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Dr. GIESSWEÜM SÁNDOR
Európa egyensúlya évezredek óta 

rz Aegei-tenger partvidékére tá
maszkodik. Ez az összekötő híd két 
világrész között s itt a két világrész 
nemcsak geográfiai fogalmat, liá
nom kulturális elhatárolást jelent. 
Ezen a hídon keresztül jött a kul
túra szelleme Európa földjére. 
Európa egy ezredév alatt nagyot 
haladt előre, a tudományos kutatás 
és a technikai haladás terén incsz- 
sze túlszárnyalta az ázsiai őshazát. 
De minden technikai haladás mel
lett nem sikerült a Kelet és Nyugat < 
lelkét és szellemét egymáshoz köze-' 
lebb hozni.

Innen van, hogy Európának ez a ' 
délkeleti szöglete ma is a kiinduló 1 
pontja az Európa békéjét megbontó 
mozgalmaknak; a Balkán sziki a- 
héreeiröi gurult 1b az a kő is, mely 
lavinává dagadva mint világháború 
zúdult le reánk.

Nem látunk világosan a legújabb 
bulgáriai események dolgában, táv
iratok és lapközlemények a leg- 
cllentétesebb híreket hozzák on
nan, de egy dolog bizonyos, Európa 
délkeleten nincs minden rendben. 
Ez a földrész nincs is tőlünk na
ivon messze, — s ha a szomszéd ut
cában tűz van, az ember nem egé
szen közönyösen nézi azt. Különben 
a mai közlekedési eszközök mellett 
nem léteznek geográfiai távolságok 
8 a bulgáriai földrengés hullámai 
‘•hatolhatnak akár még más világ
részbe is.

Európa, az úgynevezett müveit 
‘ •.u5at: cvlizedek óta az ő délkeleti 
8 agletevel nem az igazságosság 
wempontjai szerint bánt el, hanem 

nagyhatalom csak a saját 
zo érdekei szerint iparkodott ott 

gynevezett rendet csinálni. Nem 
Wai politikát csináltak ott, lm- 

i orosz, angol, német, francia, 
St nagyosztrák politikát is, amely
lei fii ni°eTV(VPni mi jR csatlósaivá 
külőnfól J\n!kaP néPeit °zck a
jobbn ' P(,11!lkák ráncigái ták 
hatalmi tin-®* nagy-
toairuk ,' í1plcl<ornr'k megvoltak a 

t keiíöw^
Szóvá • "l’n pl*raneigáltak. 
felestóA T, nem teljesítette kii- 
tónak mLu* '. nn,it balk«npollti- 
-r6s“kő°" Mak; a eselvelés é, 
kéX, " E',liliké.iát tulajdon-
kuíinróu .Ba,k“n-fólsziget féli-
fen m" ... p”'-.' Jeremtetlék meg, 
veit v<‘le,t(''i« mii-
lőtt e',.l A' ,mak ÍB annak rom- 

Iehet hmn 7‘ .d.iP,omáeiá.ia.
»ap múlva lói il,JRiir’,ll>an néhány 
áll a róná S,u'ra ,u<,«i4 
hogy Bnitr'’ -LG ai,nvi bizonyos.

tothad • Tsz Európában
Az ,i)lamok k»-Uz nrr,. tetesnok módszere ■ 

diplomácia - mái 

régóta nem felel meg az idők köve
telményeinek, az ma is még ott 
tart, ahol egy Richelieu idejében 
volt, ma is nem a népek ügyeit 
szolgálja, hanem egyes uralkodó 
klikkekét, azzal a különbséggel ta
lán, hogy a XVIII. században a 
fejedelmek diplomáciája volt, ma 
pedig pénzcsoportoké.

Ez a diplomácia a főbiinös a 
világháború kitörésében — és ez a 
főbünös a párisvidéki békekötések 
igazságtalanságaiban és szövetke
zik ma is ama militarista szerveze
tekkel, melyek a háborús állapotot 
egyes államok teljes felfegyverzése 
által meg akarják örökíteni.

A miniszterelnök 
újból külföldre utazik

Tárgyalások indulnak mag nagyatádi Szabó István 
és a polgári ellenzék között — Közös harcra készül 

az ellenzék a földbirtok novella érdekében
— A Hétfői Napló ki küldött tudósítójától. —

Az indemnitási törvényjavaslat 
nyolcórás ülésekben kerül a nem
zetgyűlés elé, de még igy sem kerül
hető el az ex-lex, mert julius else
jéig az ellenzéki szónokok okvetle
nül igénybe veszik az üléseket. Az 
ellenzék liberális polgári része 
ugyan hajlandó az indemnitási 
vitát

vezérszónokokkal letárgyalni, 
de ennek ára van, még pedig a föld
reform-novellának benyújtása és 
napirendre tüzese a nyári szünet 
előtt. Erre vonatkozólag ellenzéki 
körökből a Hétfői Napló munka
társa a következő felvilágositást 
nyerte:

—• Készünkről — mondotta infor
mátorunk — megvan a hajlandóság 
az indempitási törvényjavaslatnak 
gyors letárgyalására, de ezzel szem
ben követeljük, hogy a földbirtok- 
reformnovellát még a nyári szünet 
előtt letárgyalja a nemzetgyűlés. 
Errcvonatkozólag tárgyalások in
dullak meg a földreform biok és a 
Reform párt tagjai, között, később 
pedig nagyatádi Szabó István föld
művelésügyi miniszterrel keresünk 
érintkezést.

A tárgyalások eddig még csak 
kezdetén vannak, biok mellett, 
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A vasárnapi magánforgalomban 
változatlanul az arbitrázspapirokután volt nagy érdeklődés. Kötés 
azonban nem fordult elő. A taxá-ciós árfolyamok a következők: Ma- 
S.var Hitel 77.000-78.000, OsztrúkHItel 43.000- 43.50Ö. Allanivasut 
149.000-150.000, Délivasut .19.000 -40.000, Salró 149.000 150.000, Cukor 
010.000- 020.000, Nova 50.000- 51.000,Budapcati Oőz 100.000, Egyesült Fő
városi Takarék 21.000 - 22.000. Leszá-mitoló 10.500. Közúti 14.200-14.400. 
Interexlm 17.000-17.500.

Gyökeres reformokra van szksé- 
günk a külügyi politika és a kül
ügyi képviselet terén, hogy az a 
demokratikus fejlődésnek megfele- 
lőleg a népek érdekeit, szolgálja. 
Az államok és nemzetek ma nem 
élhetnek egymástól elszigetelve, er
kölcsi kapcsok és közös érdekek 
kapcsolatai kell hogy fii zzék egy
máshoz. Amint a társadalmi élet
ben a rövidlátó önzés által az em
ber önmagának legnagyobb ellen
ségévé válik, mert magát a világ
tól elszigeteli, igy van ez a nemzet
közi életben is.

Európa kormányai ébredjenek 
föl és lépjenek a haladás útjára.

de a helyzet már most is az, hogy 
a földművelésügyi miniszter ur. akit 
ebben a törekvésében az egységes 
párt kisgazda tagjai is támogatnak, 
nem zárkózik el kívánságunk elől. 
A novella letárgyalása technikai 
nehézségekbe nem ütközik, mert hi-í 
szén készen fekszik nagyatádi Szabó 
István fiókjában és csak napfényre 
kell emelni.

A Reform-párt és a 48-as füg
getlenségi kisgazda párt tagjainak 
fúziója mosú mór véglegesen meg
hiúsultnak tekinthető és csak az 
ad. hoc kooperációra hajlandók. A 
tárgyalások meddő eredménye kizá
rólag arra vezethető vissza, hogy 
a Meskó-csoport néven ismert kis
gazdák

semmi körülmények kőzett nem 
hajlandók a szociáldemokraták

kal együtt küzdeni,

hanem legfeljebb egyes fontosabb 
kérdésekben kívánnak csetről-csctrc 
közös taktikai harcot vívni a kor
mány ellen. Ezzel szemben a

Reform-párt tagjai hűségesen 
kitartanak a liberális ellenzéki

i

És elérkezett az ideje annak is* 
hogy Magyarország kormánya is 
kilépjen az elszigeteltség eddigi 
rendszeréből. Némi jelek azt mu
tatják, hogy ezt be kezdik látni, — 
és most már nem hazaárulás az, ha 
magyar államunk Európa kötelé
kébe beleéli. De eredménye ennek 
csak úgy lesz, ha a magyar állam 
kormányzata annak az európai de-, 
mokráciának színvonalára emelke
dik, mely nem a kapitalista és mi
litarista érdekcsoportokat képvi
seli, hanem magát az istenadta 
népet, a munkájával az ország fel
építésén dolgozó igazi nemzetet.

amelynek, mint ismeretes, éppen a 
szocialista párt egyik főerőssége.

Áz ellenzéki politikusok tárgya
lásainak mégis van egy nagyfon- 
tosságu eredménye és pedig az, 
hogy ma már elintézett ténynek te
kinthető, hogy

Rassay Károly rövidesen újból 
átveszi a tőle elvált politikusok 

vezérletet.

Az egységes párt keddi értekez
lete elé nagy érdeklődéssel néznek 
politikai körökben, mert egyes in
formációk szerint úgy az Ébredők 
Egyesületében történt változások, 
mint a Gömbös—Eckhardt-csoport 
magatartása arra enged következ
tetni, hogy a nyílt szakítás nem 
lesz elkerülhető. Jól informált, kö
rökben azonban úgy látják a hely
zetet, hogy ez a szakítás sem ked
den, sem pedig az indemnitási vita 
keretén belül nem fog megtörténni. 
Bethlen István grófhoz közelálló 
körök szerint a végleges szétválás, 
mert hiszen az elvi már megtörtént, 
csak a nyári szünet után fog per- 
fektuálódni. Ezt az időközt Bethlen 
István gróf miniszterelnök részben

nagyon fontos külpolitikai uta
zások lebonyolítására kívánja 

felhasználni.

Ennek az útnak, vagy esetleg 
utaknak előkészítése a külügymi
nisztérium részéről már folyamai
ban is van és értesülésünk szerint 
a külföldi kölcsön újjáélesztésével 
van szoros kapcsolatban.
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Netten 
beszélnek

A parlament büffijóböl

nek, hogy a Batthyány—Pallavlcíni- 
ügyből kifolyóan Rakovszky István, aki 
egyébként sohasem bontja meg az ellen
zéki (ron,lot> nyíltan állási foglalt Patla- 
vicini kiadatása ellen, annyira, hogy 
Hassay beszédű közben is ellentmondott, 
amit eddig még sohasem tett meg.

— Jó orrod van. Ennek az iigyiysk 
tényleg van személyi háti ere. Megsúgom 
neked, nő van a dologban, fiégi eset ez, .. ..................... ....
vagy harminc év előtt történt. Batthyány C9Cygö hangon ezt énekelte: Intcrfcxim.

Nem választottak
uj vezetőséget az Ébredők

Egyelőre intézőbizottság vezeti az egyesületet

i

t— A Hétfői Napló tudósítójától. -

Vasárnap délelőttre hívta egjbe 
az Ébredő Magyarok Egyesülete 
tisztújító közgyűlését, amelyen a 
lemondott eddigi vezetőség helyett 
kellett volna uj "Tisztikart válasz
tani.'Politikai körökben különös ér
deklődéssel tekintettek a tegnapi 
kozgytiléa elé, mert hir szerint a 
választáson az a fajvédő csoport 
szú ndókozot t fel ii 1 k(• rekd ni, a.inely 
hova-íovább egyre jobban távolodik 
el a kormánytól. A közgyűlésen, 
amelyet az lTjvároshnza ülé 
ben tartottak meg, koz/l Zréb 
vet lel: reszt, fölöttük igen 
számban vidéki küldöttek.

A közgyűlés élőit' az egyesület-vá- 
lu'-'/jmánya ülésezett, ahol a ké. 
csoport tagjai heves vitában fej- 

— ■ A választ
mány végüJ úgy határozott, hogy 
a közgyűlésnek javasolni fogja.

érmé 
ezren | 
nagy i

I

r®

A fiatal kormány
párt i honatya éppel 
a telefonfülkét hagy
ta el. atnkior szí m- 
bcntal álkozott a nép
szerű ellenzéki ve
zérrel:

— Szervusz, szer
vusz - lelkendezd: 
- örülök, hogy la
találkoztam . veled,

>Siapy bajban vágyó!:. Tö:.> deügynuköm- 
mcl tárgyaltam vagy egy félóra hosszat, 

ide nem tudtam eredményre Jutni. Sze
detnék venni valamit, de nem tudok dön
teni. annyi jó tippet kaptam. A Bugyi 
Tóni azt mondta, hogy csak malompapirt 

’ szabad venni, a Őréire Imre pedig a lég 
•nagyobb titoktartás terhe mellett hö- 
sölte velem, hogy csak a bankpapírok 
fognak felmenni a közel jövőben. Egy- 
\iten rögtön ajánlatot telt, hogy amennyi
ben Lloyd Bankot akarok venni, na 

\gy<>bh st okkot a rcnd'lk, én „tre bncsáj'. 
A Lloyd Bankot különben a napokban 
fogjál: bevezetni és akkor valószínűleg 
fel is fog ugrani. Mdr-mdr. elhatároztam 

'•tnagam, hogy Lloyd Bankot veszek, ami
kor Bíró Pál félrevont egy sarokba és 
fülembe sugla az édes t ’knl: Salgó- és 
'Általános Kőszén. Pauy rátái viszont 

t‘ltö zvatve tudom, hogy a l'öblh'.lelbán' 
rövidesen színién felugrik. .1 fajvédő!: 
pedig úgy tudom, még ,-,‘it ’.ig a 
bon bíznál: é az M. E. T, ll.-ben 
kelve vannak.

— Én azt hiszem, a fajvédőknek van 
O legjobb orruk, de ha Drehr Imre telték ki álláspontjukat

Moy Bankot is nyugodtan ve- ' '
kelsz.

■ — És az ellenzéki bankvezérek mit la
'Stdcsolnak?

— Az ellenzéki bankvezérek nem tavai- 
Tsolnak semmit, esti . .iá!szónak és ke
resnek. Igy van ez kérlel:, mi vagyunk 
a zsidóbérencek és fi kapjátok a bank- > 
igazgatóktól a tippeket.

— Delidt Sándor PáT csak tud valami/ 
'<a Nbéd*ról1

Nem bánom, megmondom neked, 
hogy a Nova valóban a legnagyobb tipp, 
Sándor Pál minden jóbardt jónak azt 'í 
ajdn^y, hogy. Nórát vegyen. És Sándor 
Pálnak valóban tudnia kell, ha van va
lami a Nórában.

— Tudod mit, a sok kormánypárti tipp 
‘közöl <• Sándor Pálét fogom megjátszó- ’ 
Ui, de Jaj nektek, ha nem válik be. I

— Garanciát persze nem vállalok,'
meri bizony rosszul megy a zsidó béren- i 
veknek. El is mesélek neked egy jellem-\ ..............
zö esetet arra, hogy a zsidók mennyire vitáknál a legtöbb érdeklődést Strausz 
támogatják a liberális képviselőket, nlé/7 István dr. nemzet gyű légi képviselő fcl- 
aiokat is, akik a legsúlyosabb időkben, szólnlásai váltottak ki. Pénzügyi kérdő- 
ttéha bizony életük kockáztatásával száll- 'nőkben szaktudása siártto nélkttlözhelct- 
tak síkra tisztán elvi meggyőződésükből i ]cn n pnrlnniontl életben. Most, az indeni- 
kifolyóan a zsidóságért, Veszprémben' törvényjavaslat vitájának előoe-
van egy faértékcsUö részvényfdrsusdg.folkorostük Slrausz látván dr.-t, 
amelynek liainprecht az elnöke. Ennél hogy a Hétfőt Napló közönsége részére 
a részvénytársaságnál nem régen meg- ■ véleményét kikérjük o nagy fontosságú 
ürült egy igazgatói állás. amelyre llaln- 
prtelii Rupertet ajánlotta. Eljött a köz

Strausz István
az indemnStSsi

Hibáztatja az ötletszerű közgazdaság pregrammot 
Tervszerű pénzügyi politikát kíván a kormánytól 
Az indemnltásban domináló szerepet szán a köz
szolgálati alkalmazottak és fffxffizetésüQk ügyének

— A Hétfői Napló

Mint ismeretet, az eddigi indemnitási

kérdésben, melynek tárgyalásakor egyikttcruesucn, iuuij *
prevnr nuprrui njiinitiiiti. r.tjun << ».«/-- .vezérszónoka lesz a nemzőig}ülésen. 
gyűlés napja. Ilainyrechf biztosra vette, sirause jslván dr. a következőkben volt, 
hogy n túlnyomó többségben zsidó igaz- | h7,ívoa álláspontját munkatársunk olőtl

I

gatuság örömmel fogja llupcrtct az 
igazgatóságba beválasztani, annál i* in
kább, iniutún Rupérlvöl köztudomású, 
hőgy a legszilköscob anyagi viszonyok 
között él, ügyvédi irodája is rosszul 
tárgy, mert a *• biok nagy ügyeiket tér- 
■tnészfdcsen nem Rupcrfhcz, hanem a kor
mánypárti tigyvédképviselökhöz viszik. 
Rs a világ sora. A közgyűlésen azután 
váratlan meglepet' s érte llainprcchtct. 
Felállt az egyik igazgató és kijelentette, 
hogy min-len nagyrabecsülésül: és fisz- 
tvletilk lluperté. aki a libcrálizmus egyik 
legnagyobb bajnoka, azonban azt hiszi, 
hogy politikai okokból, a vállalat szem
pontjából ne-n lenne helyes kiélezni a 
helyzetet azáltal, ha Rupcrtet beválasz
tanák at igazgatóságba. Séma csend kö
vette n fel izólalást, majd következeit a 
rzav itás. amely egyhangúlag Rupert el
len döntött. Bizony, bizony, ez a zsidó 
bén ncc'; sorsa.

— Hanem mi újság különben nz cl- 
IcnzéknélT Igát, hogy Andrásig eladja 
a híres gubeUvjt itt

— Én is hallottam erről valamit, úgy 
lálezik. Andrássy nem ,ö* (
rién. vagy legalább is nem kap olyan (

Jdl'iil- a tóur

ió tippeket. mini ti-
Ma* újságot h* " tudsz! Mondd, kér

lek, nem tudod például, mi a háttere an-

kifejteni:
__ Ax indemnitásl törvényjavas- 

lat előreláthatólag nagy politikai 
hullánrokat fog felverni. Készem
ről nem tudom helyeselni 11 mar 
szokássá vált, tárgyalási módszert, 
amely mellett mindenről beszél
nek s esak tulajdonképpen magá
ról az indemnltási javaslatról nem 
hangzik ol kritika. Az indemni- 
tási törvényjavaslat jelenlegi 
alakjábah alkalmas arra, lmgy 
sokáig időzzék mellette a nemzet
gyűlés, anélA-tíl, homi politikával 
főnialkomák, mert a javaslat vol
taképpen összefoglalása a külön
böző oaidanliji és magánjogi rcn- 
dalkrzá,éknek, amelgck nem is 
valók ai indrmnlldxba. Arra hi
vatkozni, hogy ezt szankcionálta 
a gyakorlat, nagy tévedés.

Abuzusból nem sznrmazhatik 
precedens

még akkor som, ha nem mélgen- 
járó alkotimimijOgi kérdésről van 

I ,uö. Ua aa iudeuiuitási jogot nőm 

és Bakovszky együtt udvaroltak valaki? 
nett és Batthyány győzött. Ezt nem tud
ja Rakovszky soha elfelejteni.

— Valami jó viccet nem tudsz?
— Hogyne tudnék. I'.gy zsidó istentisz

teleten a rabbi, aki játszik a tőzsdén, 
amikor a maftir-t kellett volna fölhívni, 
természetesen meftert mondott. Ugyan
aznap azonban az egyik budai katolikus 
templomban a plébános resurrcxlt helyet

!

Fábián Bélal

I

hogy egyelőre ne válasszák meg az' 
uj vezetőséget, hanem intézőbizott
ságot állítsanak az egyesület é'ére. 
A közgj ülésen erről a kérdésről he-! 
vcs vita folyt, de végül mégis a , 
választmány indítványa győzött és [

elhatározták, hogy öttagú in- 
tézőblzotteágot választanak.

Ekkor az intézőbizottság tagjaira 
nézve indult meg a vita. Szavazás
nál tt legtöbb szavazatot az a lista 
kapta, amelyen Prónay Pál. Héjjas 
Iván, Hegedűs György, Sármczey 

i Endre és H erkély Tibor neve szere
pelt. Az ébredők cgycsübuénok 
ügyeit tehát mától kezdve ez az 
i nIézőbizot t ság vezoti.

Az intézőbizottság összeállításá
ból -:z következik hogy az ÉME köz
gyűlésén a legszélsőbb fajvédők, 
tehát a .Gömbös—Ecl>liardt-csoport 
győzött.

tudósítójától. —

Vgy látszik azonban

I

a maga pro-

a

Amikor először jelent meg a köz
gyűlési teremben, kicsit, hörcsög-sze
rű jelenség volt. Senki sem tudott 
olyan gyorsan haragra lobbanni, 
olyan vakmerőén ikrájába liurapn 
a szenteknek és sérthetetleneknek 
hirdetett keresztes lovagoknak, mini 
Fábián Béla. Ez a „kicsi a bors', de 
erős" legény hökkentette meg ők 
falán legelsőnek. Hát így is lehet? 
Hat más is merészel itt goromba 
lenni, nemcsak ők? Ez a kurta kis 
izomember nem volt hajlandó szó 
nélkül tű; ni a piszkolódasaikat, meri 
ez akkor is kiabált, ordított és —ült, 
amikcr ők elegáns magánlakásban 
horozgaíva álmodtak az ellenforra- 
di-lomvól. Ezek után természetesen 
olkérész élték kommunistának és vö
rösnél:: Vezérének, urának és paran- 
esolójának, Vazsonyi Vilmosnak 
özonlmn más a véleménye, mert ő 
a parlament folyosóján igy szokott 
utána érdeklődni:

— Iíol van az a kis fekete emberi 
Hát most már, hogy vörös-e vagy 

fekete ez a*Fábián Béla, azt döntsék 
ol Wolff és T ’úzsonyi közös erővel és 
közös .akarattal. Ismerni - úgy sem 
ismeri senki úgy,mint Vázsonyi, 
akinek árnyékában cseperedett fel.

Egyszer azonban álmodott vala
mi merészet.' No, hogy majd képvi
selő lesz és azt fogja mondani a 
nagy férfiúnak: Te VilmÁs. Kezet
lenül Összedőlt azonban a felcico- 

■ mázott kúrtyaymr, am-ikor-.Vazsonyi 
la logmo].cgcbben megszorította a 
' kl-zé- és a vil?g legtermészetesebb 
; hangján azt mondta: .
| —No hát annak igazan örülök, 
Ibogy magát is megválasztották.- 
j A parlamentben is sokáig megér- 
! zett azonban rajta a városházi illat, 
szemben találta magút városházi 
riválisával, a nagybajusza Viczián- 

Innl. És folytatták kettesben a küz
delmet ott, ahol a városházán el
hagyták. Nem is lehet szó nélkül 
kibírni azt, ha az ember, pláne ha 
olyan temperamentumos, mint Fá
bián. meglátja ezt a 'szörnyű ba
juszt, amely szívni látszik az egész 

[test életerejét. Voltak is kemény ül- 
i közetek, de Vicziánt rendesen teli- 
| találat éri, aminthogy Wolff Károly 
is inkább kisomfordál, ha ez az iz
gága Fábián kiabálós kedvében van.

A közbeszólásai a városházán is, 
a parlamentben is mindig kellemet
lenek. A felszólalásai közölt aznhnn 
akad olyan is, amivel még Wolffó- 

j kát is tapsra iiigoHi. Hatalmas 
ikero volt a hadifoglyokról szóló be
szédével, de ellenzéki szempontból 
sokkal nagyobb szolgálatot tett, 
amikor a túlsó oldal sajíó-brávóit 
leplezte le, amely a kormánynak a 
kisemberekkel való szívtelenségét 
festette meg és amikor a főváros 
kórházainak botrányát szellőztetfrt-

Ila ellenséged, félelmetes, mer* 
bravúrosan kezeli a kardot, dn ha 

ibarátod, akkor jogosan ébred ben
ned biztonságérzet. Hogy lesz belőle 
ininiszter, vagy főpolgármester, de 
legalább államtitkár arra 'tartok 
minden fogadást, de hogy Vázsonyi 
Vilmost sóba sem fogja visszategez- 

I ni. arra mérget veszek.
Pogány Béla

i ^OűIöríSöWiMÉn 
nbódlől;. konyhák azon aln

| Vörőamarty u.17. bútorgyári lefkaU

tudjuk visszavezetni az alkot
mányunkban szabályozott me
derbe,

véglegesen eltemetjük vele a 
költségvetési jogot,

amely minden más jognál fonto
sabb. Fontos ez különösen a mi 
maradék országunkban. Mert 
<w& a budget jog teljes érvénye
sülése mellett tudunk rendszeres 
termelő munkát végezni a bel- és 
külföld ellenőrzésével.

Közgazdasági életünkben sok 
az ötle’ izerüség,

aminek okozója a budget-jog 
félrctolása. A pénzügyminiszter 
urban sok jóakarat van és az a 
törekvés is, hogy 
grammját a mindennapi politiká
tól elzárja. .
emberfeletti munkakifejtés mellett 
sincs meg ehhez az ereje.

— Az indemnltási vitában 
domináló kérdés

a közszolgálati alkalmazottak 
és a flxfizetésüek iigye lesz.

Ezt a kérdést azonban nem lehet 
letárgyalni anélkül, hogy a köz
igazgatás bajaival és hibáival ne 
foglalkozzunk. Részemről a vita 
sorún az alkotmányjogi szem
pontokat. fogom újra felelevení
teni, mórt a budget-jog védelme 
nem formális kérdés, hanem 
az államháztartás tisztaságának 
ügye, amelybe belekapcsolódnak 
az adózók nagy testületének érde
kei.
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A budapesti rendörséatöl 
elsikkasztottak a fegyintézet 140 millióját

A vakmerő sikkasztó a főkapitány besúgója volt 
A detektívek repülőgépen üldözik — Kopinits 
szökése szombat délutántól vasárnap éjszakáig i

— A Hétfői Napló tudósitójától

A főkapitányságot az esti órák
ban értesítették, hogy a repülőgéjL 
amellyel Kopinits üldözésére indul
tak, a rossz időjárás miatt kényte
len volt az útját abbahagyni. A! 
nagy esőzés miatt ugyanis a siiríí 
felhők között a pilóta nem tudhat 
tott kellőképpen tájékozódni étf 
ezért a géppel leszól lőtt. Amint 
azonban az időjárás megváltozik, a 
repülőgép a mátyásföldi állomásról, 
ahová visszatért, újból útnak induL

A magyar bünkrónikában szinte 
váratlanul álló bűnügyben nyomoz 
szombat óta a budapesti rendőrség. 
Egy 27 éves fiatalember, a Jegyin- 
tizet által az. államrendőrség ré
szére kölcsön adott. 140 millió koro
nát elsikkasztotta és két detektív 
mellől megszökött. Az eset, amely 
a rendőrségen érthetően kínos meg
döbbenést kellett, részleteiben a kö- 
yqtkcző:

Kopinits Jenő orvostanhallgató, 
aki orvosi tanulmányai mellett, 
mint bankhivatalnok tartotta fenn 
magút, egy év óta ott mint a 
rendőrség agent provokatörje mű
ködön. Kopinits a valutacsempészek 
leleplezésénél működött közre a 
nyomozásnál és pedig oly módon, 
hogy az eladóknál, mint vevő je
lentkezett és a rendőrségnek be
súgta az illető valutaüzéreket, aki
ket ezután lelepleztek és nz értéke
ket elkobozták.

A fiatalember az ilyen leleplezé
sekhez állandóan nagyobb összegű 
pénzt kapott a rendőrségtől, amely- 
lyel megvette a valutát, de a pénzt 
azután természetesen, a rendőrség 
visszakapta és visszaszól gállatta a 
Jegyintézetnek, amely a szükséges 
Összegeket mindig a rendelkezésére 
bocsátotk

Kopinits, a rendőrség besúgója 
a nagy pénzösszegek láttára 
megszédült és elhatározta, hogy 
most a rendőrséget fogja be

csapni.

A főkapitányságon a Kállay de- 
tektivesoport nyomoz a valuta
ügyekben. Kopinits pénteken be
súgta Kállaynak, hogy egy főhad
nagy a Magyar, Általános Hitel
bank helyiségében 500.000 szokott 
akar neki átadni, amit repülőgépen 
hoztak Budapestre. A főhadnagy- 
gyal megállapodott, hogy 140 millió 
magyar korona ellenében eladja a 
szokcilokat, amelyeket szombaton 
uelbeii ad át a bank devizaosztá
lya bán.

A rendőrségen azután intéz
kedtek, hogy a 140 millió szomba
tim Kopinits rendelkezésére álljon.

*l®^ylntézettől egy barna kis bő- 
j ondoen átküldték a szükséges 
Pénzt a főkapitányságra és pedig 
csupa vadonatúj 25 ezer. koronás 
vemkjegyet százas Csornagoálsban.

szombaton délben azután Ko- 
nte dctektiv társaságában a
a elment a Hitelbankba.

■? •J03»ef-te.ri kapun mentek be és 
“ oank előcsornokában azt mon
dotta a detektivoknek, hogy várja- 
rZi1?’ amiff fölmc»y a harmadik 
szoknkt; ? tdavi“<»»tAlybn, “hol a
' ... l°kat átveszi és amikor visz- 

és S'°í dc!fktlvok menjenek be 
nairn?0-?.88^ lo a% illető főbnd- 
140 m ii"k/néT, maj'1 m«Kt“’ólják a 

. " U(í>'is történt.
rtö<w«íSÍVCk lpnt yárakortik az 
Pinita k aZalntt PccU(f Kp-

hajtotta végre. Az autót a Király 
garagcba rendelte meg Szolnokig. 
Onnan bizonyosan vasúton vagy 
gyalog folytatta szökési útját

és Szegeden túl akart átjutni 
a határon jugoszláv területre, 

ahol rokonai vannak.

A detektívek még a szombat esti 
órákban kinyomozták Kopinits 
egyik nőismerősét, akinek állítólag 
tudnia kellett a fiatalember tizei
méiről. Az illető hölgy P. T.-né ál- 

I lami tisztviselő válófélben levő fe- 
j lesége, akinek a kihallgatásánál je- 
j len volt a férje is. Az asszony min- 
| den kérdésre tagadó választ adott és 
kijelentette, hogy Kopinitsot három 
nap óta nem látta. P. T.-né vallo
mása tehát nem vitte közelebbre a 
nyomozást.

Vasárnap délelőtt azonban

a vizsgálat döntő stádiumba ju
tott, mert jelentkezett a főka
pitányságon a J3p. 20—155. számú 
autó soffőrje, Pécs Kálmán, aki 
a szélhámos szökési útjáról rész

letes vallomást tett.

Pécs soffőr vezette azt az autót, 
amelyet Kopinits a Király-garage- 
ben bérelt és amellyel megszökött 
Budapestről. A soffőr elmondotta, 
hogy Kopinits

az autót szombaton délután fél
három órakor fogadta fel és az 
autó menetkönyvébe dr. Balázs 

nevet diktált be,
azután nyomban beült az autóba é3' 
a soffőrnek azt mondotta, hogy 
hajtson a Rózsa-utca. 27. számú ház 
elé. Ott lakik ugyanis P. T.-né. A 
soffőrt féküldte az 
azt mondotta:

— Mondja meg 
hogy a „méltóság os 
küldte érte az autót.

Pár perc múlva egy rendkívül 
elegáns, szép uriasszoay, P. T.-né 
ült be a gépkocsiba Kopinits mellé. 
Az autóval a Gyarmat-utcába men
tek és a iS'cAoeZlner-éttereroben meg
ebédeltek. Amíg a vendéglőben ül
tek, az autó minden felügyelet nél
kül várakozott az utcán, mert a 
soffőr is az étteremben volt. A 140 
milliós bőrönd pedig as autó egyik 
bőrülése alatt feküdt.

Amikor a vendéglőből eltávoztak, 
Kopinits a gépkocsit az Amerikai- 
utra irányította.

Ott a nyilt utcán az autót meg
állította és az asszony búcsúza* 
után kiszállt a kocsiból és egye
dül egy villamosmegálló felé 

indult.
Ettől kezdve a soffőrön kívül 

egyedül Kopinits ült az autóban és 
az Üllői-uton végig Pilis felé. Szol
nok irányában hagyták el Buda
pestet. Este értek Szolnokra és Ko
pinits a Nemzeti-szálló előtt megál
lította a gépkocsit. Azt mondta a 
soffőrnek, hogy várjon rá, amíg a 
szállóban a nagybátyját keresi. Rö
vid idő múlva visszatért.

— A nagybátyám már elment, bi
zonyára Békéscsabára ment, — 
mondotta, — gyerünk utána.

Békésgyulán, közel a vám szélén 
állott -csak meg az autó. Ekkor 
már sötét éjszaka volt. Kopinits a 
gépkocsiból kiemelte az értékes bő
röndöt és a belső zsebéből 566.006 

■ koronát vett ki. Azt odaadta a sof- 
\ törpék, mert 250.000 koronát

asszonyhoz és

őnagyságának,
asszony" él

cramm U,°. UrUln>»^ « kilo- 
SmX ’Ulyn kéi’-1 Minddel 

*“ 'ls6 '““létre, niCK- 
.7 életet é. axutón 

l>nn oh* a.D°rettya-uteaI ka- 

* öeledlt a gépkocsiba és gyor- 
Mn elroboglak.

Elfogták Kopinitsot?
— Elfogták Kopinitsot? Lapzárta

kor értesülünk, hogy a főkapitány
ság a késő éjszakai órákban távira
tot kapott Szentesről, amely szerint 
a sikkasztó orvostanhallgatót a két 
automobilon üldözésére indult de
tektívek az ottani Paradicsom
majorban elfogták. — Ezt a táv
iratot azonban egy későbben érke
zett távirat megcáfolta. Majd rövid 
idő múlva a detektívek telefonon 
közölték a főkapitánysággal, hogy 

visszaérkeznek való
színűleg Kopinitscsal.

Magyar versenyző nyerte 
az osztrák-magyar autóturát 

A második és harmadik 
osztrák versenyző loti

Tegnap este futottak be a közel 
L1900 kilométeres osztrák-magyar au- 

- | .X....UUXXVMX U T <>X OVZÍXjr </ví U PattCT”
hogy sáliban. A túrán résztvett autókat a

előzőleg adott előleg elmen 
autó-ut 700.000 koronába került. Öt
venezer koronát a soffőr borravaló
nak kapott.

Azután elköszönt és azt mondta a 
soffőrnek:

— A város szélén van a nagy
bátyám majorja. Gyalog megyek 
oda, maga most már forduljon 
vissza.

Kezében a 140 milliós bőrönddel 
azután megindult az országúton a 
malom felé. A malomtól pedig pár 
kilométerre van a román határ. Éj-, 
szaka tehát mán átsétált román te-1 ^f®*1 re££el. 
rületre.

Pécs Kálmán kihallgatása után a 
nyomozást vezető Iváncsy rendőr
kapitány .újból kihaltlgata P. T.-nét 
és elébe tárta a soffőr, által el
mondott részleteket.

Az asszony aztán valluni kez
dett.

— Tegnap este nem akartam be
szélni a férjem jelenlétében, mert 
székeltem magamat. A férjem Itömoblííura'^ersenyzői 
ugyanis mindég mondotta, l-~y A o.. o,™.
ne érintkezzem Kopinitssal, | versenyszabályok értelmében lcpe-
kéles jeliemu ember. En azon- eseteitek és ma reggel vizsgálta át 
bán nem fogadtam neki szót. To-i a zsüri a gépeket, vájjon hiba 
yabbra is feljárt hozzánk. Szómba- nélkül abszolveálták-e a túrát. A 
tón délben felüzent hozzám és.7Süti délben végzett a Tattorsaiban 
azután ebédelni mentünk. Azt és azonnal a K. M. A. C. Apponyi- 
mondta, hogy búcsúzni jött, mert téri helyiségébe vonult, ahol rövid 
külföldre utazik a Rokonaihoz ds i megszakítással délután háromno- 
sokriignern jön vissza. , I gyed hétig tárgyaltak. Hosszas vita

r. J .-né arról hallani sem akar, j után végre pontban hat órákon liir- 
hpgy tudott volna a sikkasztásról, i dette ki Heymerlc, az Osztrák Au-

A vallomásának' azonban ellene • tomobil Club elnöke a verseny erecí- 
szól egy rendkívül fontos körül- J ményét. az izgatott várakozóknak. 
mé.ny. Amikor, ugyanis a reudőrsé-1 Becsből 39 autó indult el, anielyeE 
gén a soffört megkérdezték, hogy í közül végig csak 27 kocsi birta a 
milyen nagyságú és kinézésű bő-! versenyt. Budapestig 12 jött hün- 
rönd volt Kopinitsnál, a bőröndöt x ,
ellenkező alakban rajzolta 
amilyenbe a rendőrség 
golta. bele a 140 milliót

Valószínű tehát, hogy 
nits a pénz egy részét az 
bőröndben, ‘7?/// „
másik bőröndben rejtette el, ame- 
xVz asszonynak ebben az esetben 

tudnia kellett a sikkasztásról és az 
egyik bűntársa Kopinitsnak. Hogy 
a 140 milliót két bőröndben rejtet
ték el, ezt a feltevést megerősíti az 
a körülmény is, hogy időközben Ko
pinits pénzt vett magához és 
soffört is a zsebéből fizette ki.

Ami eddig még nem fordult elő a 
budapesti rendőrség nyomozásá

nál, vasárnap délután detektívek 
repülőgépen vettek üldözőbe a 

vakmerő sikkasztót.

Vasárnap délután órakör Kál
lay detektív felügyelő három detek- 
tivvel repülőgépbe ült és elfogatási 
paranccsal a zsebében Békés gyula 
irányában a román -határ felé re
pültek.

Ezt megelőzőleg a sikkasztó elfo- 
gaíására vonatkozólag a főkapi
tányság átiratot intézet a román és 
a jugoszláv követségekhez, hogy 
legyenek segítségére Kopinits letar
tóztatásában. A magyain hafát- 
rendorságek pedig olfogató paran
csot kaptak.

Amikor Kopinits a söfförtől el
vált szombaton késő éjszaka, feltű
nően ideges volt és láthatólag fizikai
lag teljesen ki volt merülve. Lehal* 
séges, hogy talán nem is volf már 
elág bátorsága és energiája á'

és az

lé, mint 
csórna*

Kopi- 
eredeti 

a többit, pedig* egy

a

tetőpont nélkül. Ezek aranyplaket
tet kapnak, ezüstplakctt 
nak as öt vezetőnek, aki 
tető ponton alul végezte a 
az a hét vezető pecíig, 
minő büntető pont alatt _______ ,
bronzplakettet kapnak. A 12 győz
tes ezenkívül értékes dijakat is kap.

A turagyőztes Debnár Valter ma
gyar versenyző, aki a. 19. starlszá
mú Steyer-kocsival 79.3 jó ponttal 
érkezett be, második lett 54.1 jó 
ponttal Hans Günther Kern, har
madik Gustav Rudolf Wur-níb osz
trák versenyzők, 
mint első nagyon 
serleget kapott.

A túra résztvevői ma este a Szi
get-klubban bankettet rendeznek, 
amelyen megjelenik József kir. her
ceg, Bethlen István gróf miniszter
elnök és Belitska hadügyminiszter 
is. A túra résztvevői nagy sajná- 
lattal beszélnek Andrássy Mihály 

’z’raki tudvalevőén

jár an- 
tiz bün- 

í'.irát, 
akik har- 

végeztek,

Delmór Waltér, 
értékes arany

gróf balesetéről, aki tudvalevőén 
közvetlen Budapest előtt fordult 
árokba. Ha ez a szerencsétlenség 
nem történik meg, a második helyre 
is magyar versenyző került volna.

Üiá WemzBfi Hoyal Orfeum
„w<c .,éI 8-kor ■ nagyuabátu Júniusi

múi < szökni a határsu.

A legjobb közgazdasági lap a

Magyar Tőzsde
Szerkeszti: 

Dr. TÓTlí TIHAMÉR

Megjelenik minden szombaton
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KiK nyaralnak 
a Zugligetben?

Séta egy boldog szigeten
— J Hót fői Napló tudósítójától. —

va-

nu-

I

’A bujun zoldclő domboldaluk cscndjé- 
bon kaszapengé* vorrődik lo a zúgligot 
utjalrn. A kövér, mágus fii Kullogva dűl 
■ kasza alá r egyetlen oaapásra fejct- 
hajlva eriil <1 n lnnkúhokon. Távol, 
lenn lassú ének, aztán autótülkölés 
következő pillanatban karcsú gép 
Oyarog elő a fordulóból...

Jönnek a nyo* Kők!...
Vannak emberek — úgy látszik

gyón sokan még — akiknek nem okoz 
fejtörést a nyaralás problémája. Ezek a 
boldog halandók szemrobbonés nélkül 
tudnak áldozni egy két milliót nyári 
íidüléfero és szívesen tesznek eleget a zug
ligeti villalulajdonosok végtelenségig 
felsrófolt lnkúsbó| kívánságainak.

5Ja a Zugllgethcn kétszobás lít- 
kás átengedése egymillió koro
nába, egyszobásé három-nvgy- 
százczcrbe, nagyobb lakásé, pedig 
úgynevezett „megegyezés szerinti” 

árba kerül,
Kz pedig nem jelent kevesebbet, mint . 

Akármelyik minisztérium összes közul- 
kalmazoltjánnk egyhavi fizetése!...

A szanatóriumban, ahol a „betegeket” 
még orvosi ápolásban is részesítik, ter
mészetesei’ jóval magasabb érákul kér
nek. A penzióban pedig a napi ár 
hétezer koronánál kezdődik. Ezért na
ponta ötször étkezés jár, sőt még a la- 
kdshár in benno foglaltatik.

Barangolásunk közben összeírtuk azok
nak « neveit, akik utakban kerülnek s 
már boldog élvezői a nyaralás örü
lni-in ok.

Akad köztük három olyun név is, 
melyeknek láttára pillanatig megáll az 
olvasó tokinletc, a Zógligat nyaralói kü. 
tölt pincér, napidljas és végrehajtó 
is szerepel. Ezeket az akaratukon kívül 
tidúltíket n Lakáshivutal tclopítotto ki a 
Zugligetije. A szemcsés emberekből 
százezrek helyett havi m-liányszáz koro
náért ugyancsak „zugligeti nyaralók” 

A. Harang völgy uccdban Garay 
.Tenő dr. fogorvos, Lukács Oszkár keres
kedő, Bírd Albert vaskereskedő, Partos 
Imre építész, Nagy Lajos őrnagy, Hoff
mann Győző végrehajtó, Sigray István 
mérnök, Kuglcr János pincér, Sós Ká
roly napidijas lakik.

A Taubcr-villában Neumann Aladár 
kereskedő, Hosr.nfdd Sándor magánhlvn- 
taluok, Horti festőművész, dr. C’raA- > és 
dr. Hajdú ügyvédek, valamint Torna 
Mlhúl yné vendéglőané lakik. I

A Fácán-vendéglő körüli villákban 
(ir. Bcnndiner Zoltán lámpagyáron, dr.
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Marta Farra 
Hanussen

» a többi urna, művészTl.'J TÓN:

Kertész Ignác ügyvéd a Farkas testvé
rei, cím alatt Ismert . lórnemíl keres
kedők, llakovszky Iván bolügyminiszter, 
P’frr* Lajos magánzó, Nagy András ke- 
rcskcdő, Zandó Elek ny. tanácsos.

A Béla király úton: Dolllnger egye- 
leint tanár, leánya és családja, gróf 
Nyáry Gyuláuój Lcdcrmann Mór posztó
nagykereskedő, Kessclbaucr Lajos gyá
ros, Braun Adolf hivatalnok, Nagy Béla 
tőzfidobizománycs, dr. Gcily József a 
Futura tisztviselője, Vas Félix háztulaj
donos, Ilonner Lajos főmérnök, dr 
Fabinyi ügyvéd, Székely Ferenc, Bálint 
Izidor kereskedő, Vikdr Géza posztó
gyári v zérigazgutó dr. Zaka Dezső ügy
véd, Fellegiig kúriai biró özvegye, Varga 
Jonő tözsdés, Berger Vilmos ker -skedő, 
dr. Hrocz József bankár, Leipziger 
szeszgyáros, báró Harkányt János volt 
miniszter, Sparmik József gyáros, Ke
nyeres Ferenc, Berkovics Péter nagyke
reskedő, lVeinbcrgcr Antal tözsdés.

Az üdiilö-telcpcn: Alcxandré Ilichúrd 
százados, Derő Arnold tözsdés, Mnrvay 
Zoltán huszárfőhadnagy, Kovács Gyula 
huszárfőhadnagy, Kövessy Lajos keres
kedő, Bar tűsek Károly gyáros, dr. Símen’ 
Géza orvos, Salamon Géza kereskedő, 
Neumann Arnold bőrgyáros, dr. Biró 
Géza ügyvéd, Kaszat l’eno keresk. 
attaché, Benedek Gizella ínagóuzónő, 
Bariók Géza bankigazgató, dr. Monyig 
Géza ügyvéd, Schncller György földbir
tokos, Nagy Ernő kereskedő, V áld tv 
Géza magánzó, Fiadó Ernő igazgató, 
Fogrr Ödön min. tisztviselő, Vidor Jenő 
tőzsdéi, Herzfcld bankár.

Budakcszi-utons Báró Csolics, Lcx Fri
gyes vaskeroskedő, Fábián János fő- 
ílsztviAolő, báró Kohner Vilmos, llcin- 
rich Forencné, Hcinrlch Aladár, dr. Nav- 
ratill Imre, Gschwindt szeszgyáros, Töri 
Gusztáv államtitkár, Mautnor Ödön, He
gedűs Loránd villájában dr. Elischcrnó, 
(Gerbeaud lánya), Madarassy Gábor ál
lamtitkár, l’alzs Gyula földbirtokos, 
Kornfeld . Móric, Chorin Ferenc, Woisz 
Mual'réd családja, Ricsz Ármin, a Nyu
gat-mozgó tulajdonosa, Kemény Zsig- 
mond solycmkeroskcdő, Sigmund testvé
rek tőzsdések, dr. Manningor Vilmos 
egyetemi tanár.

Hdrshcgyi-uton: Hűvös Iván vozér- 
Jgnzgató. r=*.

Kuruclesi-uton: Győry László, dr. Far
kas Ernő vegyész, Faragó Rezső gép- j 
gyű ros.

Zugligeti utón: Waigand Ferouc m. 
igazgató, dr. Waigand Ernő ügyvéd, 
Romékor Béla kereskedő, dr. Gál Jenő, 
Bródi Miksa író, Ilubay Jenő mérnök. I 
dr. Fricdrich Jenő biró, Kaiscr Antal 
tözsdés, Komlón Árpád gyáros, Klóze | 
Róbert, u ..Szarvas" vendéglőse, Gom
béit Leó tőzsdebizományos, Ilubay Jó
zsef kántor, Máté István, Braunsteln La
jos főtiszt. Waigand Lajos malomiguz- . 
gató, Splcllcnbcrg Béla. 1

Kútvó7í7V--ufón•’ Simkó Lajos igazgató,’ 
Vértes l’crcno, Markuvlcs Elemér ban
kár, Czeller Audrás, a villamos vasutak i 
főtisztje, Zinger Izsó, a Rimamurányi fő- j 
tisztviselője, Hirsch A. György bőrke- ’ 
reskedö dr. Lukács Ernő, Kálmán ’ 
Mária, Havanecz Ferenc, Ludwig Tamás 
földbirtokos, Gerléi József Máv. főfel
ügyelő.

Cscntialy-uton: Sitiin gór Béla szőnyeg- 
nagykereskedő, Berkovics kereskedő, 
Welnbergor A utal tőzsdéé. Czarn János 
bankigazgató, özv. Kri tótfy Józscfnó, 
Zboray min. főtanácsos, Gaál Kérőimé, 
özv. Kuglcr Józocfné, Bak'Andor bankár, 
Súroaay József iparművész, Kürthy La
jos poatnfőtlszt, Woisz Ilonka tisztviselő
nő, ‘ Földvári Farkas Kristóf. Martos 
Gyula kereskedő, dr. Wladárcik József 
orvos.

! Zugligeti szállóban: Dr. Járó Géza 
,Géza ügyvéd, Lédncr Mihály gyárigaz
gató, Biighy Miklós huszárkapitány, Kiss 

j László kalapgyáros. Kálmán Imre fró, 
Bálint József tőz-sdés. Bartók Béla ban
kár, Rúka Glda tisztviselőnő, Wilheim
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Oszkár igazgató, Szirmay Oszkár korcs-lEntcbo Foreno főtiszt, BScker Károly 
kedő, Máycr Imre ezredes, Kdcnfl Béla ■ magánzó, Folber Károly ny. posta vezér- 
koroskedő, Schnellcr György földbirto- igazgató, Mcister Izidor szappan gyáros, 
kos, Lövnhcim Lajos szállító, Borosa Bcrnát Győző székcsfőv. mérnök, p0<|. 
Sándor gyáros, dr. Bartha Gábor orvos, jure Ernő ezredes, Tomassich Béla, Gás. 
Barna Dezső kereskedő, Kelemen Béla'pár Jenő min. o. tan., Valkó Lajos ke- 
irazgató. Kéri József bankigazgató, drJrcsk. miniszter, Valkó Loránd bank- 
Karla József igazgató, Vasa Pál keres- igazgató, Griin Péter tőzsdebizományos, 
kedő, Fröhlích Károly magánzó. I Dr. Kiszner Zsigmood ny. árvaszéki

fíemctc-uton: Vas Lajos gyáros, Haláz ügynök, Bendjel Zsigmond kereskedő, 
Imre kereskedő, dr. Wagner Károly or- . Gál Győző posta főtiszt. Dr. Bazóky 
vog< | Adám sz. f. biz. tag, Bizkára Endre,

Szarvasuton: Silbermunn ékszerész, ; főmérnök, Rosenberg Jenő tözsdés, Dr.
Bartba Ferenc gyáros, Mayer Ottó ma- 1 Halász Lajos, Dr. Roscncweig budai 

llomtulajd. Deliaár Walter mérnök, keserűvízforrások volt tulajdonosa.
I Kreitz'wicser Miksa festékkeroskedő, özv. Arnyas-úton: Báró Kétlynó, Geiszt 
Benedek Márnkné, Lefébre Ágoston. Gúspárné, Bethlen István gróf és csa-

1 Labanc-utón: Adler Adellna, Márkus hídja Kolozs József erdőfanácsos, Ua- 
Mlksa főszerkesztő, Magyarországi Uj-! vas Kálmán, Eisele Péter, Kis Ferenc 
sárírók Egyosü’cto elnöke, Obendorff Bíró Zsigmond vezérig., Schultz Gyula 
Gusztáv főmérnök, Gál Jonő postafőtiszt, . építész, Meleg Béla Máv. főfelügyelő.
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^arisz vous frangais ? — Jl talmik
mohikán

Sohasem jutott volna eszembe, hogy 
bonnot rendeljek, vagy szerződtessek, 
ha Sehlczingcrné fel nem húzza fele
ségem. . .

— Bont hozattunk — mondotta kér
kedve — angol-jzárniazásu, de születeti 
francia, az anyanyclvc azonban néniét. 
A Jócokát fogja felsőbb illemre ta
nítani. . . , .. i

Schlczingcr tavaly még lócsiszár volt,

utolsó

let. Artistákat és színészeket helyezünk 
most nyári mulatókba. Bonno, kérem, 
(a fejét vakarja) bonno, az nehéz dolog. 
Talán holnap, esetleg küldök egyet.

Másnap otthon maradtam. A felesé
gem fekete ruhában várta a főnök ur 
küldeményét, amely tényleg mog is ér
kezett egy iporész tekintetű csitri loány 
személyében.

mvi.4u.mubw.. __ _ ____ . — Franciaországban születtem, per
ina pedig bank- és pénzvúltóüzlote vau fekt francia ós német vagyok.
a Hold-utcában, széles mosollyal sietett | összenézünk. Ez megfelel. A folesó- 
elcm. Cscttlntett a nyelvével. Igém tekintete azt mondja: Hallod, szu-

— Nevelőnét szogődtettein a gyerekek- letett francia!...
hcz... Olyan, mint egy grófné!

Ettől a naplói kezdvo nem volt 
tűm. A Schlczingerek bonneja 
posztó lett a feleségem szemében.

így indultam francia vagy
bonnot keresni.

Károly bácsi

a Hold-utcában, széles mosollyal sietett Osszeuezunk. 
elém. Cscttlntett a nyelvével. Igém tekintete

A kis leány észreveszi és a beálló pil- 
nyug- lanutnyi szünetet kihasználja: 
vörös

I

angol

Helyszorző-iroda a körúton. Kétoldalt 
pad, a sarokban rokkant asztal, fölötte 
kopasz, húsos főj, a Károly bácsié. Az 
cjló mellott alvó háztartási alkalma
zott. A lábait szétterpeszti, kezében 
zsebkendő, fejő födetlcn, do kócos és 
zilált, az éjszakából még fűszálak ma
radtak a hajában.

Aztán nehány lompos cseléd, egy fa
cér pincér s valami nyakkan dós ifjú, 

boltiszolga, esetleg 
diák, akinek kosz
tért kell tanítania.

Károly alázatos 
mosollyal emelke
dik fel. Ismeri az 
embereit. Tudja 
már, ki mit akar. 
Végigmutut a 
lekcióján:

— Ugyebár, 
kalmazott... 
balányl

A kopasz 1

kol-

al-
szo-

— Parloz vous francais Monsieur?... 
Avcz — vous jamais fait un voyago on 
Francé?...

Köhögök. Ajánlóleveleit kérem. Egy 
csomagot nyújt ide, amelyből többek kö
zött a koi’osztlovél is előkerül. A szüle
tett francia hölgy az Akadémia uecában 
látta még a napvilágot, apja házmester 
s ö a kapupénzeken „perfekt" francia 
lett.

i Azért mégis fel vettem volun. 
Nem tehettem a Schlcsingcrék

ílpvci hirdetek
Másnap a „Pesti Hirlap“-ban 

lcoző hirdetést adtam lo: „Francia anya
nyelvű nevelönőt keresek. Leveleket „Me
leg otthon" jeligére a kiadóhivatalba 
kérek."

A felhívásnak volt oredmónye. Való
ságos népvándorlás lett a lakásom. A 
kipestiesed ott szobalányok mind bonnelc 
akarnak lenni. A ligettől kezdvo a ta
nítónőig minden foglalkozást űző nő 
bonno-nak jelentkezett. Nem egy feltű
nően csinos volt közöttük.

Egy kreolbőrű, elegáns, íhűvészfojű 
hölgy magára vonta a figyelmem. Taní
tónő. Menekült, 18 éves, diplomája van. 

Mogjclenése, 
dóra
aroa 
szép, 
kém 
szerződtetném,

De nem. 
miatt.

a követ-

mo- 
kodvcs, az 

határozottan 
Tetszik no- 
és szívesen 

a 
feleségem azonban 
összehúzza a sze
mét, gyilkoló pil
lantást vet roám, 
aztán a hölgyre, 
majd Ismét rcám. 

J Halkan mondom: 
■r — Jó lenne...

ru A feleségem epés, 
tó.,r Jó

Es most o választ. 
A jelentkezők között egyetlenegy fran* 

cla anyanyelvű akadt, öreg, fonnyadt, 
mint csóva a batárbau jól mogállaná a 
helyét. Az orra alatt bajuszsövány, a lá
bán ferfleipő. Társai elszóledtek, vissza
mentek hazájukba, do ő maradt, itt ra
gadt utolsó mohikánnak.

Behunytam a szemem, késő, a válasz

fejb-nci- 7Í 7,.
szúrt két pillogó 6Zdm hunyorog:

— Nevelőnő, az van — vau, de nincs 
készletben jelen pillanatban. Tessék bo- 
jönni kedden, majd be fogok ren
delni ...

Megnyugodtam és bementem hétfőn, 
kedden és szerdán, do bonnc-nal 
szer so találkoztam.

Aztán Borra vettem az összes 
szerzőt. Egyheti izgalmas hajsza 
•.meglepődve állapítottam meg:

Budapesten nincsen idegenajku 
vetönö, a családokból eltűntek a fran

cia, angol, svájci kisasszonyok!

Iskolai tanerők elhelyező 
irodája

Kutatóutam már-múr sikertelen véget 
ér, mikor egy irodára akadok, amely, 
nők ajtaján ott díszeleg a bíztató chn- 
tábln, hogy csak bonne-ok és ncvelőnők 
clholyczéaével toglolkozlk. Hnlópek, Ele- .........   ..
gas szoba, de usit bonno az ürcaség. A . tűs megtörléut. Fole. égem boldog, úgy 
falakon kopek, színészek, táncosnők.1...... ”
Egy isinort pesti szinészre mutatok: I

— Ez is iskolai tanerő?
A főnök megruzza u fejét. Nincs üz-1

mondja:
— Tetszik? ... Most aztán megpukkad

hat a SchlMlngorné!...
Szabó Béla.
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HÍREK
Ezer koronáért

Túra autó
Jz út kétoldalún, a villamos sínek 

mentén kis várakozó csoportok. Fia- 
talcmberk, lányok, munkások. Mióta 
Ferenc József, vagy Károly király 
Pesten járt, nem láttam ilyen türel
mes, megelégedett várakozást.

Valamit látni fognak.
Mit?
Mért áll ennyi ember hosszú sor
án a Margit hídtól végig a Kör 
tón, mire vár, mire kiváncsi?
Automobilok jönnek.
Idegen országból, idegen emberek

kel.
A tára-aulo verseny küzdői vonul

nak át utcáinkon.
Férfiak és nők. Fejükön börsapka, 

leboritja hajukat, a por elől eltakar
ja állukat, csak a szem, az orr, a 
száj látszik ki a bőr sisakból, a bőr
ruhából. Maguk is gépek a robogó, 
sebeske rekíi gépben, mintha Wells 
Marslakói szálltak volna le.

De nem ezt nézik rajtuk, bennük 
a kiváncsiak.

Hiszen a sport, a korcsolya, a re
pülőgép, az autó mindennapivá tette 
ezt a viseletét, hiszen versenyautó, 
túrakocsi nem ritkasár

Mit néznek hát?
Óh!. . . örök emberi vágy, elérhe

tetlen sóvárgás.
A szegénység nézi a gazdagságot. Nagy Emil igazságügyminiszter, yltsanak s e célból memorandummal fog.
A Stefánia út hajdan híres kocsi- nagyatádi Szabó István földmüve-1 felkeresni a kormányt, amelyben ké- 

korzójáf így nézték annakidején a..............................................  ■ — - - **•
gyalogjáró peremen a gyalogosok, 
az éhes igy nézi a vendéglők falato
zóit, a sakkozni vágyó gyerek a ká
véház ablakán keresztül a sakkozó
kat. Mark Twain koldusa a keríté
sen keresztül így nézte a királyfit, s 
Budapest szegény és koldus népe 
azért állt uccahosszat sorfalat.

A mindennapi gond nézte azokat, 
akiknek nem kall gondolni a tegnap
pal, nem kell gondolni a mával, a 
holnappal, gyors autóba ülhetnek cs 
keresztül robognak országokon.

Az útkeresztezéseken rendőr vi
gyáz, hogy akadály ne kerüljön elé
jük, lovasrendőrök jelzik az útirányt 
5 a gazdagok, a gyorsak, az idegen 
utasok, mint káprázat villannak cl 
a sóvár szemek előtt. 
Azok, akik soha autóra nem ülhet
nek, nézik az autózót.

Azok, akik soha gazdagok nem 
lesznek, nézik a. gazdagságot.

Egy lerongyolt, koldus, éhes város 
uccán tanyázó népe az érzést élvezi, 
hogy vannak, akik előtt nyitva a 
sorompók, a határok, a vámok. 
( Az emberi lehetőségek káprázatát 
Szemlélik.

Ami nekik nem adatott meg, de 
Mér/’.s emberei; érték cl, ha mások

Mit néznek hdtf
Amit, a szántóvető paraszt, amikor 

a gyorsvonat elrobog előtte cs ásója 
nyelére támaszkodva utána bámul.

Az idegenből jövést, az idegenbe 
menést, a gyorsaságot, a képzelt gaz
dagságot, valami sejtelmes vágyat, 
amit ö maga cl nem érhet soha . . . 
soha.

Pásztor Árpád.

1 Barátom, a kos* 
' tisztasági alkab 

mázott erőteljes 
sen csóválta a fe
jét:

— Ez gyün ki, 
uram, a rendet
len dögökből 
Óvásom ezt a 
száznegyven mii* 
lijót, — szép pés,

J főkép, ha a zseb* 
be van, — akit ez a fijataletnber 
elsinkófáll. És odaír a detektívek 
vigyázták. Rendbe is lett vóna., ha 
az a fene nagy bank nem úgy van 
építve, hogy mindenféle fránya kis 
hátúsó ajtókon ki lehet csusszanni. 
De igy a detektívek lenn vártak 
rá, ő meg odafenn átsétát a foja- 
sőn, oszt le a hátsó ajtón, meg a 
kislépcsőn, mire ezek észbe kaptak, 
má tofögött is vele, az autó a vasul 
fele. Azé vagyok én, uram, ellene, 
az ijjen rendetlen dó goknak. Minek 
a kis ajtó? Rendes ember elül megy 
be, elül is gyün ki, akkor aztán 
nem fuccs a száznegyven millijó- 
nak. De sokan szeretik. Mer nem 
csak pézzel lehet arrafelé ellógni. 
Nagyon sok ijjet látok én, uram, 
a politikába. Mikő gyünnek, hogy 
igy meg úgy, meg úgy, meg igy. 
oszt kötik az ebet a karóhoz, mikor 
penig egy keveskit szorul a kapca, 
hát mingyá megtanájják az utat a 
kis ajtó fele, oszt isten veled kapu
félfa, isten veled... izé... plogram. 
De ne szójj szám, nem fáj fejem. 
Hát azé mondom. No, istennek 
a.jállwn.

— Még nem engedték szabadon a 
Wiener Commerzial Bank letartóz
tatott igazgatóit. Amint ismeretes, 
a Wiener Commerzial Bank ügyé
ben a vizsgálóbíró elrendelte a bank 
fogva tartott igazgatóinak a sza- 
gadonbocsátását Sebestyén Riohárd 
vezérigazgatót és a gyanúsított 
többi igazgatót azonban mindeddig 
nem engedték el, mert az ügyészség 
fellebbezéssel élt a vizsgálóbíró ha
tározata ellen. így tehát a hét első 
napjaiban dől el véglegesen, hogy 
a Wiener Commerzial Bank letar
tóztatásban levő igazgatói elhagy
hat.ják-e a markó-utcai fogház épü
letet.

— Drágaság! tüntetések Berlin
ben. Berlinből jelentik: A Vossische 
Zeitung jelentése szerint tegnap 
délután néhány berlini városrész
ben drágasági tüntetések voltak. 
Az idejében kivonult rendőrség a 
tüntetőket incidens nélkül a mellék
utcákba szorította. Brandenburg
ban proklamúlták az úgynevezett 
kis ostromállapotot. A sztrájkolok, 
akiknek mozgalma egy ideig csu
pán 'gazdasági természetű volt, 
most politikai követelésekkel is 
előállónak és a többi között pro- 
Jetárszázadok létesítését követelik. 
A Hauptstrassén történt összeütkö
zésnél tegnap délután a tüntetés ve- 
tóreinek egyike lövéstől súlyosan 
megsebesült.

— Nyaralását megtakarítja, ha polos
káit Mattclne Vállalatnál, Király n. IC. 
Tel.: 161—38. Irtatja. A cég a végzoV 
munkáért jótállást vállal.

i lésügyi miniszter és Huszár Károly. rik' 110»y végleges rendezés elölt nyissa 
i a nemzetgyüles alelnoke.
| —Schioppa pápai nuncius a győri
Szent László ünnepségen. Győr városa 

, évenként fogadalmi egyházi ünnepség 
keretében megünnepeli Szent László ki- 

| ráiy ünnepét, mely ez évben junius hó 
j második vasárnapjára esett. Ez évben 
a fogadalmi ünnepnek szokatlan fényt 

I adott Schioppa Lőrinc pápai nuncius je- 
I Jenlétc, aki egyszersmind az ünnepi mi- 
| sét pontifikólta s az erekíyékkel tartott 
könnenetot vozettc.Az ünnepség után a 
nuncius tisztolgő látogatást tett a ható
ságok fejeinél, majd a mogyéspüspök 

i kíséretében megjelent az egy órakor tar- 
I tott dlszebédcn. Délután a férfi szerzetes- 
i házakban tett látogatást a nunoius, meg
tekintette a papnevelőt és a csecseinő- 

| otthont, este pedig megjelent a Kato
likus Körbon rendezett díszelőadáson.

— Razzia az ékszerészek klubjá
ban. A rendőrségre olyan értelmű 
feljelentés érkezett, hogy az éksze
részek Dohány-utca 10. alatt, levő 
klubjában a tagok egymás 
aranyat és ezüstöt adnak, vesznek, 
anélkül, hogy forgalmi adót fizet-

' nének. Ezért vasárnap, közvetlen 
! ebed után, amikor legtöbben van
nak a helyiségben, hat detektív je
lent meg a klubban és a bent tar
tózkodók közül senkit sem engedett -—, —---------------- -- -
ki. Szigorúan igazoltattak minden- gyilkosságban részük volna.

| kit és öt embert, akik nem tudták 
magukat kellően igazolni, a VII. 
kerületi kapitányságra állítottak | 
elő, ahonnan azonban igazoltatás 
után elbocsátották őket. A razzia 
délután ötig tartott.

— Az egyetemi tanárok buzavalutáb&n 
kérik a fizetésüket. A Fcisőaktatúsügyi 
Egyesület vasárnap délelőtt tartotta ren
des évi közgyűlését dr. Taufer Vilmos 
elnökletével. Áz elnöki megnyitóban dr. 
Tauffer o. főiskolai tanárok illetmény
ügy ének rendezésével foglalkozott 
serü szavakkal ecsetelte, hogy az 
temi tanárok havi illetménye 
40.000 koronát tesz ki. Felemlíti, 
a magántanári állás csak puszta 
melynek semmi anyagi jelentősége nincs. 
Uáinutat arra, hogy a visszás állapot 
hatása már megérzik, különösen az el-

|

7- Vitézzéavatás. A MAC margit- , 
szigeti sporttelepén ma délelőtt, 
ünnepély keretében czerlizcnnyolc 
legénységi, két százhúsz tiszti vitézt 
*.S V? hfoi halott várományosát 
KJ, ? a kormányzó, mint a 

itezi Rend főkapitánya. Zadravecx

meg a kormány a IV., illetve III. fizetési 
osztályt, emeljék a lakáspénzüket s a fő- 

■. iskolai tandijat egészében a tanári fize- 
, tésének pótlására fordítsák. A végleges 
I lizct-Ssrendezést n búza, vagy az aranypa- 
l riiás alapján vélik mcgállapitandónak. 
I Ugyancsak fizetésemelést kérnek az ad
junktusok részére is s egyszersmind azt, 
hogy ezek számára nyugdíjalapot léte
sítsenek. A közgyűlés dr. Magyary elő
terjesztéseit egyhangúan magáévá tette.

— Pierre Loti temetése. Pierre 
Loti holttestét Ile du Olcrpnban el-

■ temették.
| -— Ké' előállítás a Kristóf-téri
1 gyilkosság ügyében. Az uj irányban 
megindult nyomozás holtpontra ju- 

| tott A tegnapi, napon szerzett ada
tok tévesnek bizonyultak. A rend- 

' őrség azonban fáradhatatlanul haj- 
! szolja tovább Bácsi György vice- 
1 házmester gyilkosait és éjszakáról- 

között éjszakára általános razziákat tarta- 
I nak a város különböző helyein, ahol 
, a betörök és más kétes egyének ta
nyáznak. Szombatról vasárnapra 

I virradó éjszaka két embert állitot- 
1 tak elő a főkapitányságra. Ez a két 
' előállított egyén régi, ismert be
törő, akik azonban tagadják, hogy a 

‘^„„1___ ______ ' . Azbn-
ban a rendőrség egyelőre őrizet
ben tartja őket.

— Az országos gyermekágyi kiál
lítás megnyitása. Az országos gyer
mekügyi kiállitást a nagyközönség 
számára vasárnap délelőtt nyitot
ták meg. Az esős idő dacára a kö
zönség nagyszámban látogatta a ki
állítást s a nap folyamán több ezer 
látogató tekintette meg. A déli 
órákban József királyi herceg, Au
guszta és Zsófia hercegnők is meg
tekintették a kiállítást, akiket Lu
kács György v. b. t. t. üdvözölt és 
kalauzolt. A fenséges vendégek 
nogv érdeklődéssel szemlélték a ki
állítást. A látogató közönség sorai
ban ott volt Pedlow kapitány, az 
angol követség tagjai s a budapesti 
tudomány-egyetem orvosi fakultá
sának tanári kara. Az országos 
gyermekej-észségiigyi kiállítás el
nöksége holnap, hétfőn délután 4 
órakor a gyermekek részére mű
vészi gyermekelőadást rendez a ki-

I

s ko- 
cgye- 
átlag 
hogy 
ci»»,

■k! ./ *7. főkapitánya. Zadravecz mólctl tanszékek betöltésénél, mert erre
’é.'an tábori püspök misét celeb-! újabban alig lehet pályázót találni. Dr. 

falt, majd az egyes felakezetok pap- Ma gyár y Géza az egyetemi tanárok vál
jál áldották meg a felavatandó vl-l8úaos anyagi holyzetét Ismertette és meg- 
tízeket, A kormányzó rövid beszéde 14'lap't0‘ta’?01ry hoKJ ”z <’Eyí™‘/u 
nfan ment vóol.n <• inarok fizetése nem elég arra, hogy éle
péi vP< külső ?• • a fcPn°- tűket a tudományok ápolásának szentol-
tnánv *12? i 'A , zntt kor-'hoesék. Közérdeknek mondja, hogy az

tagjai közül megjelentek: Egyetemi tanárok helyzetén sürgősen ja-. állítás s&lnhelyén.
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Mit várhatunk 
az e heti tőzsdétől!

Meak«r«iaclött a nasv MAvtékalő hausse — A Glró Uzletfelforgatö 
ifrtéiketdésoi dacára szilárdan fekszik a piac - A kritikus kassza napok
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KÖZGHZDXSHGH

A részvénypiacon a nagy átértékelő
dési folyamat úgy látszik, megkezdő
dött. Megkezdődött abban a pillanatban, 
amikor a műit hét elején n nehézpapi- 
rok megmozdullak. A nehózértékek pia
cén megindult cv. h honsse-mozgalom n 
bét közepe felé egy na gyárén yu átérté
kelő ármozgaioinmá bővült ki, amelynek 
aorán a Ganz-Dunubius elértő átmeneti
leg a négymillió koronás árfolyamot is, 
az Fbő Magyar Biztositó, n piac, máso
dik rekordőrje pedig az egymillió koro
nás árfolyamot. A nehéz szén, cukor, 
hajózd fő, közlekedési és ipari értékek 
erintén 20 25%-al ugrottak fel ■— élü
kön az dl/alá nos Kőszénnel, amely túl
haladta az 500.000 koronás jegyzést is.

A nagy ármozgalom terménze- 
fesen kiterjedt a középpapi- 

rokra is,

•melyek rég nem látott élénk Üzleti for
galom közepette szintén 10-20%-oa ár
nyereséget mutattak föl. Az arbitrázs
papírok tömegen béCHi váaárlánokra szin
tén elugrottak, így elsősorban az Allam- 
rosut, Déli Vasul a Osztrák Hitel, mi ff 
• Salgó és a Hinta tusok mérsékelten kö
vették a nagy elugrások tempóját.

Az erő* tőzsdenapok egyébként már 
belek óta esedékesek voltak hogy esők 
most következtek be, annak a legkézen
fekvőbb magyaráznia cla/borban koro
nánk ziiriclii lemorzsolódása volt a 
0.10-es bázis alá 0.8-íg. De a külföldi 
piacok. így elsősorban a bécsi berlini 
iöndéknok az utóbbi Kapókba* való ani- 
mdlhríga szintén hozzájárult a hattsse- 
mo‘gálám Iclmélyüléséhcz.

A hét közepén azonban kissé megtor
pant a nagy hanaao a már közismert 
okokból. A Glró és tőzsdetanács ugyan
it jónak látta, hogy niegismélolje azt a 
mindig ellauybuláat előidéző intézkmlé- 
sét, hogy az üzleti napok szárnál redu
kálta és ezzel teljesen 1elforgatta az üz

Az Angol-Magyar Bank tőkeemc- I 
lése. Az Angol-Mngvar Bőnk alcl- 
nökc: JfrmiM Simon -- értesülésünk 
szerint — Londonban tartózkodik, s 
ott a bank alaptőkééin elését intézi ol 
az angol főrészvényesekkel. Krausz 
Simon a bank új tőkéjét telje
sen az angol piacon fogja biztosíta
ni, már csak azért ír, hogy a mi pia
cunkat — amennyire lehetséges — 
tehermentesítse. A bank egyébként 
a tőzsdén rövidesen jegyeztetni fog
ja a Lukács fürdő és n fíavxit rész
vényeket. s előkészíti a Győri Textil 
és n Fémkercskcachni Rl. részvé
nyeinek kotirozúsát is.

Tömeges újabb részvény be veze
tések. A részvény-infláció ugylát- 
Ntik teljes erővel indult meg a nagy 
hausM' kapcsán. A jövő hetekben 
akarják bevezetni a Rol hmüli er 
bádoggyár részvényeit, n Dorogi 
gumit, a Racdrr szappnng.vár .rész
vényeit. Ezt a Kereskedelmi Hitel 
intézet intézi. Bevezetik az Erdő- 
lármák Rt. darabjait, amelyek iránt 
már most is nagy az érdeklődés. A 
CelUni eziisf- és gombgyár szintén 
kotiroznl nkarjn pnplrjuit. Végül 
szombaton határozott a tőzsde
tanács az Unió-bánya, a Lukács
fürdő és n Dand-dobozgydr részvé
nyeinek tőzsdei lajstrom ozásáról.

A kosztpénz vasárnap már 5 szá
zaléknál drágább volt. Érdekes, 
hogy a külünl’en üzletiden vasár
napon a készpénzt a legközelebbi 
kasszára már 5%-ni is keresték 
azonban áru még nem jdeiilkczetl.

leti játék beosztását és a megriadt játé
kosokat arra kényszeríletto az újra fcl- 
éledni akaró kontreminncl együtt, hogy 
eladásokkal leszorítsák a felfejlődő ár
folyamokat.

A piac nagy szilárdságát, mutatta 
azonban még az, hogy a piacra kerülő 
nagy tömeg áru még közvetlenül a hét 
végén, pénteken som lanyhította ol a 
piacot, sőt egyes nehezebb értékek még 
áremelkedést is értek el.

Mi várható a jövő héten a 
tőzsdén?

Ez a kérdés izgatja most az egész kö
zönséget. Jóslásokba bocsátkozni nem 
lehet, annyi azonban tény, hogy

az egész piac szilárdan fekszik

és igy szó sem lehet arról, hogy meg
történjék az a nagy árleszakadás, ame
lyet abban az irtóbon láttunk, amikor 
koronánk 0.20 ról O.IS-ig szakadt le. 
Abban az időben az ügynökök még 
könnyelműbben kezelték komitenseiket, 
de ma már erős depók zárják ki ezt a 
lehetőséget, hogy az ügyfél az érték- 
paírkorcskedő veszélyére spekuláljon. 
Abban az időbon még alig tartottunk a 
nyolcvan milliárdos bankjegyforgalom
nál, amely a kosztpénz hallatlan meg
drágulását eredményezte. Ma a oank- 
jegyforgalom már 180 milliárd és n 
kosztpénz 3JÍ—4>í% között mozog.

Különben a tőzsde egész to
vábbi várható ármozgalmának 
fordulópontja a junius 20-iki 
illetve a rákövetkező junius 

27-iki kasszanap lesz,

amely újra egybeesik n naptári ultimé
val. Ha a piac ezt a két súlyos fizetési 
napot megússza, a kosztpénz erősebb 
emelkedése nélkül — úgy a piacon to
vábbi áremelkedés várható

Mikor emel tőkét a Ganz-Danu- 
hlusz. A Ganz-Danubius tőkeeme
lése már a múlt hónapban aktuális 
volt, de a Hitelbank köréből úgy 
látszik a rossz tőzsdei konjunktúra 
miatt a tőkeemelést elhalasztották. 
Most, amint értesülünk, már a leg
közelebbi hetekben megtartják a 
tőkefelomeléat kimondó közgyűlést.

A Kereskedelmi Hitel fantasz
tikus áremelkedése. A Kereske
delmi Hitel, amely néhány hónap
pal ezelőtt még 6000 körül mozgott, 
néhány hét alatt, fantasztikus ma
gasságba szökött, egészen 21.000 ko
ronáig, vagyis közel 400%-os ár
emelkedést ért el. Ex az aránylag 
kis papír tehát a szénpiachoz csa
tolt. hankértékek rakordpnpirjn. 
Áremelkedését azzal hozzák össze
függésbe, hogy legközelebbi tőke
emelése alkalmából minden régi 
Kereskedelmi Hitelre egy uj rész
vény jut és ezenfelül egy beveze
tésre kerülő Rchopper-részvény.

Ab Izzót svájciak vásárolják. A tőzs
dén elterjedt hirck szerint ar. Izzót egy 
svájci pónztsoport. n'-szére vásárolják 
már napok óin nagyobb tételekben. A 
spekuláció körében óppou ezért ar Izzó 
nagyobb közeli elugrását vár jók.

A Magyar Általános Hitelbank szóm- 
bntl rendkívüli közgyűlése nz alaptőkének 
105.000 részvény kibocsátása állal 420 mil
lió K-ról 162 millió K-rn való felemelését 
határozta ol. Ax uj részvények teljes menv 
nytaégére 10:1 arányban dombonként 
30.000 K befizetései ellenében a régi rész
vényeseknek elővételi joguk von, moly 

.jt’nluz 18-tól 28-ig bezárólag gyakorol
ható. A közgyűlés továbbá az Első Mu

gyár Iparbank beolvasztását egyhangú
lag elhatározta; ugyanilyen határozatot 
hozott az Első Magyar Iparbank köz
gyűlése. E műveletek lebonyolítása után 
n Magyar Általános Hitelbank saját tő
kéje (alaptőke és kimutatott tartalékok) 
mintegy 6 milliárd koronára fog emel
kedni.

• A Lloyd Bank Részvény társaság 
. alaptőkeemelése. A Lloyd Bank 
Részvénytársaság igazgatósága f. 
hó 11-én tartott ülésén elhatározta, 

! miszerint a július 3-ikára egybehl- 
| vnndó rendkívüli közgyűlésnek ja
vasolni fogja, hogy az intézet 500 
millió korona alaptőkéje egymilli- 
árd koronára emeltessék fel.

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Ta
karékpénztár június hó 23-ikára rendkí
vüli közgyűlést hivott egybe, melyen a 
forgalomban levő társasági részvények 
névértékének. 600 koronáról 1000 koro
nára való kegészitését és alaptőkéjének 
felemelését fogja javasolni.

A Lipótvárosi Takarék tőkeeme
lése. A Budapest—Lipótvárosi Ta
karékpénztár Részvénytársaság mai 
rendkívüli közgyűlése az intézet, 
alaptőkéjének 120,000.000 koronáról 
160,000.000 K-ra való felemelését ha
tó rozt a el. Az elővételi jog 6:1 arány
ban 650 K-ás áron június 19-től 27- 
ig lesz az intézet pénztáránál gya
korolható.

A Magyar Általános Gépgyár Rt 
közli, hogy alaptőkéjét 50 millió ko
ronáról 75 millió koronára emeli fel. 
Az összes kibocsátandó részvények 
a régi részvényeseknek 2:1 arány
ban darabonként 3500 K áron ajánl- 
tatnak fel átvételre. Az elővételi 
jog e hónap 13-tól 22-ig bezárólag a 
Magyar Általános Hitelbanknál 
gyakorolható.

A Bárót 1 tőkeemelése. A Borúi i szesz- 
flnomitó rt közgyűlése elhatározta, hogy 
alaptőkéjét fölemeli. A tartalékból a 
részvények névértékét 200 koronára 
emelve, 3 részvényre 2 újat, ad dara- 
bonkint. 1290 koronáért és ax így előállott 
egész részvénymennyiség minden 3 da- 
radbjára egyet ingyen ajánl fel részvé
nyeseinek. Elővétel június 28-áig a Ma
gyar-Olasz Banknál.

A Magyar Vasúti Forgalmi Rt. rend
kívüli közgyűlésében elhatározta az 
alaptőkének 14.5 millió koronáról 50 mil
lió koronára való felemelését. Az újon
nan kibocsátandó részvényekből a régi 
részvénytulajdonosoknak mindon 3 régi 
részvény utón 2 uj részvény ajánltatik 
fel darabonként. 12.000 koronáért. Az elő
vételi jog f. é. junius 18-tól 25-ig bezáró
lag gyakorolható. A fenmarnrtó rész- 
vénymenyiséget a társaság svájei tarto
zásainak visszafizetése céljából egy kül
földi pénzcsoportnak, a fenti elővételi 
árat lónyegesou meghaladó, svájci fran
kokban fizetendő árban, több évi zárolás 
biztosítása mellett adta el. A közgyűlés 
Beöthy László v. h. t. t., ny. kér. minisz
tert és Kcochlln-Hoffmann R. Albert, n 
Badar Handelsbank elnökét, az igazga
tóság uj tagjává választotta.

Kéve Magyar Mezőgazdasági és Ipar-, 
fejlesztési Rt. céggel a gazda társadalom : 
több vezotőtagja uj agrárintézmény lé
tesítését határozta el, amelynek az a 
rendeltetése, hogy a gazdák terményér
tékesítő és hitelnyújtó szervo legyen, 
anélkül, hogy bármilyen irányban mo
nopóliumra törekednék. Távolabbi pro
gramjában szerepel a mezőgazdaság in
tenzivebb művelése és iparosítása is. 
Mindezeket kizárólag saját anyagi és er
kölcsi erejének felhasználásával igyek
szik elérni. Eddig az igazgatóságban he- 
lyot foglalnak: gróf Zichy János, gróf 
Hoyos Miksa, Mayer János, Ipolyi Rol
ler Gyula, Pnrgly Emil, Beliczay Géza 
és dr. Mutschenbaeher Emil. A társaság 
alaptőkéjű egy milliárd korona lesz.

Ab Egyesült Fa- és Ipar Részvény- I 
társaság közli, hogy mai közgyűlése 
elhatározta az alaptőkének százmillió
ról kétszázmillió koronára való feleme
lését. Az új részvényekből, amelyek 
már a folyó űzlelcrcdménybcn részesed-g 
nek, négyszázezer darabra 5:4 arányban") 
darabonként 1400 koronás nettó árfolya
mon elővételi joguk van a régi részvé
nyeseknek, míg n maradék százezer da- 
rah új részvény az elővételi jogot fizcíés 
ellenében gyakorló régi részvényesek 
között kerül 3;/ arányban ingyenes fel
osztásra. Ezzel egyidejűleg az összes 200 1 
korona névértékű részvényeket 5:1 •

I arányban 1000 K-ás részvényekké von, 
ja össze. A jog f. hó 19-től 27-ig bezáró- 
lag gyakorolható a társaság pénztárá- 

' nál. (V., Arany János ucca 10.)
I Selyem- és Gyapjúárugyár Rt. jónia* 
9-én tartott közgyűlésén elhatározták 
hogy a tervbevett építkezések és a válla.* 
lat fcjlcsztésénclé céljára az alaptőkét 
30 millió koronáról 140.000 darab 500 K 

ín. é. részvény kibocsátása által 100 millió 
[koronára emelik fel. A részvényesek 
; 15:25 arányban június 30-ig a Selyom- 
\és Textil kereskedelmi fit. ..................
ucca 18.) pénztáránál

i elővételi jogukat.
I A Nenschloss-Llchtig Repülőgépgyár 
;és Faipari Rt. június 11-én tartott köz
gyűlésén elhatározta, hogy az 1922. évre 

'10 százalék, azaz darabonként 20 korona 
osztalékot fizet és hogy a társaság alap. 

[ tőkéjét 127,500.000 koronáról 637.500 dn- 
' rab új részvény kibocsátása által 255 
I millió koronára emeli fel. Az összes rész- 
j vények az eddigi részvényeseknek ajánl- 
I tatnak fel 1:1 arányban darabonként 800 
> korona átvételi ár ollenében.

(V., Bálvány 
gyakorolhatják

1 A Magyar Éleliniszerszállltó- és Áru
kereskedelmi Rt. megtartott közgyűlése 
elhatározta, hogy az 1922. évre részvé- 

. nyenkint 100 korona osztalékot fizet, 
i Heinrlch Ferenc volt kereskedelemügyi 
i minisztert az igazgatóságba és egyúttal 
a társulat elnökévé választották.

Bank- és állami tisztviselőknek 
magánvállalatok és cégek vezetőinek, ügyvédek
nek. körjegyzőknek és egyéb társadalmi pozíciót 

méwfekneK £1130(10 OSÉV 
jövedelmet biztosítunk 
ha régi egyezményes bankárcég iigyféiforgahn >nak 
megszelvezésében részivesznek. Alánlatok,Tőzs
dével szemben* jeligére Eckstein hirdetési irodá
jába, Budapest, VII. kér., Erzsébet körút .'<8. szám

Elfognék
linókat, szőnyegeket, képeket, légi bútorokat, ékszere
ket stb.KölMgineiitcsen legmagasabb árt er el értük. 
(Igort elintézés. — ——
N.^v^körfn.í,;. lUüRereskedés

(Lukács Ggnlal, VII., Erzsébet 
körút Í5. Telefon: József 28—65

Kosztpénzt
tőzsde előtt 
kihelyezésre elfogad: 

idejében feladott megbízásokat kSxépár- 
folyamon cffektuál a Magyar KOs- 
tlBKtvlset0k és Állami Alkalmazot
tak Takarékpénztára Rt., IlftkócBi-ut 
76. sz. I. cm. Telefon Józs. 60-40, Józs. 135-32

JVe dobja el 
zománcedényeit, Ttá 
belül ajjáalakitva visszakapja. Az újjá zománcozott 
edénveket saját érdekében nézze meg: FRANKI, 
vasUziot, VI, Réssa-u. 97 (Szondy-u. sarok)

Kölcsönponyva
Magyar Kender- Uanlpar Bt.

előbb Salzmann es Társa
Budapest, V,, Fáik Miksa utca 90/20.

ponyvakölcsönző-intézetében 
vízmentes penyvák legjobb 
minőségben és kifogástalan 
állapotban állandóan ren
delkezésre állanak.

Oj ponyvák
valamint egyéb kender- és lengyárt- 
núnyok, u. m.: zsákok, kendertöm- 
lök, vitorla- és bélésvásznak, sző- 
nyegvédök stb. gyártása és eladása

ClpO-okkázIó!
Elsőrendű nffl fehér vAsson M fMÜA 

féiclpff, bőrsarokkal, párja K f •UirU
Elsőrendű férfi és nííl ma- A A fiAA 

gassxáru dp8 párja......  K H"teOUU
A világhírű The Belia-shoe kizárólagos elánt- 
sitópi Maím| lánne L Mészáros-Utca 2. sz. 
Budán tikiul JullUS (Krisztina-tér sarkán.)

Budapest legszebb nyári színháza a

Sziget-Színpad
az Alsó Margitszigeten

• .4 fényes 
megnyitó műsor keretében

Nagy En dre konferál
Kezdete 9 órakor
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i

s aztán ...
— .l:ldn Wlassils persze, hogy 

meghökkent, amikor Kosiiry ameri
kai utazásáról értesült, mert most 
már se Picim, se /Siller, se Walther 
és még Késáru se legyen <5s mint 
iigycs dip’omaía, meghivatta magát 
Buttykayékhoz ebédre. Ebéd közben 
azután, cgy-két pohár finom „Palu- 
r/yai“ mellett a két méllóságos, már 
mint Wlassits, a báró és Buttylmy>\ 
a kormányfőtanácsos, megállásod-! 
lak olyanképpen, hogylui a príma- , 
dómiif visszatér Amerikából, újból | 
tsz: rzödik eoy darab főszerepének)
IJstscásárc. a Városihoz.
— Aos r.s Király?
— Ja igaz, no nézze csak, Király

tól egészen megfeledkeztem. Hát a\ 
Kosáry szerződése alatt az ő szerző-; 
rfése is é lendő, Buttykay ugyanis; 
azt is (Hntcz'c a báróved.

— Sfórc.l a Városiban minden marad 
a ré'iibrn?

_
Bsefci, 
dik el. No ne 
külföldre, hogy

Tátra gyönyörű hegyeihez 
Pártos Guszti és Kertész 
Siófokra megy. Darvas Lil> 
úgy hírlik Amerikában 
nyaral.

— Mondja, mister, min kacagott egy 
nagy társaság a minap a Tőkés-étte
remben?

— No hallja, még ezt sem tudja. 
Fold Matyi, a városligeti Fcld-di- 
nasztia író tagja felolvasta új, sz n- 
zációs revüjét, a „Mindenki kész“-t. 
Ezen nevettek a hallgatók. A fősze
repeket. Kmochné, Rózsahegyi, Tá
ncig, Fcrenczy és Berko Ferike fog- 

*" ‘ ’........................... ki
tesz

Stead

kér- 
kolo-

ják játszani a kőszínháznak 
maszkírozott faépületben. Ez 
az idei nyár ajándéka azoknak, akik 
nem tudnak nyaralni menni.

— Vj színhát nem nyílik jövőre!
— Színházról, nem igen beszélnek, 

de annál inkább több kabarényitás
ról zeng a fáma. Nagy Endre, Sala
mon Béla, Ujváry Ferenc, Fcsszl Jó
zsef, Szőke Szakáll, Lénárd Béla, 
Boross-Békeffy nyitnak, kabarét, ez
zel szemben megszűnik a Palace, a 
Pesti Kabaré, az Enike Pince, már 

u tudniillik régi formájában, de igaz- 
fj.'.gatóik, kik örökké élnek, sátorukat 

■ újból fel fogják ütni a főváros vala- 
I melyik kávéházában. 
j — Édes m tszterem, nem beszélt 

ezredessel?
oT-lbeliil. Csak Sziklay Jó-1 — Nézze vezérem, ne úgy
a színház főrendezőjét kül- \ dezze, hogy nem beszéltcm-e c 

ijedjen meg, csak nellel, hanem, hogy beszéltcm-e, 
___ _____ _ .. .ue, lásson szemeivel, \ mert maga nagyon jól tudja, hogy 
halljon füleivM. meri amióta ez az én mindenkivel beszélek, sőt két dc- 
irdöv.gős kis Szabolcs a „Három 'teldlvcm, Mister Zsakett 
yráciaa eimü nem a legjobb Lehár- R-dingot a következő 
{arabból olyan hihetetlenül nagy : küldték nekem: 
tikért csalt ki brilliáns ötleteivel.\ 

kezdenek a direktorok rájönni I 
írra, hogy a színpadi takarékos-] 
tág a siker mumusa. '

— Valami szerelmi történet akad-e,
Ízmoi:ingom?

— Akad, akad. A világhírű opera- 
tneke&uő, mini ismérele.s^.kifica.mi- 
\otta lábát és emiatt Bécsbcn kény- . 
leien a színpadtól távol maradni, 
d derek magyar ^bankvezér, nem 
'nézve Se hosszt, se besszt, legott 
felutazott az osztrákok fővárosába 
fs ott ápolja gondosan a kiváló 
'oiüvcsznöt önfeláldozó gonddal.

Ez aztán igazán derék dolog.
— Igen. Ez is derék dolog,

és Miszter 
jelentest |

látogatása„Sicad ezredes rejtelmes 
Budapesten."

Néhány nappal ezelőtt . 
gurult be a Váci-utcába és ott meu- 
állott egy ismert virágüzlet előtt. 
Az autóból egy magas, polgári ru-1 
hóba öltözött ur szállott kí.ésc egye-, 
nes. léptekkel bement a virágüzlet
be, amelynek 'alkalmazottai egy
értelműé n felsóhaj lőtt a k :

„Ah! az ezredes..F 
Az ezredes ür itt 

rendeli. „Az összes 
szcbbcta, — mondotta 
seggel, majd bötartalmu tárcájából.

, _ . ,r, meg \ amelyben a fővárosban jól ismert
is, hogy a. Blaha Lujza-szivház-\ „Slead-csekkönyv"-ön kívül femér- 

.......... ' » ' • yejc készpénz is volt, a csokor száz
húszezer magyar korona ára fejé
ben leszámolt ez asztalra négy 

A kisasszony a négy fonta'

poros au<

viráíjkosárat 
eddig leknél 

hibás német-

San egy-egy énekszámot, bármilyen 
nagy is a sikere, nem szabad meg- 
Ismételni. A színház deli bonvivánja _
Ugyanis megkérte kollegáit, hogy a fontot, 
rbá való tekintettel ne ismételje-} átvitte a közeli bankba átváltani, 
nck azaz nehúzzák az előadást,\ ezalatt a koloncll papirt és tenlát 

^^p asszony kocsisáénak] kért és levelet irt, amit egy hordár 

diárom gráciád nak. A Blaha Luj-\a-bűbájos művésznő váciutcai laká- 
ta-szinház deli bonvivánja ugyanis, \ sára a csokorral együtt. A mii
kezében három szál. lú/Ovritni " ........

leessen kell lennie, mint a''Jetit a'tírááüMtöi'nem

kezében három szál harmatos ró
zsával. esténként rendületlenül olt 
áll a Fővárosi Színház előtt és tü
relmetlenül várja az operett végét, 
trniikor a szőke fürtű primadonnák 
Egyike megjelenik a szerelmes szívű 
Paris előtt.

— é> most, kedves mester, a heti
Vicc...

-- Már mondom is. Az egyik vig- 
umházi színészt, aki. most tért 

pozsonyi, vendégszerepléséről.
megkérdi valaki:

ei“ sokat kerestetek Po-^onyban?
— Dehogyis kerestünk, — hang

zott a szomorú válasz, — hiszen a 
pozsonyi vend ég szereplésünk csak 
amolyan passzió-játék volt.

HofPI tiltunk a nyavatással'!
, ^'’^-önöm., jól. Nemsokára 

negn' zdődik a nyaralás. Eddig 
c^ak Simonyí Maja irt a Tátrából 
es Banhuly Ilona Hclszingforszból,

^Q!P0gyi. NuA is ci-\ gyar koronát nyújtott ai u nuivesz-. 
indid Skanduiaria felé, Vaály Ilomi\nőnek készpénzben.
amarii t Cn°c,^c,tl K°S(*ry Emmy \ Stead ezredes-impresszário mrfs- 
“weriwaí utazása előtt pedig a [nap délben autón visszautazott Jía-[

vészitő — mint a költők mondják — 
reszkető kézzel bontotta fel a leve
let, amely igy szólt:

„Édes művésznő! A messzi földről' 
ideérkeztenj. újból, hogy önnel 
ismerkedhessem. Nagyon kérem, cn- 
gedje meg, hogy még most délelőtt' 
felkereshessem. Művészetének tisz
telő hivő, Koloncll Stead.'*-

A művésznő láthatóan megörüli 
| a csékköny véi'öl híres ezredes leve- j 
lének, de a „többet ésszel, mint erő
vel^ jelmondatot tartva szem előtt,' 
azt válaszolta, hogy lakásán nem i ... 
fogad,.ellenben az ezredes ur fárad-[kellemes,^ vidám órákat 
jón ki szereplő helyére, a nyári AV A” ”<A*w vnV‘
mulatóhclyre, ahol beszélhetnek. „

Stead este már kint volt a liget- ‘Ebben nagy részo van annak, hogy 
í ben és megnézte egyik mulatónk rokonsymves szerelmi történetbe 

előadását, majd a művésznő társa
sa gubán vacsorához fogott és le
szerződtette a művésznőt egy ma- 
rienbadl vendég szer plésrct majd elo- 

,\rlcnbadi vendégszereplésre, és elő-
•s‘ cl-\-gyár koronát nyújtott át a művész

vonat bársonyülésén találjuk, ahol alkalniaL Gombás- 
arról álmodozott, vájjon Marién- 
búd közönsége hogyan fogadja majd 
művészetét!

3<i álmodja meg 
sorsát?..
□rta: Oaroas Bili

Soha premier elölt — az elsőt 
kivéve. — nem voltam olyan iz
gatott, mint az Orleánsi szűz 
bemutatójának kapujánál, mert 
éreztem, hogy számomra egy 
uj, eddig ismeretlen világ nyí
lik meg: 
musa. Partnereim Váltig biztat
tak: „Ne. félj Lili, ezeu is túl 
leszünk", — mondogatták, de a 
fokozott, izgalom csak akkor ha
gyott fel pajzán játékával, ami
kor a premieren az első felvonás 
közönségének tapsa elkergette. 
A tengernyi uj impresszión kí
vül, amivel a darab megismer
tet, — megírom őszintén, — a 
szerep nehézsége is sok gondot 
adott, mert a színész bizony 
sok rettegésen megy keresztül, 
amíg el nem jön a siker vagy 
a bukás perce. Mi vakon bízunk 
magunkban,, de istenem, soha
sem lehet tudni sorsunkat előre. 
Vájj, ki álmodja meg sorsát tel
jes biztonsággal? 
a színpad lakói 
izgalom, rettegés, 
végre a premier

Schiller romanticiz-

ricnbadba, a művésznőt pedig har- fellépte sikert jetentott, ezntta! Is 
moduap reggel már az expressz- egyéniségének megfelelő alakít ón#

• ......................... —1 ■■*--3Zögi Ellh egy fa
lusi menyccsku kedves humoros alakját 
viszi színpadra és derűs figura Nina.is. 
akit Fittes Anna ábrázpl. Szeréniy Zol- 

jtnn adja a mulatságos spiritisztát. Lu
kács Pál cgész-ii újszerű alakban lép 
fel. tíerczy Vi'v.n egy szerelmes fiatal ta
nárt játszik, Pártos Gusztáv pedig a fa
lusi papot adja A xsirány második és 

1 harmadik előadását jövő vasárnap és 
;hétfőn tartják meg. A szombati bemu- 
tatóig a Négy frakkot, Lakatos László 

;pompás vígjátékét kedden,szerdán, pén- 
tekou ismétlik. Hétfőn hosszabb pihen 
tetés ulán a Bárom nővér kerül színre, 

la John Gábriel Borkmant pedig csütör
tökön játszók.

• Utolsóelőtti hét 8 Király Színházban. 
A nyári szünet megkezdése előtt utolsó-

; előtti héten játsszanak a jövő héten a 
Király Színházban, melynek minden es- 

! tőjét Lehár nagysikerű daljátéka, „A 
: sárga kabát4* foglalja el. Jövő vasárnap, 
I 24-én délután 3 órakor rendkívül mér5é- 
jkclt helyárak mellett a Kákosi-iskola 
j növendékei vizsgáznak, színrekcrül a 
j „Sybill‘‘ című operett, László Andorral, 
‘ a Blaha T.ujza-szlntáz tagjával, mint 
vendéggel.

• „Az orleánsi szűz” és a „Kováesné*4. 
Schiller romantikus tragédiája és 
Beöthy László mulatságos vígjátéka ke
rül színre a jövő héten a Magyar Szín
házban. „Az orleánsi szűz4* hétfőn, szer
dán, csütörtökön, pénteken és vasárnap, 
a „Kováesné44, melynek minden eddigi 
előadásán tolt ház közönsége kacagott 
és tapsolt, kedden -és szombaton.

• A Városi Színház sorozatos opera 
előadásokkal fejezi be idei, események
ben gazdag szezonját az állami színhá
zak legkiválóbb tagjainak és néhány ér
dekes vendég felléptével. Hétfőn: Hoff-

i manu meséi (Aquila Adler Adelina), 
kedden: Az álarcosbál (Németh Mária), 
szerdán: A szén Galathea (Aquila Adler 
Adelina és Gábor József), A vak katona, 
Bajazzók (KörnyeL Béla), csütörtökön: 
Bohémélet, péntekon’ Trubadúr (Roiner 
Kató és lladnay Erzsi), szombaton: 
Faust (Aquila Adler Adelina és Munz- 
Mngo József, a varsói opera tagja), va
sárnap: Tosca (Környei Béla), hétfőn: 
A zsidónő (Munzlingo József) kerül 
szilire.

•A karszciuélyzet jut alom játékául a 
, Fővárosi Operett színházban ■'jovö va
sárnap délután a Marinka, a tríncqsnö, 
Gilbert világhírű operettje kerül sz*n- 

,re., E/. lesz az ^ujdomság jiibilájj^ ^íím- 
dik előadása. A nagy siker osztályosai. 
Bittér Irén, Ualmay Tibor, frarytath 
Hilda, Ujváry és Vendrcy vesznek részt 
az ünnepi előadásban.

I • .'i .SzAnasszony kocsisa”. Rajna—Czo- 
, t bor derűs és mulatságos operettje min- 

’ dós es'o szinre korül a jövő héten is a 
, ....... Blaha Lujza-szinházban az ismert kitti- 
kotottü ;.-Ws:.Rn.

•A Sziget-színpad jegyei délelőtt, a 
Helikonban (33—35), délután 5 órától a

I
Senki, senki 
közül, örök 
félelem, míg 
napján dönt 

a közönség. De a publikum gon
dolata csak akkor, az utolsó 
percben, a függöny legördülte 
után röppen érthetően felénk, 
amikor azután minden elválik. 

Partnereim kedvesek, drágák, 
őket mindig szeretem, a közön
séget is, amely igazán meleg 
szeretettel tapsolt nekünk, mind
nyájunknak Schiller „Orleánsi 
szüzé“-bon.

RÖVID HÍREK
MEDGYASSZAY VILMA

az Unióval szerződtetésl
lásokat folytat 

LÁBASS JUCI
Müriscli-Ostrauban tölti a

UNIÓVAL
még egyetlen színész sem
meg új szerződését

„EGRI CSILLAGOK"
című Gdrdónj/t-regénybŐl film ké
szül. Fejős 1

■ mkovszky
'ír. Sziklay Béla,
án és Lengyel József játaza. A . . - „ ... .. - .

Gárdonyi-örökösök a regényért 
jiatszáz dollárt fa hatmillió koro- ’ * «*•«»■—» «■»«
nát kaplak. A felvételeket pénte
ken kezdik meg.

FARAGÓ ÖDÖN.
a kassai színház volt igazgatója, 
akinek színházát a caohek elvet
ték, a Nemzeti Színház rendezője 
lesz.

HEGEDI'S GYULA
nem hajlandó leszerződni a Víg
színházhoz. Csak egyes szerepek el
játszására vállalkozik.

TÁRAY FERENC
kolozsvári színészt próbafellé-
pésrü meghívták a Nemzeti Szín
házhoz.

tárgya-

AZ

4Z
rCB \y í #/• m *♦ Margtszigeton a színház pénzt áránál 
rendezi, főszerepét a városi Je|fyirodákhM

ú 1V" r”; válthatók.
/ Béla, Makláry Zol-, , ... «
auel József játaza. Ai Az Andrassy úti. Színház a jövő hé-

sor darabjait, tréfáit és magánszámait, 
a „Pajkos grizetteket44, a „Cirkusz4*, 

j „Hány óra Zsuzsii*’, „Baj van4*. „A 
moly" stb., rövidesen 75-ik előadását éri 
meg.

• A Sziget-színpad ragyogó miisora a 
nyári színházi szezón szenzációja.

• Szán in Arcubasev regénye és a ki 
jtünő vígjáték műsor szerepel a Kamara 
io heti programra ján Eddig zsúfolt há
zak gyönyörködtek a kiváló orosz író 
világszerte ismert drámája nyomán ká-

I szült 5 félvonásos filmattrakclóbón a 
‘ Szaninban, melynek főszerepét Lya. Mara 
.alakítja páratlan realismnssal és igaz 
művészettel. 3 sikerült amerikai vigjá- 

I ték, melyek még Pesten sehol sem ke
rültek bemutatásra egészítik ki a nívó® 
miisort. Előadások ma 6 *Í8 és ’<10 óra

• A Zslvány szombati bemutatója 
iránt reudklfüli az érdeklődés. A híres 
vígjáték különösen alkalmas arra, hogy

színház közönségének. Az utóbbi évek
nek talán legtöbb helyen ős legsűrűb
ben ndott színdarabja ez az újdonság.

• a 
mu- 

1 álságosán játszik belő egy minden or
szágban egyformán aktuális és a telke
iket erősen foglalkoztató elem: a spirl- 
I liznlus híveinek túlzásai. J zslvríny 
tninttegyik szerepo hálás és hatásos. 
G ót hnő Kertész Ella, a hercegnő, való
ságos parádés szerepet játszik. Göth 
Sándor, a vígjáték rendezője, érdekesen 
megrajzolt spanyol világfit személyesít. 
Gaál Franciska, akinek minden eddigi

<ookrém: a ffoaak őre.
Óriási árakat fizetek
minden (élő 4érfi- é3 tkztiiuhftkért. fehórno- 
luák <■ rt, szórmchundákvrt. Rzönyegért. Btuoiaa- 
feld flxtet, Vili, kér., Népszínház ucca ti. szám 
Hívásra házhoz jövők. - Telefon József 22-48



HÉTTŐI NJIPLÓ Budapos?, 1923 június

Hz MTK nyerte meg 
a Magyar Kupát

Tíz FTC hapmadik lett
A nagy riválisok mn csaplak össze 

ntoljára. Az MTK fényes elégtételt vett 
múltkori Jogyőzctéséért s ismét a Mii- 
gyár Kupa védője lett. Az UTE, bár két 
hétiír pihent,mégis fáradtan állott ki 
tartalékkal tűzdelve csatársorát s nem 
tudott cllenálluni az MTKfölényónok.

A Test gyakorlók Ismét, formájuk tető
pontján állanak s mai játékuk legszebb 
napjaikra emlékeztetett. Orth mint bal- 
hz/Inő kitünően dolgozott. A folyton zu
hogó eső dacára is tízezer ember gyűlt 
iiseze a nagy küzdelem yégignézósórc.

Kezdés után az UTE balszám.v a vezet 
támadást, komért ér el, de Mandl tisz
tázza a helyzetet, erre a Testgyakorlók 
kerülnek frontba, a bnlszálaő posztján 
játszó Orth beadása veszélyeztet, majd 
Molnár JM) méterről nagy erővel kapura 
irányít, amit Remete csak kornerre 
menthet. Ebből Siklóst!/ hajszálnyira 
éleaen sarok mellé lő. Ezután Manói 
hosszan r! brr ad olt labdáidra Opata vil
lámgyorsan ráfut s a meglepett kapus 
mrlű’ll a vezető gólt rúgja. (15 porc.) 
Ezután hosszú MTK fölény következik. 
Orth beadásából a kapu előtt nagy' ka
varodás támad, de a h'ogl pár egy időre 
felsznbnditjn kapuját az ostrom alól, do 
Braun újra megszökik, s a labda a tisz
tán álló Siklossyhnz kerül, ki azt a 25-ik 
percben vódhetetleniil a hálóba juttatja. 
Kis Ideig tartó UTE támadás után az uj 
posztjában nagyszerűen beváló Orlli 
Siklossyval gyönyörűen dolgoz ki egy 
helyzetet, amiből az utóbbi a 35 percben 
a harmadik gólt szerzi meg. Ezután az 
UTE védelme erélyesebb játékot kezd, 
úgy. hogy , csapatát juttatja fölénybe, 
amit a félidő végéig nagyjában meg is 
tart.

Félidő 3:0.
A IL félidő elején az MTK térfelében 

folyik a játék, az UTE erősen dolgozik 
a kiegyenlítésért, s habár a bíró pártos
kodása segíti őket, csatársoruk a kapu 
előtt csődöt mond. Rövid veszélytelen 
MTK támadás után Nadler hibájából 
Schaller hirtelen lefut s Prlboj lövését 
Kropacsrk <vmk bravúrral mentheti. A 
35-l/f percben Molnár szökteti Braunt, 
kinek centere Orth 21) méteres gólját, 
eredményezi. Néhány perccel rá. Bau- 
bach előrcridott labdájából n Testgya- 
korlók kapuja előtt keletkezik kavaro
dás, amiből Paulusr or. UTE egyetlen 
gólját rúgja. Az MTK újra lendület bo 
jöii, do Fngl II. tnlorólye.s játékán akciói 
mogt.Vusk. Ezután a Játék veszít tem
pójából veszélyesebb támadások egyik 
részről mn fordulnak többé elő.

FTC Törekvés 3:2 (2:0)

Az T. félidőben az FTC nagy fölény- 
hon vnn. alig engedi szóhoz jutni a 
vnsulnsokat. A lléger lefutásából /’«- 
toki a lő-il; percben megszerzi a ve
tető goit. Ezt a Törekvés Hirv.cr II’cmx 
bnlszárnyánuk könnyen eredményessé 
válhat., akciója követte. Csakhamar 
Schreibcr passáhól lléger njabb golt 16.

A 11. félidőben 
kel véd 
hon 
bán 
azé)' 
Törekvés 
eredményt. 
Uriliho- pussol, aki

az egyik hátvéd kéz
it nicRíblt Tl-c«d a G-lk perc- 

Sel.rcibcr belövi. A válasz azon- 
nem soká késik. Hirnci Ktiuliky 
öt-zlát.‘kából az utóbbi golt lő. A 

30-ik percben ér el positlv 
amikor a megszökő Hirrrr 

•lőbb knpufőt lő,

JLósport
i Handful nyerte meg 

a Magyar Devbyt
j A reggel óta zuhogó cső sem tudta 
I visszatartani a sportsmaneknt az alagi 
Ikirándulástól, ahol a harmadik Magyar 
I Derbyt futották. Óriási érdeklődés nyil- 
jvúnult meg, a verseny előtt ismét a téli ; 
favoritot, F. Béla bácsit keresték olyan I 
tekintélyes poinlekk'l, hogy oddszn 
l’/sil-ro rövidült A C síül Légvár Aska- 

! hiúját keresték még nagy ......... ..............
í ilandfulnak nagyon kis tábora volt. Az 
Hőre jelzett hat telivért nyorgelték fel. 

| A nagy Trófea startjához 45 másodperc, 
'után, amint a mezőny látható lett, Odu- 
i'cki kalauzolt, Askanió, F. Béla bácsi, 
Handful, Argos és Btbérág előtt. A rö
vid oldal közepén Askaníó vette át a 
vezetést, követve F. Béla bácsi által. Az 
egyenesre tiszta vezetéssel F. Béla bácsi 
fordult be elsőnek. A táv előtt ugy lát
szik, hogy F. Béla bácsi distancirozza a 
mezőnyt, a táv után Askaníó verve visz- 
pzaesett, Handful nyomult fel és bizto
san háromnegyed hosszal nyert. A vé
gén előretörő Argo<s ellen, amely nyak
hosszal utasítótta F. Béla bácsit a har
madik helyre. A győztes 2.49 másodperc 
alatt futotta be a 2400 méteres távolsá
got, ami a mély pályát tekintve jó idő
nek mondható. A nagy dij köré csopor- 
tOMiló versenyek teljesen érdektelenek 

fa-
a 

átcv.

i Földmunkásokat csábítottak 
ki Franciaországba

A randóvség IcSeplezta a fö’.tí- 
ir.unk?3Qk hiénáját — Karnis be
jelent lapokkal szerezték az út

leveleket
A roudőrf.'g már hosszabb hlő óta fi

gyelemmel ki-vrte a Eraueiaországba 
löií.'nő kivándorlásokat. A kivándorlói. 

Ilognngj’obb r.'.-”••• földmunkás, akit a 
rendkívül nehéz mogé.Uiot'’‘.‘-i viszonyok 
bírlak arra, hogy otthonukat lehagyják.

Körülbelül f''le..zícndeje a rendőrség 
ebben az irányban nagyobb nyomozási, 
folytatott, le, ez azonban nem vezetett 
kellő eredményre.

Ezórt a detektívek továbbra is figye
lőmmel kísérték ;i kivándorlásokat és 
most végre sikerült kézrokeritsni egy, 
emberi, aki hosszabb idő óta üzletsze
rűen foglalkozott munkásoknak kiván
dorlásra való szíibiásával és útlevelek 
szerzésével.

Egy héttel ezelőtt nyitott levél korült 
oórko t-ic— eokonikxio-.jiiffio Gd ág
ii rendőrség kezébe, amely Franciaor
szágból érkezett és amelyben egy btíar- 
tózkodó az itteni rokonát felvilágosit ja 
arról, hogy lehet, leggyorsabban Fran
ciaországba alázni. A levélben a nő azt 
a felvilágosítást adja rokonának, hogy 
forduljon Kőtár 
mindont.

A Kristóf-téri

üsszegokkí 1.

tosnló versenyok teljesen" 
voltak. Gondatlan és Mahoime mint 
voritok nyerték meg vorsenyoikot, 
többi futamban outsiderek haladták 
győztesen a bírói páholy előtt.

A részletes eredményt itt adjuk:
I. Futam. 1. Gondatlan (11:1(1) Scbejbal, 

2. Donna Magda (3), 3. Bolsico (V/é). 
Könnyön háromnegyed h. 4 h. Tót • 
300:300.

II. falam: 1. Malionia (8:10 r.) Schej- 
bal, 2. Veszprém (8), 3. Lanka (8), 4. Szív
telen (3). F. m.: Pörgettyű (20), Erkölcs
bíró (8), Simonelía (33), Kétes (ti), Csak 
azért (6), Magszem (25). Feltartva 4 li, 1 
h. Tót.: 200:340, 300, 520, 760.

. 111. futam. 1. Handful (3) Takács, 2.
; Argos (5), 3. F. Béla bácsi (1z’<), 4. As- 
icanio (2), 5. Babérág (14), 6.

< 10). Biztosan háromnegyed h. nyh. Tót.: 
i 200:380, G00, 4-10.

vé-

ov. Egylet, 
Cs. E.) —1200

de n visszapattanó labdát véglegesen 
n kapuba helyezi.

Evezés
A gazdag program logkiomelkcdőbb 

száma a Kürtiig Dezső emlékverseny 
volt, amelyben hal nyolcas startolt s 
mindvégig izgalmas küzdelem után a 
Hungária Evezős Egylet győzött.

A skifTvcrseny színién az érdeklődés 
központjában állott. Eötvös Z. a Hun
gária tegnapi kitűnő versenyzője ma is 
nyolc hosszal hagyta maga mögött Grósz 
Leót (Duna), inig Blum, akiben az em
lékverseny u.^ lesét látták, harmadik 
helyre szorult. Az eredmények a követ
kezők:

.Illami dij:
1. Ncmreli Hu jós Egylet, 2. FTC. 

oszt. 3 „Budapest cv. club.
Fiilöpp Kálmán cmlékvreseny:
A Pannónia cv. club, a vándordíj 

dője egyedül indult.
Egyes verseny:
1. (hős:. Andor. (Duna 

Macrltnsc György, (Győri 
m. után feladta.

Vásárhelyi Béla emlékverseny:
1. Szegedi Csónakázó Egylet.
2. Győri Torna Egylet.
3. MOVE váci sportegy let.
Idő 6 p. 50 mp. *.'« hosszal első.
/. Hungária Ev. Egylet.
2. Műegyetemi Ev. Club.
3. MAC evezős osztályil
Oppler Pál emlékverseny (skiff.)
1. Eötvös Zolién (Hungária.)
2. Grósz l.eo (Duna).
3. Blum Béla (Pannónia.^

Úszás
A Ncyize.tl Sport Klub nini ver

senyét az psö miatt csak részben 
larlhattúk meg, amelyen Epcrjcssy 
és Bari ha uj rekordot állított fel.

A megtartott hat mérkőzés ered
ménye a következő:

50 ni. gyorsuszús: 1. Schlenkcr 
Antal 27.4 mp., 2. Lajta, 3. Hollósy.

100 in. hölgymelluszús: 1. Elsc 
Blcncnfcld (Wien), 1 p., 42.6 mp., 
2. H'uf/ncr Olga.

Magyarország 200 m. 
bajnoksága: 1. Epcrje. 
(MAFC) 
kord. 2.

mp. 
idő.

100 in. gyorsuszás hölgyeknek. 1. 
(Irétc Adlcr 1 p. 2 mp., 2. Dénes 
Irén, 3. Kraziier Vilma.

100 ni. hölgyhátuszás. 
túri Kamilla (FTC) 1 p. 
IVfiffpcr Olga, 3. Else .............. ........
Dénes Irén, a kitűnő magyar nszó- 
nő, bár 10 méterrel vezetett, mégis 
feladta, mert első versenye utáu 
pihenés nélkül indították.

Bariba Károly (NSC) rekord-kí
sérletet jelentett be s a 100 m. hát- 
nszásban I p. 16* . ös rekord-időt 
ért cl.

gyorsuszó-
1. Epcrjessy Béla 

2 p. 25*/s inp. országos re- 
(láborffy Antal (NSC) 2 
3. Serény I. (FTC) Kitűnő

p.

1. Kcrcsz- 
47:/i mp. 2. 
Blcnenfcld.

Hamisfogakat nAt, toriltiAMt, Akuert 
lr„*inar'V'jhli —f Prettol' Vilmos órás- 

».splnroi. VCSZCtl • üllőt RoUcnblilorucor 
.19. (lő»«ldo tér sarak) Öra|aviUa I évi H<éMá«iai

Kerékpáp
A nemzetközi

A külföldiek itt. maradnak az MTK 
vasárnapi nagy versenyére, amikor 
több kiváló nőmet bajnok is Buda
pestre érkezik. •

verseny elmaradt.

11.

Oda neki

IV. futam. 1. Szándék (3) Bojik, 2. 
Győztes Í1J4). 3. Bonika (10), 4. Aíaladroit 
(10). F. m.: Párkány (p), Tini (20.) Biz
tosan % h. 7. h. Tót: 200:1080, 480, 280.

V. futam. 1. Corona (G) Protznor, 2. 
Fogaras (4). 3. Integritás (6). F. m.: De
rű ro ború (2), Melia (3), Bábuéi (8), Tú
rán (20), Disapoiutmont (20). Nimfa (3), 
1 h. ötnegyed h. Tót: 200:1700, -180. 400. 
380.

VJ. futam. 1. Gyöngyi (12) Blasek. 2. 
Lóránt (4), 3. Lord Newton (4), 4. Csi- 
esori (8). F. m.: Affonblüto (3). Mustafa 
Kcmal (20), Bele velő (20), Fácán (5), 
Koncsi (3), Szép leány (20). Drink (10), 
Splduci (4), Merengő II (33.) Könnyen 
IS h. 5 h. Tót: 200:9020, 2700, 820, 700.

ÜgetőversenyeK
Szitáié) esőben, mély pályán, gyér- 

szárnu közönség előtt, tartották meg a va
sárnap délelőtti ügetőversenyekot A nap 
főszámát a. Hunnin-dijat Evalánya (Cas- 
solini) nyerte meg Kanpurka ellen. A 
3 mával irduló Preské» rossz harmadik 
lett Favoritok sorozatos veresége jel
lemzi egyébként is o fekote vasárnapot. 
A részlotos eredmény ez:

\.Viktoria B ats (Maszár P.l. 2. Ügető 
iWiltshiro), 3. Leleményes (Wachtler.

II. futam. 1. Erynic (WUtshire), 2. Pl- 
lins (Zwillinger), 3. Pancal (Cossalino). 
F. m.: Bomba.

III. futam. 1. Tibor (Maszár), 2. Civil, 
(Szager), 3. Iola (Wiltshiro).

IV. futam. 1. Evalánya (Cassolini), 2. 
Kanpurka (Novak), 3. Froskó (Wiltshiro)

F. futam. 1. Aspasin (Cassolini), 2. 
Bankár (Kovács), 3. Róka \ (Irsiogler). F. 
m.: Ed Luno Rézangyal, Jobban, Róbert. 

| 17. futam. 1. Commu (Halinka), 2. 
l'alnrossza (Maszák). 3. Rudi (Tomann). 
E. m.: Eltola, Picikém, Useful, íme, 
Pali, Castor.

Bojik, 2.

Józsefhez, aki elintéz

gyilkosság nyomozása 
alkalmával legutóbb megojete.tt razzián 
a. detektívek előállítottak két munkást, 
mert útleveleiket-, amellyel magukat 
igazolták, gyanúsnak találták, A mun
kások elmondották, hogy az 
egy Kofái nevű idősebb ember szerezte 
nekik, 30.000 koronáért.

A főkapitányságon a nyomozással 
Götzinger István és Lenkén Márton de
lek ti veket bízták meg, akik a francia- 
országi levél, valamint a munkások val-. 
loraúsa alapján fel is találták az öreg 
utlevéikercskodőt. A Slmplon kúvéház- 
ban tetten érték, amikor egyszerre két* 
ugyancsak műnk ás külsejű fórílt akard 
kivándorlásra bírni. Azonnal előállítot
ták a főkapitányságon, ahol a dotekti- 
veknek elmondoí■:•. hogy magántisztvi
selő volt, do hosszabb idő óta állás nél
kül van és jelenleg abból él, hogy ki
vándorolni akaró munkásoknak ut.Icvc-< 
let szerez. Elmondotta még, hogy ő íu-,' 
lajdonképeu csak közvetítő szerepel vitt,] 
az útleveleket egy Schwarz és egy Szűcs. 
nevű ismerőse járta ki, illetve szerezte^ 
meg a francia vízumot, mert mindkettő-', 
nek állítólag összeköttetései coltflk a 
francia követségen.

A kivándorolni akaró egyént hamis 
bejelentőlappal a fővárosban bejelentői
tek, úgy, hogy a budapesti főkapitány-, 
ságon az útlevél megszerzésekhez szűk 
séges igazolás eszközölhető volt. Az il
lető természetesen már csak akkor jötft 
fel a fővárosba, mikor már az útlevél1 
kész volt.

A rendőrség Kotai József fd éves ma
gántisztviselőt, letartóztatta és folytatja, 
a nyomozást, hogy bűntársait kézre- 
kerítse. , "

Kiadja:
_r A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.

utlevelet

Hirdetjük és fizetjük a lehető legmagasabb árakat;

aranyért, briliánsért

Aranyakat 2100 3500 K-Ift
anst’ ezflstst. régiséget mindenkinél .drá? 

^b(a;'r a központi ÉKSZERBEVÁLTÓ 
József körút 17. szám 1 clcfónsriin: József 61
—' . ■■ J

FuhÉrbúforok, konyha, előszoba, 
hálószoba, csakis elsőrendiiek, scslonok, inatra- 
cok alkalmi árakon Frellcr asztalosmesternél.
MII, Erdélyi ucca 1. szám. Telefon: József 2S-74

; Meglepő árakat fizetek
r.MMrf.>kk«l V ■m.nüJmk.'"'.:’- ÍÜ'J hl Jóit I yíSOít fél*fíl-SlftákéV*lNagy Jenő bAznos..-! ir-Mlájn, Rákóczi út ötven- /*’ /■** KZZflKZ.ZZ.esZ t

hél B. Telefon. . Wattbdmer. Gr. Zichy .Tenő n. 2". Teiofon 28-.

ÜRILBANY NEGYVENMILLIÓVAL. flívegyraa- 
ssony huri.iincinilliával, ArvaleAny r»*«' hold

Két óra alatt
lakáfhoz juttatjuk

Elegánsabb, szolidabb bútorozott szobák, 
nyári lakások férfiaknak, hölgyöknek. házas
pároknak, egy és két szoba-konyháé al» 
bérletek minden kerületben kaphatók!
— . M --------------------—'----------— vigyázzon a pontos címre

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

Aa felkor esi előkelő belvárosi irodán* 
rat. — Szobáját díjtalanul kiadjuk, 
h* személyesen, telefonón vagy póstán 
bejelenti. — Vigyázzon a pontos címre

Hvomatott az „UJSAGUZEM" könyvkiadó H nyomda r.»t köríorgfaOtiii. Rökk Szilárd-utót S. ‘Vomvezeto: Gunetoh Grtrxy.


