jó helyzet kiaknázat
lanul marad. A Zuglóiak nem igen tud
ják megközelíteni a Teetgyakorlók ka
póját, több támadásuk ofsidon akad 
meg. úgyhogy egyik részről sem tudnak 
az eredményen változtatni.

Félidd: 1:0.
K II. félidőben az MTK fokozza az 

Iramot, különösen a jobbszámy vészé- 
fymrtet sokat. A t-ik percben Orth szök
teti Braunt, ki villámgyorsan lefut s 
hetidfisát Molnár védhetetlenül n hálóba 
küldi. Három perccel rá az Orth-Sik- 

Aóssy akcióból a befutó Opat újabb gólt, 
mg. Erro a Zugló részéről Scfesik mö- 
Jtik meg, de tiszta helyzetből a kapus
nak ragja a labdát. A ZAC-nnk ez volt 
w utolsó akciója, azután teljesen nz ő 
térfelében folyik n játék. Különösen 
'Braun szédületes, gyors lefutásai és ide- 
atlifi /eantarezósel tnmmfenek VMSélyéa 
pcroaiwt Zugló kapuja előtt, de Molnár 
vatlrlh éles lövései elkerülik a kaput, 
fisat m Mik pőrében sikerült Orth-na k 
9 méterről ugyancsak Braun boruláeá- 
Wl a Wigycdik gólt megszoroznia. Ez
után a tempó alábbhagy s 
végig MTK fölény van, 
monyt nem érnek cl.

habár mind
új abb ered-

k Vasas—111. kér. TVE 
’ rÁ mérkőzés legnagyobb

5:2 (!:•)

------ - — részt. Vasas 
fölénnyel játszódik le, melyet ennek 
mUumora szobbnél-szobh akcióval nyer 
meg. A 10-ik percben Katicr beadásá
ból Tokát* mgja az első gólt, mit Kof
fer két lövésével háromra szaporít, A 
TI. félidőt in Vasa* támadások töltik be 
nagyrészt, molyok eredménye Ilimmel 
** Joliim k egy-cgy gólja. A III. kor. 
első gólját n ,S'-<jbd által lőtt 1 Lesből 
crtk cl. majd kevéssel rá Horváth újabb 
góllal szépifi az eredményt.

X- VAC-BTC 1:1 (•:•)

Rendszert élen, kapkodó játék, amelyet 
B Játékosok durva ng**másra menése je- 
lev. Ringort (VÁC) az első félidőben le- 
rúgják. Wrisz‘ (VÁC) pedig a második 
félidőben állítja ki n bíró sportszerűtlen 
viselkedése miatt. A VÁC gólja a 30-ik 
percben esik. A Vivők védelme kitünően 
megállotta helyét.

FIX’- KAC 8:8 (•:•)
F<tí, Halász ás Tóth lőtték a gólo-

m-MAC lil (M)

Fehér kitűnő védésén az UTErehér kitűnő védésén az UTE min
ién aktfiójn megtörik. A gólt a máso
dik félidő 4AiR pcrcébne érik eL

Törekvés- MAFC 3:Ö (1:1)
Prnha, Wcisz és Kanitzky lövései Jut

atják győzelemhez a vasutasakat.

TI. OSZTÁLYÚ EREDMÉNYEK

21 FC—BAK 3:9
A 88-sok ezzel a győzdmükkel bejutot

tak ■« első osztályba.

Kosos-VII, kor. S:t (fi) 
I *TgE- -Bkaz eréwk 1:1 (Irt) 
KMTK-Postásak 1:« (M)

b.----------- ... . — . J

HraHYÉrf 100 h l6bbe‘ <TMmonként a hirdetett árakul!~ ItfMI áratfl.et a Hwyaál BweráeuMM. MuiyHItfr t. lltcéiU

ír .vmaozar ktjniptó a an«u jtggMutaufiikii «. -*•

TIanr 
Jáhn 
Bíró:

Mz MTK megnyerte 
a bajnokságot

ZS „33*‘-as FC ba/utott az elsB osztályba
I Kitart*, SC—Mátyásföldi SC 4:10:01

A. mezőny legjobb embere KSC-ből 
Fuchsz, Jáhn és Pintér, n gólokul 
2. Haar és Szántó, Heverd© lőtték. 
('sizmadia.

Magyan vepsenyiök 
győzelme Pántsban

A párizsi Stadionban lefolyt atlé
tikai versenyeken a. magyar; atlé
ták h következő kitűnő eredményt 
érték el:

400 méteres sikfütás. T. csöpört- 
ban: első Kurunczy (51.5 mp.). II. 
csoportban: második Fikkel.

400 méteres fiát futás. II. csopór.t- 
ban: első Somfay. (57.3 mp.)

Diszkoszdobás. Első Csejthey 
40.93 méter.

Távolugv.ás. Első HálúsUa 679 cm,

Kerékpár*
Az Edison KE kerékpárversenye

Az EKE AttssonőVéws fennállását öt- 
ezor főnyi közönség előtt szép verseny 
keretében ünnepello meg. A verseny 
érdekességét az 1000 m. föverseny ké
pezte, amelyet Uhcrcczky (VII. kér. SE) 
Grim János (EKE) előtt nyert meg s ez
által rcvansot vett múlt heti legyőzőié- 
sóért, IJhereczky az utolsó kétszáz métert 
14.3 mp. alatt futotta meg. A 20 kilomé
teren páros versenyben a Denes-K-’el-yrfri 
■pár (mindkettő MTK) izgalmas küzde
lemmel győzött a Piriit yi (FTC) Schwartz 
(VII. KS) kettőn fölött.

A 20 km. motor vezetése* verseny Ta
vaszi nagy dij£t Barlos Gyula (vezető 
Barios Béla) nyerte meg Tóth Gyula 
(Rzovanov) előtt, 21 porc 43 inp. új or
szágos rekord alatt. A 30 km.-es motor- 
vezetésos vorsenyben pedig ugyancsak 
Barlos Gyula lett az első Bdviczky előtt 
32 p. 52 mp. idővel.

A Budapest—Siófok közötti országúti 
versenyben Steiner Ferenc (Csillag KK) 
4 óra 4 pere alatt szép sikert aratott 
Koztony fölött A favorit Rusawszkyt 
pneumatik-dofektuB értő.

Úszás
A MUE pályamegnyitő versenye.

A Magyar TJsső Egyesület, fennállásá
nak harmincadik évét ünnepelte nm s 
ezen a napon a lágymányosi holtdunn- 
ágbnn uJ szabadpályáját is megnyitotta. 
A MIJE harminc, év alatt számos kiváló 
úszót nevelt s mai gárdája is egyik leg
erősebb oszlopa az egyetemes magyar 
uazósportnak. Az nj, ötvenméteres uszo
da kitünően megfelelt, s ha rekordok nem 
dőltek meg a mai napon, az csupán n 
pálya szokatlan nagy méretének tulajdo
níthat*1).

Az alig 18 éves Jung Frigyes (BKAC) 
könnyen nyerte meg Wenk védő előtt 
Magyarország 1923. évi 400 méteres mell- 
úszó bajnokságát, a 100 ni. gyorsuszás- 
ban pedig a távot kétszer úszó Dömötör
ül László (MUE) szép technikája és lel
kes ambíciója mogérdemolt győzelmet 
aratott. A női úszók közül ismét Dénes 
Irén volt a nap hőse. Mai versenyén 
négyszer indult s háromszor elsőnek, 
egyszer másodiknak ért a célhoz. A ki
váló klasszist! hölgyuszó minden verse
nyén másodpercekkel jobb. Ha ma a 100 
m. gyorsuszásbnn nem csavart volna el 
6-7 métert, ismét rekordot állított 
volna fel.

100 méteres mellúszás előny verseny.
1. Fiaeher István <1X1. kér.). 3. Szörényi 
György (III. kor.). 3. Kramm Imre 
(MTE). Idő 1 p. 43.5 mp.

5Ő m. gyermek mellúszás. 1. Petxold 
Vilmos (BKAO. 1 Magyar Gusztáv (IJT. 
kor.), 8. Csigán Ferenc (MUE). Idő 
44*.» mp.
..,méteres úszás II. osztályunknak.

1. Keserű Ferenc (III. kor.), 2. Sr.ubota 
Béta (ri’Cl. Idő 2 p. 4C’ t mp.

50 m. hölgy-nictluszás. 1. Wagner 
Olga (FTC), 2. Dénes Irén (NSC). Idő 
50’/» mp.

100 ni. oyorsusiás föverseny. 1. Tur- 
novszky Imre (MAC), 2. Hay Pál 
(MAFC). Idő 1 perc 7*, » mp.

Magyarország 1923. évi 400 m. moll- 
uszó bajnoksága. 1. Jnng Frigyes 
ÍBKACJ), 2. Wenk János (FTC), 3. Far
kas Béla (BKAC). Idő 6 p. 50’,'t mp.

HM m. ifjúsági háluszás. 1. Vajda 
László (BKAC), 2. Szabó István (VÁC). 
Idő 1 perc 32*/* mp.

i 100 m. hölgy-hdtuszás. 1. Dénes írén 
(NSC), 2. Kiaesner Kató (BKAC). Idő 

' 1 p. 19 mp. Dénes Irén hátuszásbap ma 
indult, először s figyelemreméltó ered
ményt ért el. Dénes ma a női úszók leg
tehetségesebbje.

200 m. ifjúsági mellúszás. 1. Glück 
Teddy (VÁC), 2. Tóth Zoltán (MUE). — 
Idő 3 p. 34 mp.

100 m. gyorsuszás előny verseny. 1. Dü- 
mötörffy László (MUE), 2. Szendtner 
József (III. kor.), 3. Msssányi Tibor 
(LASE). Idő lp. 23 mp, Dömötörffy bár 
kétszer úszóit, mégis .jó időt ért, el a 
két méteres előnye mellett is 
verte ellenfeleit.

100 m. hölgy-gyorsusíás. 
Irén (NSC), 2. Borai! Guszti 
(holtv.) Wagner Olga (FTC), 
Krassncr Vilma (NSC). Idő 
mp.

3X50 w. gyorsuszőstaféta. 
(Kenyéri I. Kenyéri II, Ilay, 
Boloznai), 2. III. kor. (Bory, 
Czole, Sándor, Keserű, Bodor). Idő 1 p. 
31 inp.

1000 m. jubileumi emlékverseny. 1. 
Eperjessy Béla (MAFC), 2. Serény Ist
ván (FTC), 3. Pállok István (MUE). Idő 
15 p. 14*/* mp.

Műugrás. 1. Nagy Károly (FTC) 42‘.’> 
pont.

S méterrel

1. Dénes 
(MUE), 3.

(hol tv.)
p. 42-/6

4.
1

1. MAFC
Eperjcssy, 

Hollós,

Birkózás
Magyarorsuíg-Xusttria 

24iJ2
Tizenhét Óv után ma találkoztak har

madszor az osztrák és a magyar birkó
zók. Az eddigi két küzdelem Ausztria 
javára dőlt el s így lázas érdeklődés 
előzte meg kiváló birkózóink maí sze
replését. A verseny előtt két kgr.-nyi 
eltérés voltak a magyar és az osztrák 
birkózók súlya között a emiatt, az oszt
rákok nehézségeket támasztottak.

A mai találkozás a magyar birkózók 
fölényes győzelmével végződött. Az osz
trákok egyotlen győzelmet sem arattak. 
Három eldöntetlen eredménnyel kellett 
mololégedniök.

Légsúlyban Sándort! H őrseit mannal 
korült szembe, akivel 3:3 arányban el
döntetlenül végzett.

Pehelysúlyban Fehérnek Pcnzickkel 
való találkozása nem hozott pozitív 
eredményt.

Kerewtes 4 porc alatt 5:1 arányban 
győz Schcsta fölött, míg Miskey—Sieg- 
mund ugyancsak eldöntetlen.

Varga dr. Kadmant 1 perc alatt dob
ta, Szelky pedig Myléder fölött aratott 
győzelmet.

Alagi versenyeK
Báró B'erckheim Béla emlék ver-A

senyt a vasárnapi versenyek főszámát 
Argos nyerte meg. a favorit Bion Vcnu 
harmadik lett. A versenyek részletes 
eredménye a következő:

I. futam. Népligeti díj. 1. Szélrózsa 
(2’/») Biciste, 2. Onkel Ludwig ( reá), 
Ilofbauer, 3. Felkelő (6) Szabó L. II. 
Futottak még: Almenrauso.li.

II. futam. Eladók handicapja: 1. Soha- 
bee (2) Nagy G., 2. Marietta (8) Lanos, 
3. Víziló (2) Biernáczky. Futottak még: 
Omnia Vinoit. Pajkos II., Tavirózsa, 
Merengő IT., mind a négy ló állva ma
radt az indítónál, ’i h.. 2'5 h. 200:400, 
220. S20. 220.

///. futam. Báró Wenckheim Béla em
lékverseny. 1. Argos (l’.i) Nagy G., 2. 
Oda neki (2) Ilofbauer, 3. Bion Vonn 
(l’/< reá) Pretzncr. ’» h., 3 h. 200:320.

IV. Kétéves nyeretlenek handicapja. 1. 
Trojancr (2) Szabó Gy.. 2. Szeles (2) Bi
ciste, 3. Ametist (3) Ilofbauer. Futottak 
még: Morgó, Lanka. Nyakh., 1% h. 200: 
780. 320. 280.

V Kétévesek versenye. 1. Párkány (4 
tea) Szabó L. II., 9. Rikító (25) Szekeres. 
8. Pörgettyű (33) Blazsek. Futottak még: 
Erkölrsbiró, Benn Fox Kocxeanti, Pa. 
puethős. Tini. i h. ’/j h. 300:200, 250, 440, 
900.

17. Handicap. 1. Méltat (8i Gutái.

2. Sláger (2) vagy G. 3. Trim (Ifi] 
Haar. F. m.: J’réua, Lorain.o Túrán, 
Ballerina IL. Kéneső, Huperstitiou >1 
nyákli. 200:298, 320, 280, 740.

ÜgetűversenyeK

A va.siünpi ügelőverseny főszáma i 
Nemzeti-díj volt, amelyet a favorit 
lánya, nyert meg, az előzetes favorit 
Fresco a verseny előtt kólikát kapott í 
így nem indult. A versenyek eredmá 
nye következő:

1. falam. 1. Lady C. ÍWiltshiro) (l!í 
reá). 2. Pilóta. (Cassolini). 3. Viktorií 
Watts (Maszúr). F. m.: Lisetta, Haja) 
dón, Paula, Nagysád. 16:15, 11. 13, 11.

ff. futam. Jola (Wiltslir) (3). 2
Parcsi (Casolini). Baktor (Bcnkö). F. ni.i 
Castor, Tibor, Erzerum, Adoma. 10:42 
14, 12, 24.

77L futam. L Rézangyal (Maszár' 
(2; .r), 2. Matador (Wcdorn), 3. Ed Luné 
ÍWiltshiro). 10:12.

7U. futam. 1. Kaloda (Wiltahiro) (1%)
2. Kanpurka (Novák), 3. Lánczos (Zwil< 
linger). F. in.: llidigoigei. 10:17, 12, IL

V. futam. 1. Évalánya (Cassolini) (11*).
2. Arvalegény (Wampotich), Therese (gr. 
Sennycy). F. in.: Ultramarin. 10:29, 14,15

VI futam. 1. Comunne (Kallinka) (ljf 
reá), 2. Eltolt (Kovács), 3. Vera (Benköf 
F. m.: Keszkenő, Piczikém, Unbokannö 
Jóvan, Kármentő. 10:19, 16, 51, 15,

Igen nagy jövedelemben részesíti 
előkelő egyezményes bartkireég azon • 

hölgyöket és urakat 
skikklta'.hirí iának emelése céljából ügyfeleket tűin- 
latiak. Ajánlatok sTöísdével szemben* telisére Edt- 
sMn hirdetőjébe,VIIm É; zsebet körút 38. küldendők

felöltöztetheti mindenki leánjpvagy fiti 
gyermekét az összes gyermek

ruházati cikkektert "j '

Darvas Jenő cégnél
Budapest, IV., Koronaherceg qcca 8

Viselt férfiruhákért 
mindenféle fehérneműkért, szőnyegekért minden
kinél többet fizetünk. Alkalmi Árucsarnok Agg
teleki u. 18. (Népszínház u. s.) Tel. József 22-39

Lehár Ferenc
új revü-operetlje 

nháromaidcia
SnOcek, táncok, tréfák, nagy 

színpadi látványosságok 
sorozata

minden este 3 órakor a
Főuárosi

I Opweft-Szinházlan

Hirdetjük és fizetjük a lehető legmagasabb árakat 

aranyért, brllllánséri 
czflstért 80-ICO koronáig. Hamlsfogakért 1000 
koronáig. OELLÉttT TESTVÉREK tötvös ncca e

Kiadja*.
A ..Rétfői Napló" lapkiadót általat.
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