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hz alchimisták
Irta s Beck Lajos 

ny. államtitkár, 
nemzetgyűlési képviselő

Az alchimista titkos éjféli órán 
aranyat akart csinálni a semmiből. 
Kortársai félelemmel vegyes gúny

kai nézték munkáját és mindany- 
pyiszor megkönnyebbülten lélekzet- 
|íck fel, valahányszor a próba csü
törtököt mondott Ma is vannak al- 
Lhimlsták, csakhogy ezek nyílt fó- 
Irumon hirdetik az aranycsinálás 
Eitk&t, példákkal bizonyítván, hogy 
■adományuk nem üres bűvészet, 
liíogy az értéktelen papirbsbankóból 
miképpen lehetne aranyat csinálni 
L ezer példája mutatja gazdasági 
Petiinknek. Ha két és három év óta 
mindjobban elértéktelenedő pé Il
káikból utakat építettünk volna, 
indáinkat. megjavítottuk volna: ha 
r papirostömeg déli vasúti, vagy ál- 
anivasúti részvényekbe öltözött vol

na, hány százmillió aranykoronát 
mentettünk volna meg az ország
nak, hány munkáskéznek adtunk 
pina munkát, -milyen jevékeny- 
regre serkenthettük volna a re- 
moírve bujkáló, idegenbe menekülő, 
"ke milliárdjait.

I Mert a tőke felbátorításához, a 
►állalkozó szellem flélesztéséhez 
bem csupán államháztartásunk és 
kaidasági mérlegünk helyzetének 
■avulása szükséges; de elképzelhető 
pmár akkor is, amikor a bizako- 
■wA', a reménységnek érzése ta
ta a olyan példa-

nyomán, mely a gazdasági élet 
Fttaiüj kerekének megindításához 
K energiát ad.
I w mégis azokat, akik a gazdasági 
Pétnek ezen újraéledéséhez sziiksé- , 
•JkrmcZŐ /iíM megnyitása nvü- 
f’ foglalnak állást, a régi idők 
Fmenyvesztő alchimistáihoz ha
jlítják és ravaszkodó ügyeske- 
F”pl úgy szeretnék feltüntetni, 
puha ezek a minden áron való, 
Feimetlen és egészségtelen inflá- 
[ “^indítását hirdetnék. Pedig 
L i ’ szántszándékkal
Ln n vonnnk minden pénz- 
I Mntasl; egészségtelent és ter- 

,ra szol*álót és nem külön- 
LfU'?’ek. n Pénzszaporítás célja, 
Li m kíirfoi»ási és megtérü
li ideje között.
kf&U1’ "em miníl*g követjük az 
[ ", ot. sz>Korúan elítélő elveket. 
LLP,inZÜíryl „Politikánknak Ja- 
pit Vn?1^arí a Pénzszaporí- 
L « meddő célokra és nincsen 
Fiiksprm.?.? . ni|n(l*n takarékosság 
Pni nv íp^enek hirdetése ellenére 
í^iőU,Tc?r.zett ”‘i|1ami 

Lnt L." • . -101 nrni ,!,kó mo'nclí- Ltr '0,rCSl,-rP- »^nban,
F«kedrloT0‘"lz,lasí’r- !IZ " 
K’ itrlmj" lnPKe,‘t",s’tnMíröl van 
halon. Wznritu,t Mlnál azetim 

F* szvr,l< r>ZJlír?ak Jutott nz a cso- 
Ffcüí h0B\évezredek tlt- 
Km.iböl „1? nM’pí: ’>oKF«n lehet a 
Kdlító "ín>a‘ “InAlni. fis íme, 
hakarüí k..raakac8 botorul 
pékben.1'1' n”'!fla,nl nz aranyat a

i

UJabb ekrazltot találtak 
o „Kulturllga" tagjainak lakásán

A „Nemzeti Múltúnk Kullurcgye-1 
sülele** cimü vállalkozás vezetőit és j 
tagjainak egy részét — amint is
meretes — a rendőrség előzetes le
tartóztatásba helyezte. A bírom 
Kovács testvért vasárnap délelőtt 
ismételten kihallgatták, de a laká
sukon talált ckrazitos bombák tu- 
lajdonképeni céljáról megtagadtak 
minden felvilágosítást. Ellenben 
megneveztek több olyan személyt, 
akiktől állitólug kapták a bombá
kat.

A fűkapitányságon, hogy meggyő
ződjenek a Kovács-fivérek vallomá
sának a valódiságáról,

tegnap délelőtt több uniformí- 
sos egyént hallgattak ki, akikre 

Kovácsék hivatkoztak.
Minthogy azonban az illetők kije

lentették, hogy a rendőrségnek hoz
zájuk semmi köze és ők csakis a fe
lettes hatóságuknak hajlandók a i 
Kovács fivérek vallomásával kap
csolatos kérdésekre feleletet adni, 
a kihallgatásuk nem járt eredmény
nyel.

Egyes lapokban az a hír jelent 
meg, hogy a „Kulturliga“ őrizetesei 
több intranzigens irányú nemzet
gyűlési képviselőre tettek terhelő 
vallomásokat, akiket a főkapitány
ságon ki is hallgattak. Ez a híradás 
nem felel meg a valóságnak, mert 
a „Hétfői Naplódnak illetékes he
lyen kapott értesülése szerint

eddig egyetlenegy intranzigens 
nemzetgyűlési képviselőt sem 

hallgattak ki a rendőrségen.
A vizsgálat eddig megállapította, 

hogy Kovácsék tizenhárom millió 
koronát gyűjtöttek össze bankoktól 
és magánosoktól és ezt az összeget 
a saját céljaikra használták fel. 
Tervbe vették, hogy csukott autót 
és egy házat vásárolnak Erzsébet
falván. különböző ténykedések cél
jaira és palást olására. Erről a terv
ről azonban lo kellott mondaniok, 
mert a milliókat elfecsérelték.
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A vasárnapi magánforgalom
A vasárnapi magánforgalom a tőzsdetanács újabb megszorító in

tézkedése ellenére változatlanul szilárd volt. Ügy az arbitrázspapiro- 
sok. mint egyes helyiértékek iránt élénk érdeklődés mutatkozott. A 
A taxaciós árfolyamok a következők: Magyar Hitel 131.000 -133.0M, 
Osztrák Hitel 63.009—65.000, Állam vasul 290.060- 210.060, Déli vasút 52— 
51000, Kereskedelmi Bank 3I5.00Ü-355.000, Kühne 26.000-27.000, Hofherr 
74.000—76.000, Általános Kőszén 705.000-710.000, Ofa 115-120.000, Olasz 
Bank 11.500—12.000, Nova 55.000 -56.000, Trust 36.500-37.500, Iuterexim 
17.000—10.000, MFTR 02.0W M.01W, Hazai fa 61.000-62.000, Just izzó 
4000-4209.

A rendőrség vasárnap is nyomozott
— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —

A detektívek a „Nemzeti Múltúnk 
Kulturegyesülete“ tagjainak a la
kásán újabb házkutatásokat tartot
tak. Ezek részben eredménnyel vég
ződtek, mert

újabb tizennégy kiló ekrazitra 
akadtak.

Ezzel a rendőrségnek most 74 
ekrazit van a birtokában.

A nyomozásra vonatkozólag
dóst intéztünk Andréka főkapitány
helyetteshez, aki a következőket 
mondotta munkatársunknak:

— zf nyomozás érdemi részéről 
thég nem áyilatkozhatam, mert nem 
érett még meg a közlésre. Annyi

kiló

kér-

Erzsébetfalván egy csomagban 
dinamitot találtak

Ismeretes, hogy a Kovács testvé
rek Erzsébetfalván egy földszintes 
házat akartak venni, azonban a 
pénzük közben elfogyott, A „kultiir- 
liga“ tagjai közül többen Erzsébet
falván laktak, akik a házvételt köz
vetítették. A. „kulturligt" orzsébet- 
falvai tagjainál a rendőrség mind
eddig nem tartott házkutatást és 
igy azoknak módjukban volt a la
kásukon elrejtett tárgyaktól meg
szabadulni.

Erre vall az a körülmény, hogy 
szombaton délután Erzsébet fal
va határában az erdő szélén egy 
csomagban dinamitot találtak.

A csomagot Papp István kocsis 
és Juhász János géplakatos talál
ták meg. Felbontották és a csomag
ban négyes elosztásban dinamitra 
akadtak. A robbanóanyagot tartal
mazó csomagot átadták egy közeli 
rendőrnek, aki azt a kőbányai 
Fegyver gyárba vitte megvizsgálás 
végett. Miután ott is megállapítot
ták, hogy a csomagban tényleg di
namit van, a veszélyes csomagot át
adták a X. kerületi rendőrkapitány-

tény, hogy a Kovács fivérek ügye 
mögött nem annyira politikumot' 
keresünk, mint inkább más bűnese
teket. A vizsgálat valószín ti lég el< 
tart még tiz-tizenkét napig és ak;s 
kor teljes képet kapunk az ügy tiw 
lajdonképeni részleteiről. /1/oaíi 
egyelőre mást nem mondhatok.

A főkapitányságon vasárnap dél
előtt a főkapitány helyettes hossza
san tanácskozott a politikai osztály 
detoktivjeivel, majd Hetényi Imre 
dr. főkapitányhelyettessel, az utle- 
vétoszlály vezetőjével. Azután a 
nyomozásról részletesen referált a 
főkapitánynak.

■ ságnak, ahol most megindították 
; nyomozást, mert, bizonyosra veszik, 
| hogy a. dinuraitos csomagot a Ko
vács-fivérek erzsébet falvai társai, 
rejtették el.

A Hétfői Napló értesülése szerint 
a főka.pitón> súg a Kovács- testvé
rek bűnügyéről a hétfői nap folya
mán részletes hivatalos jelentést fog 
kiadni.

A puccskísérleteknek 
messzemenő követ
kezményei lesznek
A múlt hét óta napirenden forgój. 

puccskísérletnek, mint ahogy jól in
formált körökből értesülünk,- sokkal 
messzebbmenő következményei lesz
nek, mint amilyennek czidö szerint 
látszik a helyzet. A rendőrség kezei 
között levő szálak már most is se
rényen gonibolyodnak le az orsóról 
és nem fog meglepetésként hatni, h«

a kommün lezajlása óta elmúlt! 
idők egyes feledésbe ment ese
ményei újból napfényre kcriilr 

nek.

A helyzet ma már világosan azfi 
mutatja, hogy a rendőrség működé
sét messzemenőiég alátámasztják 
lég illet ékesebb körök, amelyek vé
gül is elérkezettnek látják az időt' 
arra, hogy tabula rasa-t csináljam 
nak. Informátorunk szerint ez az 
erélyes fellépés

szoros összefüggésben van a mi- 
niszterelnök közehnultbani kül

föld! útjaival
és egyúttal

a „Hétfői Napló" által már emu 
Jffctt újabb külföldi útnak etód 

i Altételéül tekintttbtő.
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Kelten 
beszélnek

» parlament büff éjéből

\csűrút rendezett a tisztelet 
»r/» liirei átnyújtottak neki 

•gyűrűt, amellyel azonban 
'történt, olyan nagyra sikerült, 
' •■(>nyi egyik, ujjún se maradt 
.to.iyi [eláll megköszönni az 
fi gyűrűt, majd ezt mondja: 
gyűrű nagyobb, ni n t amilyen

e. A faaso
eyy ezüst 

egy ki 8 baj 
hogy Vá
mén. Vá- 
ilfhÖzlé.A, 
„llogy a 
a rendel

tctcsc, ezt külön figyelemnek tekintem 
az önök részéről, mert azt hiszem, igaz 
szimbóluma húzódik meg mögötte — 

\hogy én a házasságot sose tekintettem 
■ béklyónak."

— Tényleg azt mondta. Na. megállj 
Vili, cl fogom mondani a kegyelmes 

i asszonynak! . .

A fiatal kormány
mi történt velem, 
párti honatya éppen I 
a büffé elölt akad rá 
a nép zerű c/MnzéAí 
vezérre, akii nyom- | 
buu mi gin vitái egy , 
pohár borocskára: 

—> Erre muszáj 
ínul i pohárral — 
mon< ja. — Tudod-e,

UH történt vel> ml Megtalál lám az arany 
közé pu lat.

— Ennek ürülsz olgfim u:gyónt .''<■•1 
Hcni kérdeztél n g eiigf )- 7 'lég. 'Utul’fi^ 
volna, hogy fiit tanul kérész'ül az •ülés
teremben, pontosan az én h' i yeiio ii.

■— Mindenki azt hiszi magárát. Te is. 
;■<. Jiitsi-ay is. só! 
most rpjlill 
rami középút i t

Baross János 
nyilatkozata a föltteformrtl 
ffi fg^rEform m véárekajtása nemzet! érdek 

A helytelen bimkelosztás volt az ország 
pusztulásának ewik o&a

1 '

Buday Dezső

: irit'tldUb ■

Baross János nemzetgyűlési képviselő, 
k, a béke parlamentnek Is tagja volt, 

-:íün -I külpolitikai kérdésekben és 
az utóbbi ■ Időkben a földreform Ügyében 
mni.dott beszéde*.et, amelyek a ncnizet-

• Len v.-ÖN viffilm I'.ot kelb'.t './A 
héten nz indenmitási vita sorún, 

'iiindjárt a második napon, egy nagy* 
,/• zi V ■ i felszólalásban ismertette a 
földrrf mm és a íöt'birlokfelosztás prob
lémáját. A tlélfüi Napló m-inket fi 
dói, o.s-,7 János k' p i$elő a k<.

t nyilatkozóit a földreform 
(léséről:

tmik le 
SOS.

— M 
njüba.i

aludj, 
íák is, h 
tuhezan

— Pp lmani- •■.,</ különb, n is nagyon cl- 
tcndcsedf'll. Ih ü',n vein ébredő mér. 4
— /).■• ik,h o.'.- nélkül.
— Hl az oh.-?
.-'Hát nem tudod! 7.sidó lányi véli cl 

a fin. i ,
~ Érdekes. ez' min l« tudtam. HgynUl'i- 

tilád szelh'iihK l. meg az embereit. llal- 
** ,7d4í. Hrm-rd u - 'dföhb nafftl cb'Músf 

tarlói! a párbajáról és k> Ax n valórágoS \ 
dí/v/<; I iifszt zrygcll Sándor l'áb '[■ 

■'({&!»•/ mÁficu aneid'.g éú. 'iuigyszei li vívó. 
Vgy verek■liril, mini egy husié< cs fa- 
tahrAirr, p< ■ r nl a ItalVanhánnon.

- !l<: //< ív csőit rulakU, annak
mindig van <»A<’. Ildrom szörnyű
lapos vdgtíiih kapó" Sándor Páltól. fl<i 
mák trri/irrp ‘ dicséri Sún'-.or 
Pál pdurbajlrdásd!. 
szél /■ondid. hagy 
talubh Sé.i-'or /’<■'( 
tuyctleu 
Pcllig -■ roll 
amély unnyh 
látszik fi vit1 
>n ui támadói 
volna. Megelégedő'I 
mik emberek,g-:.ik 
ahol nem ütnek rí”

Azért ne haragudj. Nekem sokkal 
több okom í. ho.'á h'irfigv'jam
(Inát Hadié mit esindllf A

meil, It van egy 
'vek óta idejárok. 

iz^'Aim. Prre 
I istfijfirrolja a 
íhelyczhesto a 
I.
■< ; elitéi.

-- \mint azt előre lálí.-mi, 
kontoly földre L-rm elh 
(leiknek voltak 
meg vagyok róla gjóz/

Országos
:,i ..i(lr[ obj 
Iliik Jeszí k 

azonban nem 
nyén, hogy amit nionéi.’iii, rz r.z 
igaz- g. Magyaron-zág elpnsztulá- 
sám-k egyik legfőbb oka

egy 
iizöi elégo- 

a beszólt mint'] és 
■ hivő, hogy 

?1"'iyar C'i^drságt 
.iáról ős tániadúi 

Lilévé. — Mimi.-'z 
vál'ozínt ama té 

amit mon-'i,’ni, nz 
Magyaron-flá

a helytelen hirtokeloszlús volt, 
amely nemcsak a magyar fajt súj
totta, hanem ugyanolyan súlyosan 
nehezedett a nemzetiségi vidéke
ken ..élőkre is. Be kell látnunk, 
hogy ha talpra akarjuk állítani az 
országot, úgy nem lehet tovább 
elzárkózni a földreform mielőbbi 
kercszlülritcle. elől. Természetes, 
hogy cypeh a fontos problémának 
megoldása

csak a magántulajdon elvének 
szigorú szem előtt tartásával 

és a Ifibblérmeiés elvének meg 
nem csorbításával lehetséges. A 
szociális és nemzeti érdekek azon
ban ina mar nem tűrnek további 
habozást és ezért a földreform 
iigye többé nem kezelhető a jelen
legi alapon és azonnali megoldást 
követik Földre főim nélkül terü
leti integritást el sem lehet kép
zelni.

Egy hét előtt még aligha lehetett 
volna többet áldozni a Wolff-párt eme 
korifeusának egyetlen egyszerű, de rq. 
katmondó mellékmondatiiál. Egyetlen 
mellékmondat: hát hitto volna-e Buday 
Dezső valaha, hogy még ez a mellék
mondat Is megilleti, hu nem következik 
el az ő számára olyan áldásos kurzus. 
Hogy milyen áldásos volt a kurzus az 
ő számúra, azt ékesszólóan élmondotta 
szerdán Bedö Mór, akinek előadásából 
kiviláglott, mint lesz Magyarországon 
a ,.knltur-“, másikból ,,villamos-diktá 
tor". Egészen bizonyos,- lmgy Wolff Ká- 
rolynak a f jo fölé nőttek a saját gyer
mekei. ö még mindig a szerény, kedves 
hpicaiak mellett tart, amikor párthívei- 
nck már a 'szakácsnői is villamos-s-za-

'badjeggyi'l utaznak.

Is

I

I

rft
rccznyi ciiittlakodulnia

jön, i 
manil
Hadárát

— l.'ilod, »il?i 
Inast. m 
lasztul 
hídőii 
lőlúdk 
Jósltával 
liCSJMIp" 
l.or k - 
»»r/í. haii'j

akartak
az olasz glira

Méretei, chBoröformmal van” revolverre!! akarták 
megölni — Pontos álSami kátokaí akartak késre- 
keríteni — A szűköst teg^«f3S és a volt komornyik terve

—' J Uét/Sl -Vá/íió iudösllójdtöt. —
A reu.iyré.'g iiíüüny'iinp óla ogy lsei, Iiíoüióí-nyikof"olóililítotfák a fökaiiit'Sní-- 

érdekes é» bonyolult bűnügyben folytat súgón, ahol eleinte mindent tagadott, do 
vizsgálutot. amelynek szálait még min- később beismerte, hogy Szilégyi Széli' 
dig nem (sikerült teljesen kibogozni. Mint T,ajóssal, akivel a váci fegyházban. is- 
u vizsgálat során kiderült, csak kicsibe merkedett meg, megbeszélte, hogy betör- 
mult, hogy a külföld képviselőinek | nek Caetagneto herceg lakásába. 
egyik legrokonszenvesebb alakja, aki im- ' 
már közéletünknek is jelentős szereplője, 
nem esett áldozatul a pénzvágy, egyéni 
bosszú, vagy titkos politikai érdek me
rényletének.

Néhány nappal ezelőtt ugyanis [\apos- 
rárull elfogtak, egy hírhedi betörőt, aki 
a váci fegyházból szökött meg és szökése 
óta is a bünoselckmkények egész soro
zatút. követte el. A modern szegényle
gény Sfitdgyl Szél Lajos kihallgatása 
napokig. tartott és ennek sorún az elfo
gott betörő

szenzációs vallomást tett egy, eddig 
már a kivitel stádiuméba Juloli me

rénylet tervénöl.
Szilágyi l^zél Lajos a kaposvári ren

dőrségen jegyzőkönyvbe mondotta, hoay 
a fcg-yhúzbnn megismerkedett egy Tóth 
Lajos no\ű emberrel, akivel t 
szoros barátságot kötött. Ez a Tóth-Í<n- 
jos elmondotta, hogy egy évvel ezelőtt

Custegmtlo herceg, obe/z köret szol
gálatában állóit, mint komornyik, 

de valami lopásból kifolyólag kénytelen 
volt.onnan távozni. Akkor került a fe.'ry 
házba, e;ry évre it dték cl és ez nz j 
most lejáróban van. Elmondotta, hogy

volt gaz tája roppant gazdag ember, 
akinek lakásán fclhcci-ülkcteilen ér

tékű műkincs és ékszer van

A nyomozás és kihallgatások sorún a 
rendőrség megállapította, hogy a fcgy- 
házból való távozásuk után Szilágyi és 
Tóth Budapesten állandóan érintkeztek 
és a legnagyobb gonddal és részletesség
gel készítették elő a merénylet tervét.

Szilágyi, aki régebben laboráns volt, 
kiilíhnhözÓ mérgeket és chloroforwot 
szerzett be, míg Tóth revolvert vásárolt.

A merénylet elkövetésének napjául 
június 28-ikát tűzték ki, 

amikor is az Esztorházy ucca 40. számú 
házba éjszaka behatoltak volna és míg 

i Tóth a herceggel valami ürügy alatt bc- 
•zólgötésbo bocsújtkozik, társa megro
hanja, leicpcrl és a chlorof ormos szivacsot 
arcába nyomja. Tóth ezután, aki a hely
zetet ismeri, megkerül a Wertheim-szek- 
rétiy kulcsát és tartalmát magához véve,

1 Szeretném bemutatni az olvasónak 
Rr.'lay Dezső fejét, auvnt azt a portré
írótól természetesen el is várják; do 
eskü alatt vallom, hogy — búr számta
lanszor láttam közgyűlésen és parla- 

1 mentben — egyetlen vonására sem eni- 
■ lékszem Tahin könnyebben lelietno ezt 
' mogcgelAcdni, ha ennek a tisztóletrc- 
j méltó fejnek belső berendezését kellőn’ 
ismertetni. JJelső berendezését, 'ahonnan 

1 állítólag kellemetlen szelek indulnak és 
[ahol megterem minden bölcseség, 
, a moly nők méreteiről azl mondják, hogy 
I ezzel kormányozzák a világot. Azaz, 
[hogy a villamos'.
i Mert hát a villamost alaposan korma- 
ínyozzák. Hiába gúnyolódott, hiúba tob
zódott a leleplezésekben. Hiszen maga 

'Bedő is kénytelen volt elismerni, hogy 
[vannak nagy újításai J5u$ay Dezsőnek, 
I aki a villamos igazgatóságánál a magadi- 
szes tróntermúben .a kék függönyöket 

i fehérekkel cseréltette ki és az órá| a 
háta mögül oz >jróaszialával, szemben 
helyeztette el. Aki egy villamos ,'asútnál 
korszerűbbe modernebb újításokat clftud 
képzelni, nz legalább is — csal. .

Buday Dezső ie onnan .jött, ahonnan a 
j többiek és ha Bedő Mór-Ajaii) nem véteti, 
még ma sem igen, tűnt volna fel. Árvízi 
mérnök volt, amit aligha szabad össze
téveszteni az árvízi hajóssal. A közgyű
lési teremben nem sok vizet zavar, egy- 
szór a pénzügyi bizottságban azonban — 
szószerint — vizet akart -zavarni. Mér- 
uöki szaktudással fejtette ki, hogy mi az 
oka a vízmüvek akkori katasztrófájának, 
de Buzáth alpolgármestor megmutatta, 
hogy ő jogászfejjel is jobban megtanulta 
a vízvezetéket, mint a kiváló kultúrmér
nök. Akkor nagyot hahotúztak ezen az 
eseten, és úgy latszik, azóta tért át B«- 
day Dezső a villamosiigyék gyakorlá
sára.

Eleitől fogva kedvenc gyermeke volt 
Wolff Károlynak ó$ csak a legutóbbi 
időkbeu nyomult előtérbe vele szemben 
C.silléry András és valahogy úgy osztot
ták bo n dolgokat, hogy Csilléty lett a 

[párt diktátora, Buday pedig a villamosé.
Egy kicsit azután kellemetlen helyzet’ie 
hozta a villamos-diktátort a Bcdő-fMo le
leplezés-halmazat, búr mér megkapta a 
ilastromot az Ébredők intézőbizottságá
tól, akik kimonülúk, hogy a Bedő-h't' 
dostruktivok által gúneaoltalni egy olym’ 
ébredő számúra, mint ő, a legnagyobb ih- 
csérét. Az óvatos Wolff nem niírcszC 
ennyire elkalandozni. Félelmetesén rjdeg 
volt abban a véilőboszédóbon. amelyet n 
szerdai közgyűlésen tartott. Ez a ride'- 
sóg annyira ment, hogy elismerte u?r®,! 
Budaj nak összes jogait, elismerte a«t i- 
hogy egy közkereseti társaságnál m'.'b1 
fizetőst kaphat a diktátor, amenn)1’ 
akar. Hozzá tette azonban, hogy é 11 
maga részéről nz ilyen fizetést nem. 'ÜJ 

I gúdrú el, nyilván azt értve alatta, h°F-' 
a diktátort fizetés összeférhetetlen a v* 
rosatyasággal. A Buday ecetében 
Károly is Deák Ferenccel tart, aki ciL 
szór nyár idején az egyik faluban lü"' 
koresfo a szigorú tűzbiztonsági ’n* 
dóst, amely megtiltja a pipúzást. 
azután tovább érdeklődött, az cgJ'it *■* 
gazda röviden ennyit felelt: . ,

— Hát ami azt illeti, szabadni s?a_‘\ 
a pipázna n mi falunkban, de tisztes*1 
ember nem teszi.

Pogány

, . ____ reny Kulcsát os tartairr ____  _
TAtn r« mindketten eltávoznak.

| A Wertheim-knss’zúhán tudvalövőón 
aránylag csekély pénzösszegen kívül 

ií/<’H fontos és bizalmas természetű 
iratok voltak,

amelyeknek megszerzését tűzte ki tulaj- 
I do»lAx!p;;<yri céljául a merénylet értelmi 

1 szerzője, Tóth Lajos.
. A morénylet keresztülvitelére már nem 
kerülhetett sor, mert a rendőrség a me
rénylet tervezőit ártalmatlanná tette.

idő

I 
pénzbeli vagyonún kívül, ö niimlamellott i 

Idősen szolgálta gazdáját — mon- . 
— aki hálából < xl xtonchljút tönk- 

c. Vé'-iiil is megállapodtak .abban, 
amint alkalom kínálkozik kifoszt- 

ik'isút. Tóth Lajos azt ban- 
y 6 tulnjvlpnkóppeu csak 
dini volt munkaadóján, 

rí ég Szilágyi !i .Ml 
1 értesítette a buda- ! 
>1, ahol /■•( ’ó detek-■ 

tlvivüigj sopurt.’ut bízták meg a 
.1.' vmu; ú'-Mü. Hobbjas nyomozás után j 
(i< leszka Sándor c.t lek'Ar a.’ egyik zúy- | 
kúvéh.V-.|»:.n talált » íry nőt, aki Tóth lm- 
JomvI fdvüágotüásl tudóit adhi.A volt

iák a he 
go'talt.'i
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hl?airaHéit Ötvenezer koronások
____1_____ 1

K«gy*i*mért folyamodott 
és felakasstotta magát

Pécsről Jelentik: Mint ismeretes, a 
pécsi királyi ítélőtábla annakidején kö
tél általi halálra ítélte Ivánesics Já
nost, aki két évvel ezelőtt Manulicher- 
tegyvérről orvul lelőtte Plachner László 
dr. buzsókl esperesplébánost. Ivánesics 
János a kaposvári ügyészség fogházá
ban várta a kivégzést. Mivel a királyi 
Kúria is jóváhagyta oz Ítéletet, a gyil
kos a kormányzóhoz folyamodott kegye
lemért.

Most Kaposvárról jelentik a pécsi 
rendőrségnek, hogy Ivánesics, aki tíz 
percre megfigyelés nélkül maradt cellá
jában, fölhasználta ezt az alkalmat a 
halálbüntetéstől való megszabadulásra. 
Mikor az őr a cellájába lépett, Ivánesics 
az ágyán feküdi és alvást színlelt. Ké
sőbb, mikor ismét bílépett az őr, a gyil
kost fehérneműjéből készült kötéllel 
már felakasztva találta az ajtó sarkva
ján. Az előhívott orvos már csak a be
állott halált állapíthatta meg. A fog- 
búiért semmiféle mulasztás nem terheli.

Érdekes, hogy ifj. Ivánesics János, a 
gyilkost fia, a szomszédos cellában tölti 
ki tízévi fegyházbüntetését.

kerülnek forgalomba
A mintabankjegyek már Budapestre 

Karlovszky Bertalan rézkarca disziti az 
koronásokat

— A Hí t fői Napló tudósit óját ól. —

érkeztek

hoztak forgalomba
A banda két tagját letartóztatták

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

két tagját sikerült is kézrokerltoni. Aa

HBBflZlfl
CEnGERI FÜRgŐHEbH

Elsőrangú 
szállodák, szanatóriumok 

és penziók
Mérsékelt árak, Napi ellátás: szoba 
és penzió 25—45 líráig. — Kitűnő 
összeköttetés. Hálókocsi. Dclivasuti 
indulás délután 5 órakor. Érkezés 
Abbázia-Mattug'ia állomásra délelőtt 
félik órakor. Sporttelepek. Lovarda. 
Teniszpályák. Szabad tengeri fürdők 
egészen november hónapig. Hajó
kirándulások: Velencébe—-Ánconába

Prospektust díjmentesen küld t a 
Kurdirecfion Abbázia. Szóbeli fel
világosítással szolf.ál: Dé ivasut 
Menet cgyirodaVII.Erzsébet-kőrut 
45'47 (Royabszálló épület), d. e. 9- 
tol 1-ig. d. 3—5-ig. Tel. J. 119-34

, gebben elhatározta, hogy ötven- 
cwr koronás bankjetmeket bocsájt

i ki. Az. uj bankjegyek kibocsájtásá- 
: rol megindult tanácskozások során 

először az a terv merült fel, hogy 
itthon, egyik nagy fővárosi nyom- 
daban készítsék cl az ötvenezrose- 
ket, ez a terv azonban meghiúsult 
és a pénzügyminisztérium ezúttal 
is a zürichi Orell és Füssli céget 
bízta meg az új bankjegyek előál
lításával, a bankjegy rajzát díszítő 
női portré megrajzolására pedig 
Karlovszky Bertalant kérte fel. A 
kiváló festőművész elvállalta a 
megtisztelő megbízatást és minde
nekelőtt alkalmas modellt keresett. 
Csakhamar, talált is egy előkelőén 
szép, karakterisztikus magyar arcú 
budapesti urilcányt, Nemes Margi- 
tot és a portré rövidesen cl is ké
szült. A próbanyomatokkal azon
ban sehogy sem volt megelégedve 
a mester. Kiutazott Zürichbe, hogy 
a rézmetszet-lemezeken maga javít-I 
són. / ' *”• i: 1
dójában azután hozzáfogott a le
mezek kijavításához, amely vára
kozáson felül sikerült. Karlovszky, 
— aki egyébként kitűnő rézmetsző 
is, — majdnem teljesen átalakí
totta a bankjegy rajzának metsze
tét. így a rajz eredeti metszése is 
jórészt az ő művészi munkája. Aki
ket tehát majd egy-egy ötvenezer , 
koronással szerencséltet meg a sors, 
elmondhatják, hogy egy Kar- < 
lovszky Bertalan-mctszet tulajdono
sai is egyúttal. Az államnak pedig 
minden valószínűség szerint meg- j 
érte a művész nagyszerű munkája ' 
azt a kétszáz frankot, amennyibe j 
Karlovszky zürichi útja került. A . 
művész tiszteletdíja is igen 
rény: mindössze két darab 
lo vszky-metszet.

Az ötvenezer koronásokat már

Tigrisölő

Uj ötvenezer
...........  “ .eorvsorneni, Aa 

adóügyi ellenőri hivatnlban Foci Pál fő. 
városi adóellenőr bejelentette, hogy Won- 
Mrowrzhy György nevű ismerőse 

í 5M koronás címletű adóbélyege, 
két ajánlott fel neki féláron, 
amelyekről nyomban inegállapi. 
tóttá, hogy azok közönséges ha- 

misitványok.
.„Al. ^dgyi hivatal utasítására adő. 
ellenőrök kezdték meg a nyomozást ó.

’ taS”' ?°Vlkrt m6k ’’ tűl“lták a Bőm- 
baoA-utcaban. ahol egy kapu alatt egy 
fiatalemberrel tárgyúit. Az adóellenőrök 
mindkettőjüket lefogták és bovittók a fő. 
kapitányságra.

Wonkirowszky elmondotta, hogy a ha. 
mis adóbélyegoket a vele együtt elfogott 
társától, ScArctőer Ignáetól kapta, aki 
napokkal ezelőtt megbízta azzal, hogy . 
Já'yegakre vevőt szerezzen. Csütörtökön 
a Király-ntcahan találkozotl Fiiéi Pállal 
ás nem tudva azt, hogy a bélyegek hanti, 
sak, megvételre kínálta azokat.

Azután Kchroihcr Ignác állásnélküli 
kereskodosegédet. hallgatták ki. Sebről- 
bor azt vallotta, hogy egy Víllfcr „ovii 
fiatalember, akit közelebbről nem ismer 
és a teljes novét sem tudja, adott át neki

ezer darab 500 koronás címletű 
hantin bélyeget.

Azonban tudomása szerint Müllor több 
ezer hamisított adóbélyeset hozott már 
toraalomba. Az állítólagos Müllor nevű 
fiatalemberről közelebbit nem tudott 
mondani és személyleirást sem adott

Sehrolbernél megmolozása alkalmával 
in.tMi koronát találtak. A pénz eredetó. 
ről nem tudóit l'elvilágositást adni, jgy. 
ót, mint Wcnkirowszkyt a rendőrség le. 
tartoztatta.

Valószínű, hogy mindketten egy szer
vezett hamisitóbandának a tagjai és a. 
rendőrség ebben az irányban folytatja 
a nyomozást

Zürichben és a 
már Budapestremintabank jegyek 

is érkeztek.
Értesülésünk szerint az új bank
jegyek rövidesen forgalomba 

kerülnek.
Az új ötvenezresek méretein a ta

karékosság elve érvényesült: nem 
sokkal nagyobbak, mint az ötszáz 
koronások. Előállításuk így jóval 
kevesebbe került ugyanis, mintha 
a huszonötezres méretei szerint ké
szültek volna. A legnagyobb ma
gyar bankó nagysága tehát az öt
száz koronásnak felel meg, az ér? 
léke pedig — fájdalom — már nem 
is egészen a békebeli ötkoronásnak. 
Vájjon mekorák lesznek és meny
nyit fognak érni a százezres ban
kók!

Bulgária 
tiszteletben tartja

Az Orell és Fiissli-cég nyom-1 hnknCVncvKri^ct 
an azután hozzáfogott a le- ® fcUUD3t

sze-
Kar-

Szófia, június 24.
(Bolgár Távirati ügynökség.) 

Mindazok a hirek, amelyeket a Z>i- 
niiníuta című román lap a bolgár 
kormánynak Jugoszláviával szem
ben való agresszív szándékairól ter
jeszt, teljességgel alaptalanok. A 
Szófiában levő külföldi diplomaták 
és újságírók meggyőződhettek Bul
gária békés szándékairól. A kül
ügyminiszter a bolgár külpolitiká
ról tett nyilatkozatában határozot
tan kidomborította Bulgáriának Ju
goszlávia irányában való békés 
szándékait és nyomatékosan kije
lentette, hogy Bulgária, a ncuillyi 
szerződést és a szomszédaival kö
tött megállapodásokat tiszteletben 
fogja tartani.

volt, egy gazdag mészárosnak a fia, a [után maradi, bennszülött nők régi és 
zsenge ifjúságát a forencvárosi homok- ' ‘ 
buckák között töltötte el, véres csatáro
zásokba elegyedve játszópajtásaival, — 
talán így is edződött megfélomlíthetet- 
Jon hőssé. Puskást Vincének hivták. 
Hogy fölnőtt, nem foglalkozott üzletek
kel, csak a veszedelmes kalandokat ke
reste. Nem kérkedésből vagy hiúságból, 
hanem szeretett volna már őszintén és 
istenigazából megijedni. Már azt hitte, 
hogy a félelem hiánya valami különös 
lolki fogyatkozás nála, s hitványabb, 
mint a többi ember, mert hiányzik egyik 
érzéke, amely veleszületik az eleven lé
nyekkel és elkíséri őket a bölcsőtől a sir 
kapujáig. Hogy ez valami őrültségi tü
net nála, lelki fogyatkozás, mint mikor 
valakinek tompa a hallása, vagy mind
két szemére vak.

Tigrisvadász lett. A puskaeső mellől 
rendíthetetlenül bámult a bozót vadjá
nak tátongó vérpiros torkába. A monok
liját még az ős-dzsungel réme előtt sem 
vetette lo. Élni-halni akart azzal. Részt 
vett néhány exotikus háborús kirándu
láson is. Do ő, akit nem tudott megriasz
tani a fonovad, nem kapott szívdobogást 
vad népek üvöltöző 'tam-tamjálól som. 
Életo szakadatlan kalandozásban telt el. 
Még csak meg sem nősült. Nem volt 
ideje. Furcsa utazásaiból rendesen rossz
kedvűen fért meg. Aminek keresésére 
indult., meg nem találta. Nem tudott 
szembetalálkozni a félelemmel.

Harmincötévos lett. Még mindig lel- .. _ _ .
kesarcú, szép fiú. Arca simára volt bo- indiai nap leáldozó violaszínű sugarai- 

a-m.. „:1a i. _ i.« -.««« bant
Mire visszatért, a hölgy már föl volt 

öltözködve. Legyező a kezében. Hanya
gul mondta:

— Vár a gyaloghintem. Nem 
ne el?

— Szívesen, asszonyom.
Az asszony a gyöngyszinű szekrény 

peremére mutatott;

Irta:

SZEKULA JENŐ
Aít mondják, az üveg soha egy pilla- 

voltMi!” «e,t 10 a “íem6r>>l. A monokli 
bú, ''óólosségénok szim-

''““íNan ott volt a balszomén, 
nedlthetetlenlll. Tolón így i, aludt. Ab 
kííé soha- Ez a
Wírl " T0,t' CRatí
lel,..' U1°,rt túlságosan elkényeztette, ügy 
berkéig ^Crm"kkorában 18 osüWmló 
’WMst a|att tartotta.
« fcnszir" '0,f' ab01 Pióbóro teszik 
éppen X S1!1- A bártyaszobákbnn 
’ Vívóié™,?WonÍartan mozgott, mint 
rebbeni m mbe1 Csak a 8Zcméo ->0“ 
Péeew ™Vi enc,sc B01,a' Mln«m kain- 
elit volna vastag szenlöldjo
fok Íéí ?kfP0. Tolt a bideffvórüségnek. 
o.8 «obo1 lord példát vehetett volna 

nak;h“ már Panaszkodott is a barátai- 

foiirlwL hib*m ™- Ncm ‘"dók 
Welenf li i olfitteui n
_ Milyen rettenetest
2.1 v»lna nbbnn olyan rottenolosi 

ttsrlóN,". . .1' ncl" érlitok, Nincs bor- 
8 félt?. ’ nun,ha va,°ki nem tudja, mi 

vókka|br^’i Londonban ökölvi-
dre a’! Wi wsl rsetepnlébn keverő- 
««Pín»l "rótzűztók rettentő í

^lnak ”M«lt ügy kellelt I 
"diribe ód. ? .1 n,onok”J« >’ n«m.esett, M™*rksl. Z0,na regnszlva. rísz-
’ lél to. m*" "'korommal kilőtték ' 
»<orvoXrí;,M,k7 ‘almosuk cettel! 
ln*Z akkmí'l. 0,1 X»16tt ,

Veri ! vl""*olt sz üveg. _ ____________ ..._________
'roló « veszedelmekéi, Pesti fiú Ikívánta elégettótnl magát férje halála

i rőt válva.- Sötétre sült le a hő napon.
I A nyarat Indiában töltötte tigrisvndú- 
szaton. Delphiben megismerkedett egy 

| gazdag, kövér, aiőko hölggyel. Valamc- 
; lyik hatalmas indus bégumnak az özve
gye volt. De európai származású és hol- 
lund hölgy voll, boldogult urával még 

[Amsterdamban ismerkedett össze. 8 nem

balga szokása szerint.
Az ifjúval valamelyik követség bálján 

találkozott először. Megkedvelte. Ez is 
szívesen kereste a nő társaságát, mert 
mázsányi testsúlya mellett is okos és 
szelemes asszony volt.

A kövér nőnek egyszer föltűnt, a férfi 
széttéphetetlen szomorúsága.

— Tigrisölő! Miért oly bánatos? 
Puskás Vince elpanaszolta a baját
— Nagy hibában szenvedek. Nem 

dók megijedni.
A bégum Özvegye nevetett.
—• Hát ez is betegség? Fogadjunk, 

hogy én meg tudnám ijeszteni.
A vadász szomorúan csóválta a fejét.
— Nem lehet. Már sokan próbálták.
A szőke hölgy a gyékényen játszadozó 

fehér bukkarai macskára mutatott.
— Fogadjnük, hogy ettől a kis cicától 

is megijed!
— Én, a doromboló cicától? Asszo

nyom. akkor ön nem ismer. Én az orosz
lánok bömböléso alatt sem sápadtam 
soha.

Kiment az erkélyre. De az özvegy meg
kérdezte:

—• Mit kapok mégis, ha megijesztem?
— Amit csak kíván tőlem.
-- Elvenne-e például feleségül! 
A tigrisölő meghökkenve bámul a 

gumi özvegy krétaszinű arcába.
— Hogyne... dadogja. Elveszem!
A férfi kiállott az erkélyre. Elszívott 

egy cigarettát. Sokáig gyönyörködött az

i — Adja csak le a kalapskatulyámat, 
Aagyon magas. Nem érem el.

1 — Parancsára.
’ De alig hogy leemelte, levált a papír- 

doboz teteje, s kiugrott belőle a kis fa- 
• hér macska.

, Egyenesen a tigiúsvadász szeme közé. 
A skatulya kiesett Puskám kezéből A 
monokli lepattant a szeméről, összetört. 
Ez volt az első monoklija életének, arne- 
lyik darabokra múlott.

Kábultan tekintett az üvegszilánkok 
után.

Az özvegy boldogan tapsolt a kezével, 
■— No! Ugy e, hogy megijedt?
— Megijedtem, -- vallotta be sápadt 

arccal a tigrísölő.
Amit a fenevadak nem tudtak elérni, 

megcselckcdto irae az ártatlan cirmos
— 8 tudja, mit, Ígért?
— Hogy feleségül vésze
— Nos?
\ Mindjárt... dadogta a tigrisölí, 

csak kot. perc gondolkozást időt kérek.
Átment a benyílóba. Idegesen járt föl 

s alá. A szavát adta. Azt már nem von
hatja vissza. De azt is megfogadta, hogy 
nem házasodik meg soha, s akkor sem 
vesz cl egy ily korosat és kövéret és — 
nyáron. Idegesen nyúlt a revolvere után. 
A fegyvere csövét a homlokának sze
gezte. De még tétovázik.

Igon ... meggondolta a dolgot. Előbb 
még visszanéz az özvegyhez. Beszélni 
akar vele.

— Mennyi is az ön hozománya, asz- 
szonyom?

— Valami tízmillió.
— Frankban, vagy hollandus forintok

ban! — kérdi Puskás izgatottan.
— Hova gondol! — pattan föl sértő

dőlten a nő. — Angol fontokban!
| — A> más! — kiált föl a tigrisölő éfl
I boldogon kezet Csókol a nőnek.

tu-

bé-

kísér-
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ttDoh-utcűönntelrolJhnnli 
eío toteW!

IA Hél/ói /tapló tudósítójától —

Az alábbi híradásunk nem tartó
id k az „ekrazitos társaság*4 kulturá
lis művek leihez. JLanem minden- 
esetre jellemző és külön uktualitAst 
ad neki, hogy a rendőrség most ket
tőzött ercllycl kutat bombák, ekra- 
ut és fegyverek után.

Vasárnap délelőtt a Dob 
és a Hársfa ucca sarkún levő 
telken három gyermek

egy tojásgránátoí talált.

i.

I

ucca 
üres

Azt hitték, hogy játékszerre akad
lak, ezért spárgával egy cölöphöz 
erősítették, a spárga másik végével 
pedig bűzni kezdték.

A fcjásgránáf közben sisteregni 
kezdett, majd erős detonációval 
felrobbant, de szerencsére Bcnk* 

se in sérült meg

I

UNIVERSO

jelentkezik. Piros arc, mosolygó

I

A Borsodi Szénbányák Részvénytársa
ság Igazgatósága, felilgyelö-bizotteágk és 
t.Lsztvi.«elöj kara mélyen megrendülve 
adlja hírül, hogy a társulat igazgató- 
sAgn tagja ós mCozaki tanácsadója

Szász Gyula ur 
iunine 21-én elhunyt.

Másfél évtizeden át Rztttíelte kima- 
cía.sló tudását és véghetetlen niunkaezene- 
bjtét a táisul&t szolgálatának. Páratlan 
kötelességérzc.te és puritán gondolkodása 
jellemezték kiváló egyéniségét. Elhunyta 
pótol hatat lan vesztoségot jelen' a tiit- 
tsulatnak 6s tiszlvisulökarának, aldk 
mélységesen gyászolják az elhunyt ba
rátot.

nndr.pe.vt, 1923 junius 22.

A robbanás színhelyén hamarosan 
nagy tömeg verődött össze és a 
rendŐrörszom a tojásgránát részeit 
bevitte a főkapitányságra. A rend 
őrség most nyomozást 
nak a megállapítására, 
jásgránát, amely már 
kezdett, milyen módon 
üres telekre.

kezdett an- 
bogy a to- 
rozsdásodni 

került az

A MflRynr Allalnnon Kószónbánya 
Részvény'Arrulef igszxntóiéra. felügyelő- 
l>iw>ttsóR.i ón tlftMikarn inélv^cree faj
dalomtól Icsiijtoíinn jelenti mórhohr’lcn 
vottlcM'gél. A tAmutivtnak több mint 
méifól óvtizeden At IcRklvAlóbb főttaxi- 
Ylaelöje,

SZÁSZ GVULR úr
tnfmakl igazgató

jnudw tl-én, súlyt* ezenvodé* úton, 
lékor, éleiének öl-ik óvóién kilehelte 
riem<M lelkét.

ÉK# <lcr< kAn. férndhatotl.in nninkíl.*- 
nAku KttsepcUc r&icndta öt ki körünk
ből n tragikus végzőt.

Elmúlt n legpemsaebb lói k, h lcgarA- 
lotwbh Jellom, n lerrugyogóMj tudós éa 
tnhetxóR, Id értékes müxznkl alkotásai
nak aprozaléval giwdajiüott* vélialatun- 
kik.-

A legodaadóbb bárótól, a 1ejnn»-1<<ebb 
pslv u, karláruvt, n tinit viselők i<UiéU« 

.BÜnédtépdf gyászoljuk elvesztésével.
' (tTnlcro szIvUwkbe zárjuk feledhetetlen 
emlékezetéi; M mulatunk történetében 
íükotofs*' örökítik meg nevét.

BbdÁpret, 1K.1 junius 23-<‘n.

A NyorBonujf nlURl Coiuont«yór Ré»- H 
vór.ylórHBság iiinzRAtóvAga, foiüKvclö 
WxoHiA*a tisztikar* mcgrcndülten 
jelenti IgsxgwVtaltfs klvAló tarlónak 

Szász Gyula urnák 
junius 21-ófi súlyú# oxenvedés után tor
tó m elhunytál.

A mrMZt.nltlöff'iltlmn tA mulatunk I»m- 
■ratóAiL»m rendkívüli kópietlsAgü, nn«v- 
(ahIóaii míhzal.i tnnrtc urlójói. odnu 
intiukj«t4.m.*lt, nln.';lmoiulti<.nk inele 
exJvü, mnffcrtó lm tótjukat irva#ioljilk.

Aldén nemns emlőkéin!
Budnprrt, 1018 juic

A H«»hí Muohanlk«l Palockgyér nótx- 
vénytórMMAi lufuiRUtóRAga Ur/ilkara 
mély mngillcWdéw >1 tudfttjt. hogy iga*- 
KütóMkgAnaá kiváló énlernu Ingj*

Szász Gyula ur 
luniuA 21-én rövid nxenvedcsi útin el- 
QlM VI.

TórmiUtunk fAnuiliMíiilam. Fiéle* IAIA- 
körü IgaigsióAlgunk fln-
tctlen iniinkutonMlt. tiiritvtaclAink óe 
mimkteMlnk kegye# jóakaró: vnsittcDck 
r| Ixtinc.

Bu'KprM, 1MS jiiniua ti.
Bmlókól kagyolotlel fogjuk megöritni!

FahÉrbútoroh, henyha, elúszoba,
hMrtvvoba. elsórenJüek, ser-ionok, mutra
ónk srskon Freller asztalosmesternél.
Vili, hrdclyi uoea 1. »tóm. Telefon: József íÖ-7b

lo«.iiag>
Hamisfogakat SSCKÍ 

veszek!
39. (Lörólős tér sarok) Orajavbáo I évi lófá'láMal

Két óra alatt
Bakáihoz juttatjuk

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

Blegántabb, tgoiidabb bútorozott szobák, 
nyári lakások férfiaknak, hölgyeknek, házas* 
pároknak, úgy ét két szo b a ■ konyhás al» 
bérletük mindon kerületbej A aphatók/

ha falkar esi alőkalh bulvár osl irodán* 
kát. — Saobáiát dí/taianul kiadjuk, 
ha ssométyasen, tetefónon vagy póstán 
ba/alanti. — Vigyázzon a pontos címra

Látogatásom 
üénus műhelyében 
Képek azokról, akik szépek akarnak lenni

Von ezennel egyszerűbb dolog is.
A külső perifériákon szülésznők foglal

koznak lestalakitással. Ezek a paciense 
két szoritók közé préselik s addig szoron
gatják áldozatukat, amig a fájdalom 
beteggé teszi őket. Természetes, hogy 
ezután néhány kilóval könnyebbek lesz 
nck.

Egy évtizeddel ezelőtt alig volt kozme
tikai intézet Budapesten, ma pedig min
den utcasarkon szépsógápoló reklámtáb
lákkal vannak tele a kapualjak. A pesti 
közönség az utóbbi időben különös át- 

. alakuláson ment keresztül. A férfiak 
<90%-a börzézik, n nők nagy tömege pe- 
jdig kozmetikára jár. Eddig a kendőzést 
I még a legjobb barátnők is eltitkolták 
egymás előtt, ma azonban szaloutéma a 

I szépítőmódok ismertetés'*.
[ Ez a megállapítás Budára nem vonat
kozik teljes mértékben. Odaát még sze- 
Jidobbek nv erkölcsök s húr a szépítést 
Évától kezdvo minden generáció iizi, n 
budai hölgy most is csak kenőcsök hasz
nálatától várja arcbőre finomodását. A 
rnnlnált kozmetikát nem keresik, do éj
jelenként, lúmpaoltás után, amikor sö
tétség borul a szobára, a párnák alól 
mindenhol előkerülnek a tejkrémes do 
hozok.

..Szép lenni" nkarasával előszörA . _____ _______
Dob-utcában találkoztam, öreg anyóka 
ült az ajtó előtt, velő szemben jumperes 
leány, amolyan VII. kerületben. Alku
doztak. — Drágám, egész életén út nem 
kapja... Mondom, nekem benno van 
hatozer korona... Jól jár vele, egész 
életében kitartja ...

Vaskos, női copf volt a kezében.
Az anyókának, bár hetven felé jár már 

— szintén álba ja volt, fekete és hullá
mos, valamelyik tizonnyolcéves leányó 
lehetett.

Az üzletében pedig mindenféle copfok.
Kitus, — mondja kelletlenül — Ha

tni leányoknak, amikor asszony lesz, itt 
eladni a hnját. Do akinek kihull, az is 
itt vásárolja... Sok szép leány, ott az 
utcán, maga nem is hiszi, hogy a haját 
innen veszi...

Elhittem neki.
Amint azonban az Üllől-uton egyik se

bészeti klinikán láttam, azt nehezen tud
tam elhinni.

Gazdiig belvárosi hölgyek keresik fel a 
nagysz.akálln orvosprofesszort és százez
reket fizetnek, csakhogy fölösleges zsír- 
tömegüktöl megszabaduljanak. Az orvos
tanár azivesén foglalkozik ilyen műtétek
kel s minden esetben kitűnő eredményt 
ér el. Ügyea operációval a mollbőrt fel
vágja, a zsírszövetet félkilogrammtól 
egykllögrammig kiszedi, utána ismét 
összevarrja s pár nap múlva a műtétet 
csak halványcsik jelzi.

' A modern kozmetikával egyszer én is 
találkoztam. Az orromat ugyanis mindig 
hosszúnak találtam. A Tolnai Világlap 
berlini találmányt hirdotett, amely az 
ember orrát megrövidíti. Természetesen 
megrendeltem. Ahogy lefeküdtem, a sö
tétben azonal felszereltem. Az orreim- 
pálm csavarok és karikák közé kerültek 
s tiz perc múlva önként jelentkező 
könycseppeket raktak a pillámra. Do ki
áltana, lórii voltam s hogy jobban has
son. reggelig fennbagytam.

Másnap az orrom egy centiméterrel rö- 
videbb lelt, terjedelemre azonban az 
előbbi háromszorosára dagadt. Hetekig 
kellett borogatni, amig a régi alakját 
visszanyerte.

Ettől kezdve sokáig nem bántottam. 
De ahogy eljött a tavasz s az utca meg
színesedett, ismét szép akartam lenni. 
Gondoltam, áldozni fogok. Utam egy 

intézetbe vezetett.

.körúton láttam ezt a táblát. 
Alatta feltűnő betűk:

Arcávolds, szőrirtás, szemölcslevétel, 
villany masszázs, kvarckczclés.

A csöngetésre fehérköppenyes fiatal
leány

szemek, szőke haj. Kedves, udvarias, 
várószobába vezet, ahol már többen vau
nak. Csupa nő, iskolákból, irodákból, az 
Andrássy-utról s nehány unatkozó fiatal
asszony. Pár pillanatig csodálkozva 
néznek, aztán tovább folytatják fesztelen 
csevegésüket

Barna molett mondja:
— Engem Dudus kezel... nagyon 

ügyes!...
Félbeszakítják.
— Hát a Mariska!... Az nem spó

rolja a villanyt.
— Mariska? az is... de a doktornő, az 

csodás!
Két óra múlva rám kerül a sor. A 

váróterem petyhüdt virágai telten és pó- 
zosan, hóditó ragyogásban távoznak. 
Már csak én vagyok hátra.

Betessékelnek.
Elegáns nő közeledik, a doktornő. Nem 

tudom, asszony, vagy leány, do feltű
nően szép. Ilám mosolyog.

Amiért idejöttem, nohezen tudom ki
fejezni. Valahogyan körülszeretném írni 
azt, hogy szép akarok lennL

A doktornő segitségomre siet.
— Arcápolási 
Ebben a pillanatban három bakfis lib

ben a szobába.
i Mintakreációnak valóban szépek.
[ — Arcápolási . . • föléltem és rájuk 
I nézek.
i A leányok szétrebbonnok. Mindeuik a
■ maga helyére áll, az egyik karosszékbe 
i ültöt, olyan, mint a fogorvosoké.
' A gép megindul. Most mind a három 
-leány dolgozni kezd rajtam. A szőke va- 
[ cellánál pepecsel, a doktornő az arcomat

simogatja. A Dudásnak nevetett pedig a 
villanyt csavargatja.

Kellemes érzés. Heggel lg is ^kibírná az 
ember a bizalmaskodást, ha csak ezen 
mu Ina.

A doktornő kedves:
— Parancsol taláu szőrirtástf’iFájdalom 

nélkül, felelőséggel?
— A szakálla mát — felelem unalmas 

mindonnap bőrőlváIkozni.
Csak a nők szakáik 

lannyal. Esetleg talán az anyajegyét?** 
Ebbo meg én nem mentem bele... Az 

anya jegyemet nem szoktam mutogatni, 
j Miután bezsifoztak, tízperces pofozás 
következett. Meglepő, do nem rossz. 
Utána villany vibrálás. Ajánlatukra a 
kvarclámpa alatt lidófeketéro sültem. 
Végül letörültek és — kifestettek. Pi
rosra a szájam, feketére a fekete terü
leteket, s ráadásul a pupillámat naggyá 
tették.

A tükörbe néztem. Ismeretlen Adonisz 
tekintett vissza rám. A fejem határozot
tan széppé és érdekessé tette az Uni- 
verzó.

Kissé szégyellem inagam az utcán, de 
azért büszke voltam a fejemre.

Ebben a pillanatban én is azt éreztem, 
amit a kozmetikára járók.

Minden meghalt, csak a fejem élt a 
nyakamon, a pirosra, feketére, rózsásra 
festett szép fejem!

És ez alatt elfeledtom, — akárcsak ők! 
— hogy a sarkam ferdére kopott, a nad
rágom vasalatlan, a manzsettám ron
gyos s egyszer már komolyan kellene 
valamivel foglalkozni...

De azért mégis szép voltam! , . •
Szabó Béla.

t
Az Urikány-ZsilvülRryl Magyar Köszón- 
bánya Fészvóuytársaság iga igatósága és 
felügyelő-bizottsága őszinte megtlletö- 
déasol jelonti, hogy

^yuia ur
a társulat feliigyelii-bizottsitgának nagy** 
rabocsült és érdemdús tagja junius 21-én 
elhunyt.

Emlékét kegyelolteljoson őrizzük.
BudapoM, 1923 junius 22-én.

Telefon Józs. 14-44

*
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Uram, 
igazán 
sokná.1 

embert

HÍREK fipponyi 
a NÉpszövefségi Unió alelnOke

Egyhangúlag választották meg

I
I dr. osztrák követ és M. Caldwell, az 
Egyesült-Államok kiküldöttei nevében. 
Ezután az Unió tisztikarát választották 
meg, Apponyi Albert grófot egyhangú
lag alelnökké választották.

Barátom, a 
köztisztasági al
kalmazott látha
tóan felháboro
dott lelkiállapot
ban sepert végig 

gránit-

Grünbcrger külügyminiszter űdvözölto 
az egybegyűlteket. Felszólaltak Dunka | több

Szabadság előtt
fia szegények vagyunk is és nyo-1 A Hotburgban ma nyitották meg iin- 

r~ nem óv meg attól, ncpélyes keretek között a Xípszövetsógl 
honi/ fáradtak is legyünk, kimerül- Unió hetedik közgyiilíaét, amelyen 23

Tilr!nkorPvy^ szabaMg j
SrZá TXdá nevében í

Xc-ltem Is, neked is, mindnyájunk- 
nők. de legföképen a betegeknek. | 

Hát tegyük fel, hogy minden ba
jom és keserűségem mellett szeren- 

megkapom es pénzem is van ele
gendő, hogy egy hónapot falun, für
dőn vagy külső országban tölthes
sek. Ha nem is igaz, hát tegyük fel, 
hogy igy van. I

l'./i'-c dz első dolog, amin eltana
kodom cgy-két napig, hogy vajon 
itthon maradjak-e, vagy külföldre 
utazzam. Itthon maradni kissé ba- „lanux- a
•?06, ... nyaralóhelyeinkből, fürdő- keresztúri izraelita temető halottas-

kifosztottak. A Tatra, a 0!!°- házából utolsó útjára. Sok száz 
gryászruhás ember állotta körül ra-

A tóvá apadt magyar tenger.
Legendákat hallunk róla, hogy 

milyen drága a lakás, milyen drága 
az ellátás.

Tehát utazzunk. Hová? 
egy rosszabb valutájú 
Ausztriába, német földre. 
Olaszország, a Riviéra, 
Monte-Carlo, Sa n -Sebastian 
nekünk való. Ne 
Hliputik óriások

Tehát kell:
1. útlevél: ezer 

rom napos sorbanállás. Kél arckép 
is kell, ami szintén vagy kétezer ko
rona és kői nap a szabadságból.

2. Vizűm is kell. Tízezer korona és 
újra két nap a szabadságból.

3. Orvosi bizonyítvány kell a 
tiszti főorvostól. Enélkül nem ka
punk valutái. A bizonyítvány olcsó, 
ingyért adják. De drága, mert tíz
szer is sorba kell állni tiz különböző 
ajtó előtt. Legalább négy nap a sza
badi,ágból.

i. Vasúti jegy is kell: fürdő sze
zon lévén, a vasúti jegy árát hamar 
fölemelték száz százalékkal. A me- 

‘Mtjcnyiroda a világ legnagyszerűbb 
wfr-zménye. Ott minden karikacsa- 
pasra. megy. Csakhogy sok az utas. 
Ezrenként, mennek be az emberek, 
de csak egyenként jöhetnek ki. Egy 
kor utazási jegy kiállítása nem nagy 
aolog, de tízezer jegy kiállítása 
tűén vagy dolog. És a fizetés, a ki- 
szannlÓÉ. Az egyik olasz koronában 
^cgy, a. másik osztrák pénzben, a 
harmadik márkában, a másik szo- 
ho jen, a következő dinárban. Ami- 

Változik az árfo- 

Jj;öul(íbb ket-három nap a sza- 
öf‘ ágból.

jön a. kemény dió. A va- 
őrhl- 'eűCf<' r 4 előtt rend
id tovasrrndőrre
tó, ■ •*- kérelem benyuj-

elbírálása nem 
a... bb, ^c-cnlént kétszer van 
ad és lseken. S nem
c , ■ 1 / -b 1Kns:t idegen valutában,

^Uöt-

Orszefoglalás: 
^"élfo^ft mf7 m’”r,l'nl elintéz- 
br”'^ !..a lridrt n sm-

— Eltemették a pokolgépes me- 
tóm CS ssssnmiK- nmem kU®“CedÍk áldozatát, ötoe-
csés kópé vagyok: a szabadságomat az Erzsébetvárosi

• ■ . ... * Korben tel robbant a pokolgép es
nyolc becsületes, derék polgár éle
tét követelte áldozatul. A mártír
halált halt polgárok száma azonban 
ezel még nem tellett be: csütörtö
kön elhunyt Láng Ágoston éksze
rész, aki a merényletnél súlyosan 
megsebesült. Láng Ágostont a már
tíroknak kijáró tisztelettel kísérték 
vasárnap délelőtt 11 órakor a rákos-

Balaton’ egyetlen Balaton, va tálát, amelyen egyetlen koszorú 
: díszlett: az Erzsébetvárosi Kör tag
jai küldötték barátjuknak. Ott vol
tak az elhunyt hozzátartozóin kí
vül azok is, akiket a merénylet 
gyászbaborított. Lazarus főkántorMondjuk 

országba: 
A Svájc, 
Karlsbad, 

nem 
menjünk mi apró 
országába!...

korona és két-há-

,lyezett. Az ünnep a Szózat oléneklésével 
ért véget.

| —- ..Nagyatádi Szabó István-telep“
i Orosházáról jelentik: Nagyatádi 
| Szabó István földmívelésügyi mi- 
I niszter Csizmadia. András és több 
| képviselő kíséretében szombaton 
I este Orosházára érkezett, hogy va- 
! sárnap résztvegyen a „Nagyatádi 
| Szabó István-telep“ felavató ünne- 
I pél yen és Csizmadia András beszá- 
i mólóján. Vasárnap délelőtt volt a 
i község határában lévő telep lel- 
• avató ünnepsége. A házhelyhez ju- 
' lottak nevében Király Juliska hadi
árva csokrot nyújtott át a földmí- 
velésügyi miniszternek, utána a te
lep lakói nevében üdvözölték a mi
nisztert, aki néhány meghatott szó
val válaszolt. Délután tartotta be
számolóját Csizmadia András. A 
boszámolón Nagyatádi is felszólalt,

a szürke 
kü veken.
- No 

emmá
a

Hogy az ^„vwrtf -

b'W'Wnek a lakásába, ak- 
„°.r..os~t, 03 agg alatt csomagot ta- 
cnl °^' ,akkor‘ Wélkor vilö.
Oosogggék ki, hogy egraszit vöt a 
csomagban, oszt a békés pógár nem 
ts alniotta, hogy mi felett álmodik, 
hat emma nem járja. Mán csztán 
egy remegősbe leszek, ha a sógor 
eminnen Szentmíklósritl ekkis hazat 
csomagot köd. Pentg hozzám 
Bgu‘l»ck gyakran, hogy szomszéd 
ur így, meg agy, tegye el oszt a 
kis csomagot reggelig, beszólok 
érte, meg hogy: hagy álliee.sam oda 
a sarokba, szomszéd úr, míg vissza- 
nVr!n°jl md ma> ca*' 
arra ébredek, hogy fő vagyok rob- 
banva. De má én nem, Uram. Én 
ma inkább megnézem, hogy ml van 
a csomagba. Csak akkó nem nézem, 
ha megmongyák, hogy egraszit. 
mer okká inkább nem nyúlok hozzá. 
Legfeljebb az anyósommal bonta
tom fel. No, istennek ajállom.

— A száznegyvonmlHIA koronáz «tk. 
kaszfiis. A Kopinits-fóle százncgwen- 
roillló koronás sikkasztás ügyében a 
rendőrség tegnap délután átszAlütotta 
az ügyészéig fogházába Dnrray László 
nyugalmazott főhadnagyot és Papp Má.‘ 
tyásnét. Az ügyészség mind a kettőjük 
előzetes letartóztatásának fontartását 
indítványozta. Pnppnó védője előter
jesztéssel élt a letartóztatás ellen, azt 
vitatva, hogy Papp Mátyúsnénak sem
miféle szerepe nem volt a csalásban, ar
ról nem is tudott és igy ellene a bünré- 
szessóg mog nem állapítható. A soros 
vizsgálóbíró holnap dönt a kérelem 
ügyében.

— Évzáró ünnepély n vakok intezeté- 
be”- A vakok intézetének gróf Andrássy 
Dónes-önképzököro vasárnap délelőtt 11 
órakor tartotta a Vakokat Gyámdíitó 
Országos Egyesülőt hangversenytermé
ben évzáró ünnepélyét. A gazdag műsor 
a vak növendékek által előadott ének
es zcncszámokból állott, majd Tóth Zol
tán igazgató mondott ünnepi beszédet, 
melyben meleg közvetlenséggel ecsetelte 
a vak gyermekek helyzetét s felszólí
totta a társadalmat ezeknek a szegény 
szerencsétleneknek támogatására.

— Az OMKE közgyűlése. Az OMKE 
ma délelőtt tartotta 19-ik rendes évű 
közgyűlését, amelyen Sándor Pál elnö
költ. A Lloyd-Társulat nagytermét zsú
folásig megtöltötték a fővárosi és vidéki 
kereskedők. Sándor Pál megnyitó beszé
dében azokról a sérelmekről beszélt, me
lyek ebbon az évben érték a kereske
delmet. Balkányi Kálmán dr. igazgató 
benyújtotta az évi jelentést, amelyben 
behatóan bírálta a kormány gazdasági 
politikáját, a devizaollátás mostohasá- 
gát, a szövetkezeti és vasúti politika hi
báit. A jelentést, majd hat határozati 
javaslatot egyhangúan elfogadott a köz
gyűlés. Vérles Emil a kereskedő világ 
ragaszkodását fejezte ki Sándor Pál és 
az OMKE vozctőségo iránt Magyar Ber
talan rámutatott a kormány tarthatalan 
kereskedelmi politikájára, amely mel
lett. elpusztul a kereskedelem. Több fel
szólalás után megválasztották az uj vi
déki alelnököket, névszerinti Ottocay 
Károlyt (Szeged), Fürst Gyulát (Pécs) és 
hethársi Neumann Adolfot (Miskolc).

— Három golyót röpített az agyába. 
Ma este az újpesti vasúti híd óbudai 
idfőjónél, a töltés mellett, egy 18—90 
óes, urlas külsejű fiatalember holttestére 
akadtak. A fiatalember halántékán ha
talmas lőtt seb tátongott Mellett© egy 
Frommer-jovolver feküdt és három üres 
töltény. A rendőrség megállapította, 
hogy a flafalomber öngyilkos lőtt éa há
rom golyót lőtt agyába. Zsebében egy 
katonai leszerelési igazolványt találtak 
Kdrpáthy József nevére kiállítva és több 
névjegyet amelyeken Herényi Gyula dr. 
nőve állott.

— Nyaralását megtakarítja, ha polos
káit Mattéin© Vállalatnál, Király utca 
16. Tol.: 161—38. irtatja. A oég a végzett 
munkáért jótállást vállal.

gyoBZ/uauumubi, ritiziarus ivAttuiui ------------- - ---------.. —. ... ------------......
gyászdalokat adott elő, majd Fi- ’ a gazdasági habomról, tisztességes 
scher Simon dr. főrabbi tartotta1 munkabérek szükségességéről, a 
meg búcsúztatóját, amely után a i földbirtokreformról és a régi clvei- 
koporsót kivitték a sírhoz. Láng; >>ez való huseges ragaszkodásáról 
Ágostont is odafenn?ltok, ahol már i beszólt

i hé# társa, az Erzsébetvárosi Kör el-~ Három Kapás forradalmárát. A 
llenl merénylet zsidóáldozatai fék-1 budapesti királyi ügyészség ma délelőtt 

, A . -ic*, j. . • ! tette meg indítványát a Három Kapásszenek. A sírnál Saferénj/t J,6“ef cimü vendéglőben letartóztatott tiz em- 
baro magasszarnyalasu beszédben-bt,r ügy.hon. Az iigyísz8Óg í11oml 
búcsúztatta Cl a halottat az liii’zse- társadalmi rend felforgatására irányuló 
belvárosi Kör nevében. A’tzZiner, az | vétség címén a tiz ombor közül kilenc 
Ékszerész Club alelnöko búcsúzott iellen az előzotos letartóztatás fentartá- 
az ékszerészek nevében a halottól, * sut indítványozta, a izediket, Ágota Ist- 
majd egy egyszerű munkás, Sj^rin- Jván rendőrségi dijnokot saját hatáskö- 
ger József mondott meghatottan ’jben szabadlábra helyezte. Az iratok a 
utoflsó Jstcnhozzádot munkástersai !??TO.S .. vizsgálóbíróhoz került ?k, aki ya- 
nevében főnökének. Aztán megcsen- “
dűlt a kapa és néhány pere múlva 'laWs kérilí»íb'”- 
már nyolc hant domborult egymás 
melüett

— A Ludovlka Akadémia jubileuma. _________ _ ______ __ _________ __
A Ludovlka Akadémia félszázados iin- i gyűlésen Chorin Ferenc dr. elnö- 
népi dlszgyiilétót vasárnap délelőtt tar-I költ a}d megnyitójában az elmúlt 

Ctto. az intézet Jelen voltak: Horthy . vs,„Ort.«e.iAi;kMiklós kormányzó, József főherceg, Au- 6^Jfimagaslóbb eseményejvel fog- 
gvszta főhorcogusszony, József Ferenc , telkozva, kijelentette, hogy ha. ko- 
főherceg és Zsófia főhercegnő, BtlUska molyán talpra akarunk állni, jelen 
Sándor honvédelmi, Klebc-lsbcrg Kunó j helyzetünkben nem nélkülözhetjük 
grfóf közoktatásügyi minisztor, Hazai i a külföldi kölcsönt. Fenyő Miksa, a 
Samu báró nyugalmazott vezérezredes, I ~ 
Szurmay Sándor báró nyugalmazott 
gyalogsági tábornok, volt honvédelmi 
miniszterek, Slpöcz Jenő dr. polgármes
ter, Nádossy Imre országos főkapitány 
és még sokan. Az ünnepség a Himnusz 
elvneklésóvel kezdődött. Miután Dombo 
vóry Révy Kálmán űdvözölto a megje-

jlószinuleg’ csak kedden dönt a letartóz* 
i tatás kérdésében.
I — A GyOSz évi közgyűlése. Va
sárnap délelőtt 11 órakor tartotta 

! a Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetsége évi közgyűlését. A köz-

GyOSz ügyvezető-igazgatója ismer
tette ezután a szövetség tevékeny
ségét. Az ügyvezető-igazgatónak évi 
jelentését a közgyűlés megnyugvás
sal vette tudomásul, mely után a 
választásokat ejtették meg. Alelnö- 
kök lettek Hámori Biró Pál dr. és 

; igazgatósági ta
gokul megválasztották Dunkel Ká
roly, Fdiner Pál, Hartcnstcin Jenő, 
Hőnich Henrik, Hegyeshalma La
jos, .KTimer Hugó, Rényi Oszkár, 
Tolnay Kornél, báró Weisz Jenő és 
Stux Sándor tagokat

— Országos molnárgy ülés. Vasárnap 
délelőtt 9 órakor volt a régi képviselő

lése, melyon az ország minden részéből 
igen nagy szómban jelentek meg a ma- 
lomtulnjdonosok. A nagygyűlésen Tan- 
kovUs János nemzetgyűlési képviselő 
elnökölt, aki megnyitójában ismer tette 
a kismolnárokat ért sérelmeket. Kovács 
Gyula terjesztőtto elő ezután határozati 
javaslatát, melyben fölajánlanak 4000 
vágón kontingens beszolgáltatását, ha 
annak 90 százalékos ellenértékét a köz
élelmezési minisztérium az átadás nap
ján a budapesti tőzsdén jegyzett középár 
alapján kifizeti.

— Elfogták a Kereapesi úti rabló
támadót. A Kerepesi úton, a Tat- 
tersaal előtt ismeretlen tettesek na
pokon át a gyanútlan járókelőket 
megtámadták és kirabolták. Az 
egyik tettest tegnap este egy rend
őr elfogta Balog Sándor rovott
múltú egyén személyében, miköz
ben a Tattersaal előtt egy bokorban 
aludt, letartóztatták.

. lenieket, Hazai Samu báró mondta el | Satovszky Tibor; 
ünnepi beszédét Rámutatott arra, hogy zi-—*.
ölven esztendős múltjában a Ludovika 
Akadémia főként három alkalommal 
tett felbecsülhotetlon szolgálatot a ma
gyar nemzetnek. A honvédség szoronga
tott napjaiban, a nagy háborúban és a

> vörös uralom alatt. Ami a jövőt illeti, 
itt nagy kihatás vár rá: a közoktatás
ügyi minisztor éppen most vette pro- 
c ____
dánnak és kötelességtudásnak a tömeg 
széles rétegeiben való terjesztése egyik 
legfontosabb feladat. Ebből a Ludovika 
Akadémia is ki fogja vonni a maga ré
szét. Terjeszteni fogja a lángoló haza- 
szoretotot és a szalct ist, amelyek meg- 

; teremtik a konstruktív erőket, s ezek ré
vén megteremtik a magyar ronalssan- , 
ceot. Hazai Samu báró beszéde után , 
Dombováry Révy Kálmán, az Akadémia ' 
parancsnoka mondta el az intézet törté- . 
nctét. Belitska Sándor honvédelmi mi- * 
niszter a kormány és a honvédség, Klc- 
bclsbcrg Kunó gróf közoktatásügyi mi

ét Kl,t^k'idt a cinőd falna a társfőiskolák, Slpőcz Jenő dr.
uon maradhatsz. 1 polfférmester a székesfőváros üdvözletét
^Uural a avcaénu Ptnbc a • lfúTn,'™'ütn. Az intézet zászlajára Au- boí^fJ hazánkban V v i 1 °mzfa föhercogasszony. mint zdszló-

-------------- * vnipea. ianya, solyemszalagos babérk»szút he- <

ügyi íuiuusaiur eppen must vette pru- . . , , , , - - . - --
gramjnba a tömegek nevelését A tn- • “obiarok országos nagygytt-

fínyért 100 tflbbet fiaetek grammonként a hirdetett áraknAl
«W BrililtnUrt,uu.Ur íriUl 4rit mtt g Hgny(Mj| mm/aíittr 9. BiiobiU 1

THURÓCZY nyug. detektivföteltigyelő Bijli- 
kutató Irodája bizalmas termésMM Serekben 
n jóiba-. megfigyel, informál. RAkóc«| át Mven- 

Mt/B. Telefon; 7ówef
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rőssvénypiao meg tnd-o blrkósml az txl- 
tlmó nehézségeivel ős vájjon tényleg ko
moly felvevő kezek veszik föl a részvé
nyeket a budapesti értékpiacon. A piac 

j közönsége tohát feszült figyelemmel vár
ja a legközelebbi napok eseményeit-

A devizahiány miatt kiürülnek 
a kereskedők ámraktárai

A legutóbbi cíonrfns-Ulísen az igények 10 százalékát 
e egiíelték csuu ki

A devizacllétús az utóbbi popok
ban sajnálatoson isme' josj-zabbo- 
dőlt. Ér. főleg nbbnn tniUnf koz'k, 
hogy a I)r\j//.ik<i7.potr> a devizák!- 
utald f oh mértékét ismét sziikebbre 
vonta, Az ipar és két csk étidéin 
emiatt további súlyoM helyzetbe ke
rült. ős kritikus órákat ól ói. Az eb 
nmlf héten a Derizaközpont az ed
dig megálló pitoll lHO millió helij 
kontingensi in millió koronára szál
lítót la te.

A legutóbbi pénteki elearing-iiló- 
sen például amint r. iosiililnk — 
a kereskedők részére a de.vt mi nénit- 
lések 10% öl elégítették <"’ik ki. A 
kereskedők ezt hnngozlntják, hogv 
ez nz n!Input sokáig m-r nem tart
ható fönn, mi i i egyenlő volna teljen 
fönkro1étolükk«.,l. \ korona sojnéht- 
tos zürichi vl««7.f'CRés0 következté
ben ngynnis a kereskedők külföldi 
adóssófpi magyar koronában egyre 
növekedik, mert n dcvlzitúi folya
mok még a bivnlaloH >Kyzé“*ek sze
rint is uz utóbbi napokban fnníaKZ- 
tlkus áríob. nnioknt értek el. A ke
reskedelem szokol tartozó mű a mull 
hetekben n.tk? 130 140 koronás ár- 
folymnn szokolokka) lehettek volna 
fedezhetők, mu mór a cseh korona 
árfolyama a elrnringjeff.’zés sze
rint is 240 korona. Aliulún pedig a 
kcrcskcilők pddig setn kapták meg i 

lefe-'rt szükséges devizákat, ha ma 
dízhetnék Vziikfiégletükci, azí is kö
rülbelül 100 koronás ráfizetéssel te- 
heínék. Ezzel izemben igaz az, hogy

■ o kereskedők legnagyobb része csnk 
i valorizált hiteleket ad nz utóbbi 
' idők óta, de másfelől fennáll az a 
kérdés, hogy a magyar kereskedő

• hogyan (szhözölbeli az utánpótlást, ■ 
honnan r^szi elő a szükséges devi

zákat, amikor cwk 10%-os deviza- 
kiutalásokat kap nz igényelt, kifize
tési eszközökre. A káros deflációs 
poliiika h kereskedők szerint inegi 

’ íog.írt bosszulni magát, mert hova- 
| tovább nz a helyzet fog előállni,' 
I hogy n. deviza- és az ennek folytán 
'bekövetkező áruhiány minit o ke
resi' dői rak!árak teljesen kiürül
nek és a közönségnek lehetetlen1 
lesz hozzájutnia azokhoz az iparcik
kekhez, amelyek kizárólag a ktil-, 
földről kerülhetnek csnk hozzánk, j 

A Devizaközpont reformja pedig; 
nem követkézbőllk be, meri orréi 
elmulasztották nz alkalmasabb idö-j 
pontot. Ma ugjanis 0.6%-e-s koro
naárfolyam mellett tényleg katasz
trofális következményekkel járna 
az is. ha a belföldi szabad deviza
forgalmat statuálnák. A kereskedők 
tehát nem számíthatnak egyenlőre, 
n devizáim!yzot lényeges megjavu
ló ára.i

A nagy hausse 
kirobbanásának okai 

MaaAllt a herona e»é«e — A nagyarányú részvény
infláció — Erős kesék vásárolják az értékeket — A 

nehéz junius 27-lkl kasszanap
A csökkenő koronaárfolyam a budit- jón a bécsi és budapesti piacon egyide- 

pesti részvénypiacon ct utóbbi aopo/f-1jiileg jogyzott értékekben, vagyis hz ár
ban kirobbantotta a nagy Hfé tékelő j bitrázspapírokban- Az arbitruxspapirok 
hai/fts? folyamatai. X tőzsdén rég nem tmg.v (ír mozgalma, amely megindítója 
látott forgalom és élénkség keletkezett | volt tulajdonképpen a hausse-nak, tehát 
•a ennek során olyan rrkorddr/ohiamok. a bécsi piáéról indult ki. Ugyancsak nz 
amelyeket vsak a bécsi tőzsdén láttunk osztrák részvénypiacról áramlott át hoz- 

úrinor.- zónk a bank- ős takarékpénztári érté- 
ilkaltnából. A budapesti tőzsde kékben bekövetkezett nagy áremelkedés, 

erősen emlő-! Az Oxatrdlc Hitel példátlan karlerje 
kataaztrófá-'megmozgatta a Maggar Hitel edd’g is 

amikor n kőt nngy;szépen fejlődő árfolyamát, úgyhogy pia
vezető bnnkértéko nőhány 

300 százalékkal emelkedve, 
megháromszorozta árfolyamát, A Ke
reskedelmi Ránk, a LessximitoWi Bank, a 
Petii Hatni Takarókptmztdr. a Földhi
telbank én bankközőppapirok úrfpjlődé- 
hőt azután a Magyar Hitelnek cr. a nagy
arányú előretörése indította meg a 
nugy hnusso egyre növokodfí lavinájá
ban. amely széles területen öntötte cl az 
egész részvénypiacot.

A nagyközönség látva ezeket az ár
emelkedéseket, természetesen önkéntele
nül és ö<ztönszoi*üleg is azon papírok 
felé fordult, amelyeket elhanyagoltnak 
látott, amelyekben tehát árfolyamemel- 
kedést sejtett és így történt meg nz, 
hogy nz arblfráz«érfékok ős a nagy 
bankérték liausso előidézője lett annak 
n nagyarányú ármozgalomnnk. amelye
ket az utóbbi napokban láttunk a buda
pesti értékpiacon.

Érdekes jelenségként azonban a bank-, 
takarékpénztár- és arblfrázspaplrokon 
felül

a nagy hausse előterében tovább
ra Is főleg a közép- és kispapírok 

vannak,
iroíg ezzd szemben a nehéz értékek, bár 
szintén lényeges árgyarapodást tüntet- 

Ineít fl*l, értékgyarapodási százalékukat 
|tokiqt.ve, nem követték a kis- és közép- 
I papírok hrmozgnlmfit.
i Azon kérdésre, hogy a r 

nem f„, e 
megtorpanni a feleletet a

legközelebbi Jnnius 27-tki kssssa. 
nap adja meg.

a múlt évbon az elinni eruptív 
galtnak 
mostani eseményei, sajnos, 
kistélnek a berlini ég béé*
Hs hnuRsa napjaira......... ... ,
tőzsdén a markától, Illetve az osztrák euuk ezen 
koronától való menekülés Inzn fogta er nap alatt 
az rmberrkef.

Nálunk na (ífdrMAvlő áowssr-Hok 
von minden oka, de remélnünk khet azt. 
hogy'

koronánk nemzetközi értékelné- 
jen talán már most vagy a közeli 
napokban bizonyos nyugvópont 

fog bekövetkezni.

in- 
n külföldi koro- 

látsslk, 
centimé 

a hét 
árfo-

amely tői kö/.dvo a koronaárfolyam 
gudozásn megszűnik és i 
najegyrés atnbillnálódlk. 
hogy koronánk egyelőre 
körül érte e| mélypontját, mert 
végén már 0.(5’» is volt és ezt az 
lysront n mai napig tartotta la.

A töudci spekulációt. a koronának nz i 
utóbbi napokban bekövetkezett negyed- 
pontos javulásit sem akadályozta meg 
abban. hogy az értékpapírokat továbbra 
is fölvegye. A nagy huusso löLŐerejére ■ 
talán n legjellemzőbb a*, hogy az óridJi 
♦mh féket tiltó i f s-.vér,ylnfhieló dacára n 
tóisdr feloevükt passégc nem gnöngilll 
meg. Ebből a lényből azt lehel következ
tetni. hogy a tóműiéi forgalomba ezúttal I 
azok na erős kenek is belekapcsolódtak, 
amelyek nem eiryedfit napi játékra, ha
nem MfrekonsWdMs céljából 
n: értékeiét. A budapesti értékpiacon : 
végbement példátlan baussr-nak ez tíz • 
egyik magyarázata. A másik magyará-' 
zat pedig az, hogy n l.
tovább srukól o: ostfrtfk Irárona n mi I 
fxfaiüu.’.- közöli eddig ftnudUatt drfo- j 
|•/amf:ölönb!U'0, úgyhogy ez a bécsi pia- 
Col arra ÍMZlÖálh 

hesso.
A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. 

mai közgyűlése elhatározta az alaptőké
nek 100 millióról 200 koronára való fel- 

Umct aildtrul LkU; íog eldőli, hogy a budapesti Az elővétel 1:8 arányban 2500]

I

I

koronás árfolyamon gyakorolható juliua 
3-ig. Ezen tőkeemelés végrehajtásával az 
Intézőt kimutatott saját tőkéi 650 millió 
koronára emelkednek.

Az Első Magyar. Általános Biztosító 
Társaság Ormódy Vilmos elnöklote alatt 
folyó hó 23-án tartotta évi rendes köz
gyűlését, melyen 2000 korona osztalék fi
zető, ét és a lant őkéjének 160 millió koro
nára való felemelését határozta el, úgy
hogy a részvények névértőkét 20.000 ko
rinára emeli s minden régi részvény 
után, 250.000 korona befizetés ellenében. 

új részvényt bocsát ki. Az elővételi 
június G-i" gyakorolható.

Rendet kell teremteni az exoták pia-
Icán. Az utóbbi napokbau azr a sajnala- 
los jelenséget kell tapasztalnunk, hogy 
a tőzsdei magánforgalomban az exoták 
piacúra olyan részvények kerülnek, 
amelyeket a közönség még hírből gim 
ismert és amelyeknek magán forgalmi

i jegyzése sem indokolt. A tőzsdetanács- ...
nak esőn a téren végre valahára rendet ] A M. Klr. Folyam- és Tengerhajúzási 
kell teremteni és a legnagyobb ellenőr-. Rt- juniua 23-iki közgyűlése a kiniuta- 
zist kell gyakoroltatnia ezen magánfor- * <°tt 12 millió korona nyereségből az 1922.

’0~

galmí értékek jegyzése körül. ' évro 100 korona osztalék fizetését hatá
riért emelkedik a Földhitelbank? , rozta el.

A nnfív hansw közepette is fcltii-.,/ t>«>”nKö’h‘>Józást TársMás Wz^yí. 
nóst keltett a pénteki tőzsdenaponii . • innZ- ; rendes kozgyulesét V lenben az Iparhazn földhitelbank nagyarányú, 100^-u |(indugtriehans) kis üléstermében (ÜL, 
megdrágulása. Amint értesülünk, <». Schwarzenbor Pl. 4.) június 30-ám 
ez azzal van összefüggésben, hogy szombaton délelőtt 11 órakor fogja meg^ 
a Földhitelbank angol érdekeltié-, tartani. Részvények az Allgemeine ös-

, gének vezetője, Garthwaite Buda- t°rrciehisehe Boden-Credltanstalt, Wien' 
pc-ten időzik és itt tárgyalásokatHL« Tcinfalsír. 8.> pénztáránál helyezőn^ 
folytat nz intézet több tranzakciója idők leletbe. Ugyanott veendők át az igari 
és a Földhitelbank közeli tőkeeme-'wl6jogyek-
léki dolsra üdvében t Az E,ső Budapesti Gőzmalmi Rt. köz-e ’ ",®a "SS™"1- , gyülSse az 1W. éri osztalékot 250 K-baiJ

; A Magyar Finomborgyar reszve-1állapította meg és a részvénytőkének;' 
nyelt bevezetik a tőzsdei maffánfor. 840 millió koronára vnló rölrmcléBét. t>-, 
célomba. Értesülésünk szerint a tározta el. Minden régi részvényre két; 
Magyar Finombörgyár fít. rc-szvó-! új részvény fon adatni. A távozó Láng.;

1 nyélből egy kisebb pakettet bevezet- Mde- v.-lgazg. holyéhe stux Sándor no. 
’ nek a tőzsdei magánforgalomba. A ! r,zteW 1 ki vezérigazgatónak ás egyiit-; 
1’5 millió alaptőkéjű részvény társa-1 " tnnaya megválMzt^,

. , * . . n , - Itott, Major Ottó műszaki főigazgató edk. n“‘’?:?*Fm.,nc °v °!a fn\?m *?5- <li«i hatáskörének változatlan fentariá^'
roket állít elő ujpesvi kiterjedt gyár- bZÍntéD vezérigazgatóvá nove^

| telepén, legutóbb 40%-os oszlfdékot\MQit ki.
fizetett s a vezetőség a gyár további j 
ntigyarányu fejlesztését tűzte ki Ez 
programmjául. A tőzsdei beveze
tést nz általános Hitel- és Kereske
delmi fíank Rt. (V., Nádor u. 17.) 
vállalta magúra s a darabokat már
is 15—J7.000 koronás árfolyamokon 
erősen keresik.

A Merkúr, az Óceán és a Merkurfa.
A Merkúr Váltóüzleti Részvénytársaság 
eddigi 100 milliós részvénytőkéjét 200 
millióra emeli. Az új részvények kibo
csátási árfolyamát még nőm állapította 
meg az igazgatóság; do azt már a be
avatottak tudják, hogy az új részvénye
ket 2:1 arányban adják ki a régi rész
vényeseknek. A fenmaradó részvénypa
kettet a Merkúr osztrák és nőmet érde
keltsége veszi át. — a kibocsdjtási árnál 
magasabb árfolyamon. A közgyűlés ha
táridejét június 30-ára fűztő ki az igaz
gatóság. Ugyanezen a közgyűlésen inté
zik el a Merkúr érdekeltségébe tartozó 
Óceán Rt. részvénytőko emelését, vala
mint a Merkurfa Rt. tőkeemelési javas
latát Is. Az Ocaön alaptőkéjét. 120 mil
lióról 200 millióra, n. Merkurfa alaptő
kéjét 50 millióról 120 millióra emelik 
fel. Az új részvényeket kedvező árfo
lyamon ób még eddig el nem határozott, 
de kedvező feltételek mellett adják ki a 
régi részvényeseknek.

Az Angol-Magyar Bank Rt. igazgató
sága elhatározta, hogy az ezévi július 
7-ére egybehívott rendkívüli közgyűlés- 
nők javasolni fogja a jelenlegi 345 mil
lió korona a1aptőkének520 millió koro
nára leendő fölemelését. A új kihocsA- 
tásft részvények a közgyűlés által meg
állapítandó árfolyamon, 2:1 arányban a 
rógl részvényeseknek fognak fölajánl- 
Intni. Egyidejűleg javasolni fogja az 
igazgatóság, hogy a 400 koronás részvé
nyek névérléke a tartalékalap javára 
befolyó fclpénzokből 1000 koronára egé- 
szíftctiséki ki.

Az Egyesült Bndapc-stl Fővárosi Ta- 
karékpénztár junlua 23-iki rendkívüli 
közgyűlése az intézet alaptőkéjének a 
forgalomban levő 90.000 darab részvény 
névértókónek a tartalékalapból 600 körö
néről 1000 koronára való kiegészítése és 
90.000 darab 1000 korona névértékű új 
részvény kibocsátása útján 180 millió ko
ronára való felemelését határőrt? el. Az 
új részvények, melyek az 1923. évi oszta
lékban részesednek, egészben a régi rész
vényeseknek ajánltatnak fel oly módon, 
hogy minden régi részvény után egy új 
részvényt vehotnek át költségmentesen 
8000 korona kibocsátási áron. Az elővé
teli jog junius 26-tól julius hó 2-ig be
zárólag gyakorolható a annak bejelenté
sével egyidejűleg a kibocsátási ár egy
szerre fizetendő he. A közgyűlés felha
talmazást adott továbbá az igazgatóság
nak, hogy alkalmns időpontban a rész-

Hunrárln Egyesült Gőzmalmok Rt.j 
társaság folyó hó 23-án tartott köz-| 

gyűlésén elhatározta, hogy az 1922. évii 
osztalékszelvény 150 koronával a Magyar! 
Általános Hitelbank pénztáránál bovál-; 
tasRŐk. A közgyűlés továbbá elhatározta, 
hogy a részvénytőke 420 millió koronára, 
emeltessék fal oly módon, hogy 105.000 
darab 2000 K névértékű, a folyó óvre is 
oszt alékjogosult. részvény 1:1 arányban! 
4000 K árban a régi részvényeseknek fel- 
ajánltassék. A felpénzből a régi. 200 K; 
névértékű részvények 2000 K névértékfU; 
ckro formák felbélyegezief.nl. Az elővétel! 
jog 1923 június 26-fól július 5-ig bezáró
lag a Magyar Általános Hitelbanknál 
gyakorolható. ;

A Glzella-Gőzmnlom Rt. június 20-ánt 
megtartott, közgyűlése elhatározta, hogy 
az esodőkes osztalékszelvényt július 5-től 
kezdődőleg a Magyar Leszámítoló- éi 
Pénzváltóbanknál 100 koronával be
váltja, mely alkalommal a forgalomba^ 
lévő ideiglenes elismervények végleges 
részvényekre fognak kicseréltetni. A’ 
közgyűlés továbbá eflhatalmazást adott? 
nz igazgatóságnak, hogy alkalmas idő
pontban h részvényeket a tartalék alap-, 
ból 1000 korona nővértékre felülbélyi* 
gezzo és a rós7.vénytőkét 300.000.000 ko>» 
rónára fölemelje.

A „Cosnlich“ trieszti hajózási társaság 
Zerkowitz Emil miniszteri tanácsos el
halálozása folytán a társaság magyar
országi igazgatójául, a belügyminiszter 
jóváhagyása mellett, dr. Nagy Vilmost 
novozto ki. Az új Igazgató működését »■. 
társaság VII., Thököly út 2. sz. a. 
(Iájában már meg is kezdte.

A „Naturália“ Mezőgazdasági és 
reskedelml Rt. Hnller István ny. 
nipzler elnöklete alatt e hó 20-án — sa
ját helyiségében — megtartott rendkí
vüli közgyűlésén elliaározla az alaptő* 
kének 5 millió koronáról 15 millió koro
nára való fölemelését. Az új részvények
ből egyre egy ajánltatik fel a régi rész
vényeseknek 500 koronás árban, a fenn-i 
maradó részvényeket pedig egy tőkés* 
csoport, veszi át, A közgyűlés két új 
igazgatósági tagról, valamint új fel
ügyelőbizottságot választott.

A Iiageda—Pharmacla-konszern. 
budapesti Pharmacla Gyógyszervegyé
szeti Rt., valamint a berlini Hageda 
(HandelsgcFcllschaft Deutacher Apothe- 
ker A.-G.) ős dr. Hugó Remmler berlini 
RJógyszcrárugyár a napokban egy kö
zös konszernnek az alapját rakták le Bor- 
linbon, amelynek kialakulása egész KÖ- 
zép-Európa gyógyszerpiacán dominálni 
fog. Ebben a konszernben az említett 
gyárakon kívül Németország, Jugoszlá* 
vla, Románia, Ausztria, Csehország é» 
Magyarország tekintélyes gyógyszeré
szei is részesednek. A német piac cmlí- 
tett két legelőkelőbb gyógyszerárugyá- 
rába bekapcsolódott a Pharmacla RU 
amely Rtrnuss Jenő és Imre igazgatók 
vezetése alatt áll.

BátorlMWÖmőT 
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g aztán . •.
—.Adón Bonczos bácsi, a Fővá

rost Színház derék Vitásalesza-
mólt liompóthy fazíbe pontosan h- 
eenegil levélét. A fess bonvivan 
resiketö kézzC bontotta fel azokat 
és elolvasásuk után a ,c0na9^°"“ 
ijrömmel 
szombaton, .. r 
csak randevúzik, akkor is 
lelik ki a huszennégyőrás 
mitással berendezett napból.
azt úgy-e. mondanom sem kell, hogy 
mind a tizenegy levél randevút kart 
a színnad égő szívű hősétől, a bon- 
uMníól. Mív papiról, lila ^pi
ros róv^iszluii, mál'ivnzold, efil.i.-l: 
papírról fekete, lila, kék tinta szór
ta a navihal a bonvlyun feli, aki 
maj'1 brlniMW- a menetrendszerű 
időszámításba. A ii-nwny levél 
uaua.iis írni intézkedett: 10 órakor 
Boráros tér, 11 órakor Rákóczi tér, 
12 órakor Xcmietl előtt, 1 órakor 
Emiiénél, 2 óraim
Irán, 3 óm 
Szoudy ú' 
winlczky 
nál, 6 (' 
'gül fél 
de, főtt 
nők a tömeg 
Vcgrc öni> ön magá 
abban, hogy o dé’i 
a NcmtA. 
Vigsziiiliiz

zencgy levélét. A fess

állupllotta meg, kógu 
r, ha egyebet sem tesz, 

■ ■■ •• ■- nehezen
idöszá- 

Mert

iegy levél randevút kárt

•ti előtt, 
.......... r Király uccu sar

akor Oktogon tér, fél 4-kor 
leea sorok, fél 5-kor Pod- 

ucca, 5 órakor Nyugati- 
ukor Vígszínház előtt és vé- 
órakor a Margitkádnál. No 
a fejé szegény Kompóthy- 

randevú miatt, míg 
■al megállapodott 
12 órás randevún 

dőlt és este 6 órakor a, 
előtt mcgjele 

bit, pedig a 
hatódja. A 
kél f.....................................................................
a Ncinze.'-i elölt,, nicgismerkodlek és 
minden j'l arra mulatott, bptfV ff

vét li'.l-g. 
KeWMt .
tak; Kompóthy Gyuszi a 6 órai ran
devú ic megjelent, de a randevút 
kérő hölgy nem j'l?nf meg, nosza 
sietett is.Kompóih'i. hogy még a 
félliclcst beérje a Margit hídnál. És 
bizony vagy lett ar ámu.laia. ami
kor a Mirali híd jelzésű hölgyben 
n Nc}nzrfí Színház előttire .ismert. 
A tagadás nem állta meg a helyét, 
a kidsszony őszintén és szemlesütve 
bevallotta, hogy mind a tizenegy 
Icvdet ő irta, gondolván, majd csak 
eljön legalább egyre az imádott 
bonvlrán. Hagy kettőre is eljön, 
arra itre-án nem számíthatott.

— Hja.’.,, a bóhtlvanoknak jól 
a sora.

— Xo nem mindegyiknek, 
szegény Király Ernő például most 
olyan lázasan csomagol, hogy nem 
irigylem a sorsát. Az amerikai ven- 
dég,szerepléshez szükséges kosztü
möket, az „Ezüst sirály" cs a „Dia- 
dalmas asszony" ruháit már ö viszi 
ki magával. És minekután az eddi- 
tr<k szerint e hónap 23-án útra kel, 
sietni kell a temérdek kosztűm bé- 
csoma/jdásával. Izzad is szegény 
Király egész r.cp és eddig már négy 
halglmas láda áll ú'rakészen Ki
rály lakatéin.

— Miradja Mieztcr, maga mindent tud, 
ui'ii, ho'ni Kiirucx Jancsi megérkezett 
Amcrikűhólf
" A- egyik jól értesült hetlla- 

Tn'nk tényl-g megírta, hogy Ku- 
ívcz Javc:i én felesége Pallay Anna 
Megérkeztek a meri kai kőrútjukról. 
Hat tudja, kedves kis kiváncsi, cb- 
p ii(,z cűe^zből valóban igaz, hogy 

adoy Nusi mér régen hazaérke- 
de Kuhtcz Jancsi ottmaradt 

lovabbra f.v és olyan hírek jöiiek, 
a házaspár között ezentúl már 

orourc megmarad- válaszfalul a ha- 
^almas óceán-

házhoz Wlassitn kormánybiztos hl- i nagy sikerének a titka. A pompás da- 
vatalosan is átadta

ÚSZÓ KABARÉT
terveznek élelmes 
Dunára. A kabarét 
ha az időjárás is megengedi —- tu
tajokra építik.

BÁN HÍD Y ILONA 
képeslapot küldött Krisztájából. 
Ott filmezik.

CZAKÓ PÁL
a Várszínhá igazgatója a „Látha
tatlan hercegnő" cimü operett kö
rül támadt affér szereplői közül 
azok ellen, akik megtún'-v! pert 
készül inditanL

rab, melynek szerepeiben az Unió szín
házak legkiválóbb művészei játszanak, 
a jövő héten kedden, csütörtökön és 
szombaton kerül újból színre a Magyar 
Színházban. A „Kovácsnó" legutóbbi 
előadását is táblás ház közönsége ka
cagta végig és a további előadásai iránt 
is igen nagy nz érdeklődés.

* Somogyi Nusl, Kondor Ibolya. Szik
lai József és Bánóezi Dezső a főszerep
lői Nagy Endre—Nádor. Mihály klasszi
kus operettjének, mely esténként fre
netikus sikert arat a Sziget-Színpadon.

* A főszezon zsúfolt nézőterének lian- 
gnlata tér vissza esténként az Apolló- 
Szinpad tapsoktól, , kacagásoktól hangos 
nézőterén. Táblás házak mulatnak a 
„Vonósnégyes", „Siófok gyöngye", „Visz- 
szakérem az iskolapénzt" mókáin, gro-

Nálam ar»tiszíímtim, nn^SH,rU
• Amerikai premier a Kert moziban. 

Ma hétfőn nagy amerikai vlgjáték-mü-
! sort hoz a Kert-mozi. Constancc Tál- 
madge, Amerika egyik leragyogóbb 
filmstarja a főszereplője a „Te csaltál 
meg" cimü ötfclvonásos és a bájos Mar
tba Afans/íeld, a „Frakk teszi az urat'* 
cimü 5 felvonásos vígjátéknak. Mindkét 
darab órdekfoszitő, napsugarasan vi
dám, gyönyörű felvételekkel telt, kitü
nően megjátszott, uj amerikai fllmmű. 
Szenzációszámba megy páratlan bra
vúrjai révén egy amerikai burleszk vig- 
játék, a világhírű Fix és Fox-al. A két- 
felvouásos darab cimo: „Péntek". Az 
Angol Híradó kitűnő szúrna egészíti ki 
a remek műsort.

• A Kamarában ma Szanin, Lya Mara 
[és Cári Auennel, valamint a kitűnő bur- 
| leszk-műsor.
I * A Park-mozi amerikai premierje. Ma 
hétfőn: A néma város — Amerika nagy 
mestermüve, 7 felv. Egy nagyszerű 2 
felv. Fatty burleszk-vigjáték, A falu ka
lapácsa, Sunley: A festő, remek ameri
kai burleszk.

már.

vállalkozók a I 
hir szerint — '

— Hogy maga Agy mindent tud, édes 
MiszterenA! ...De ha megmondja, hogy 
mi lett a sorsa annak a Táray Mihály 
nevű kolozsvári színésznek, akiről azt 
írták, hogy feljön Budapestre a Nemze
tibe bemutatkozni, magáé a pálma.

— Azt is megmondom. Táray Mi
hály nagyszerű kolozsvári színe-z 
még odahaza Kolozsvárott kapott 
egy levelet Hevesitől, hogy jöjjön 
fel azonnal Pestre, mert szükség van 
reá. Táray persze sietve csomagolt 
és köd élői lem, köd. utánam, szaladt 
fel Pestre. Itt jelentkezett a Nemze
tiben és a lapok megírták, hogy a 
vendég fellépést már ki írták. A jő 
Táray Miska ragyogó arccal járt 
fel és alá a főváros uccáin és nem is 
sejtette, hogy közben már levél jött 
utána Hevesinek Janovicstól, hogy 
az isten szerelméért föl.ne léptessék 
Tárayt, mert egészen bizonyos,hogy 
tetszeni fog, ami még magában nem 

: baj, de neki olyan szüksége van Tá- 
\rayra, mint egy falat kenyérre. Er- 
\ re bizony szegény Tárayt vissza- 
[ utaztatták Kolozsvárra, ahol most 
l nem a legjobb a színész helyzete és 
\mlnden ábrándját, álmát, amit a 
' pesti vendégszerepléséhez fűzött, 
szétdarabolták.

— És a Csortos uj szerződései
— Az sem befejezett dolog még, 

sőt kezdetlegesnek , is a. Icgkczdetle- 
gesebb. Hogy-hogy nem, az úgyne
vezett ellenőrizheilcn forrásból híre 

'járt, hogy Csortos az Unióhoz szer- 
i ződik, miután Beöthy vezér, aki ha- 
; ragosa volt Csortosnak, a jubileum 
\ estélyén kibékült vele. A béke azon- 
! bán, hogy sztratégiai kifejezéssel 
\ éljek, a mai napig csak a „színpad
kívüliségen" érvényes, a kulisszák 
között nem. Ha azonban a barátság 

nem lehetetlen, 
hogy Csortos mégis visszakerül az
melegebbé válik,

(!i [Unióhoz, amely most tudvalevőén 
A időben mind-' etwsxMle Tür^,

fél megállt egymással szemben

•k. a töb-

hosszú barátság ólapkö- 
•: 'ék cl' a- Nemzeti- 
sétál ga llak, azután elvál-

megy

mert

I

külföldön epotikum
Irta : Gőthné Kertész Ella

I — És Rgjnayvgl rti vapl' Ezer eszten
deje 'nem láttam.

— Nem is láthatta, mert R<?jway 
teljesen visszavonult- a közügyektől 
és kisgazda lett. Budai villájában 
egész nap nyakig felgyürkőzve dol
gozik hatalmas kertjében. Egy hold 
káposztát vetett és váltig fogadko- 
zi-lc, hogy a, Vígszínház tagjainak 
kápösztaszükségletét ő látja el. Ma
kog Margittól már kapott is rende
lést és a borítékon ez a címzés ál
lott: Nagyságos Rajnay Gábor úr
nak. a Vígszínház'Őléfmezési diktá
torának^

— Ván-e vicc a hétenf
— Van hát. Az mindig van és 

[ mindjárt el is mondom. Ügy volt az, 
\ tudja, hogy egyik nyári színházunk 
\ direktorát megkérdezte valaki, hogy 
mennyi a teljes bevétele, ha telt ház 
van.

— Sajnos, még nem próbáltam, — 
felelte rezignálton a direktor.

Azt kell hinnem, hogy a szí
nészek istenének valósággal ki
választottja vagyok, mert ez év
ben — nem is tudom hányod.- 
szor már — csak olyan szerepe
ket kapok, amelyek a szívem
hez valók. Most, a „Zsivány“- 
ban is ilyet juttatott nekem a 
szerző, aki bizony — hogy ma
gyarosan mondjam — jól meg
borsozta a darabot. De én le
szedtem a borsot és cukrot rak
tam bele, mert a borsos étel nem 
magyarnak való. Minden igye
kezetemmel azon voltam, hogy 
az ei’otikumot enyhítsem s ami 
a darabban és annak külföldi 
előadásain erotikum volt, én ab
ból artisztikumot csináltam. 
Megvallom, nehéz munka volt. 
A darabbeli hercegnő lelkében a 
hamu alatt rettenetes tűz lobog, 
sok hamut kellett hát a tűzbe 
dobnom, hogy a nagy lobogást 

. enyhítsem valahogyan. Érdekes 
szerepembe — asszony létemre 
is — megpróbáltam karaktert 
vinni, az asszonyi bensőt igye
keztem külsőségekben is érzé
keltetni és most, amikor már 
készen áll a ,-,Zsivány“, úgy *ér- 
zem, a közönség és én újból 
megtaláljuk-egymást. -a~‘’

• A Vígszínház jövő hetét a színház 
legfrissebb újdonsága, A zslvány domi
nálja. A világhírű vígjátékkal válta
kozva adják a Négy frakkot, Lakatos 
László pompás komédiáját.

• A Városi Színház utolsó hete. Szom
baton, o hó 30-án fejezi be a Városi 
Színház idei évadját, melynek során 
eredményes munkával építette ki a szín
ház operamüsorát. Utolsó héten a nagysi
kerű operaciklusát * * —
Ma, hétfőn a 
Brogny szerepében 
vendéggel. Elezúr

W VérosUee1

Minden előadásban

Marta Farra
Hanussen

s a többi szenz. művészTELEFÓN: 55-55

Párisién Grill
Ma, hétfőn zSföra 
reggel |£i órakor

folytatja a színház. 
Zsidónőt

Münzlinger József 
Ocskay,

adják,

RÖVID HÍREK
KRECSÁNYI IGNÁC 

szlnészeégének Ötven éves jubileu
mét ünnepi köretek között ülik 
meg. Erre nz alkalomra Vdgt An
dor irt ünnepi darabot.

DARVAS LILI 
cáfolja amerikai szerződésének hí
rét.

MOLNÁR FERENC
„Lilioiná“-nak párizsi bemutatója 
alkalmából az egyik francia képes 
újság ezt Írja: „Szív még sohasem 
beszélt szivekhez szebben."

KOMPÓTHY GYULA 
uj, hároméves szerződést kötött a 
Fővárosi Színházzal.

B1LLER IRÉNT
Pozsonyba hívják vendégszerep dui. 
Hcíromezcr szokolt kínálnak neki 
esténként, do a Három Grácia ha
talmas sikerei miatt, itthon marad.

LENKEY ZOLTÁNNAK 
igazgatói kinevezését a Városi Szín-

_____  _ ______ _ Rechoa 
Vágó Boriska lesz. Kedden és csütörtö
kön Aquilla Adler Adelina vondégföllép- 
tóvel a Szevillai borbély és a Rigoletto 
korül színre. Szerdán a Tükör és Znza, 
pénteken a Denevér van műsoron. Szom
baton utolsó előadásul a Bánk bán kerül 
színre Aquila Adler Adolinával és Kör- 
nyei Bélával.

• A „Sár! bíró" 25-ik előadása. Móricz 
Zsigmond nagysikerű parasztvígjátéka, 
a „Sári bíró" jövő szombaton 25-ödször 
kerül színre a Belvárosi Színházban 
Rákosi Szid! véndégfelléptével. A da
rab előadását addig kedden és csütör
tökön is játsszák. Hétfőn, szerdán, pén
teken és vasárnap a „Névtelenek" elő
adását ismétlik Somlayval és Titkos Ho
nával a két vezető főszerepben. A va
sárnapi előadás az utolsó ebben az 
évadban.

• A legjobb kabarétréfn, ami évek óta 
szinrekorült, kétségtelenül Liptai Imre 
tizfelvonásos komédiája, a. „Kegyelmes 
uramv, melynek főszerepeit Máig Gcrő 
és Hevesen Jenő játsszák a Sziget-Szín- 
pádon.

• A „Szépasszony kocsisa" sorozatos 
előadásai Rnjna-Czobor rendkívül mu
latságos és szépzenéjii operettjének 
nagy sikerére való tekintettel, a jövő 
héten is folytatódnak a Blaha Lujza- 
szinházban. A pompás darabot, melynek 
előadásait állandóan tolt házak közön
sége tapsolja, minden este megismétlik 
a bemutató kiváló szereposztásában.

• A lcgmulatsúgosabb darab a legjobb 
■zercposzi. ••bán. ez a Beöthy László 
„Kovácsné cimü vigjátéka rendkívüli

ial-68 Nemzeti Royal Orfeum
Minden este fél 8-kor a nagyszabású júniusi 
varlétémüsor és Magyar Erzsi vendégfellíptével 
HATTVULOVAfl Harmath-Zerkovitz operettje

FCníf®H bitom^ntiha ti ixfsdro- ■ÁllW^OltlWn tekmfifírcyakat.porcel- 
linokat, szőnyegeket, képeket, régi bútorokat, ékszere
ket stb. Ktiltitgmentesen legmagasabb árt tr el trtah.

Nagy vevőközön « mfikereskedés
/Lukflcs Gyulai, VII., Erzsébet 
körút 15. Telefon: József 2t»-68

Óriási árakat fizetek
mindenféle férfi- és tlsztirnhakért. fehérne-; 
műkért, asőrmobundftkért, szőnyegért. Blumen- 
feld üzlet, Vili, kér., Népszínház ucca 21. szám 
Hívásra házhoz Jövök. — Telefon József 22-48

Poloskalrtást 
laklstakariiíet, festést. Mőn^MdOiást Mnlőmrö- 
sebben vállal Takács vakum, Horn Ede u. IX Tel 84-43
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Hz MTK lett Magyarország bajnokcsapata
Eredmény 2:0 (1:0)

30.000 néző — Botrány a mérkőzés végén 
Afagy kirőt az MTK játékosai véáték meg

Ma dőlt el Györöt* Macyarország fu<- 
ballbájnokhága, amelyet a Tv.-,:,gyakorlók 
csapata nyert meg a vidéki bajnok 
Szombathelyi A. K. együttese ellen.

A csatárok in jn dk ót részről hevesen tá
madnak. Az MTK azonban stílusos já
tékával a vidékiok erőaznko.é labdarámc- 
néselt könnyen ellensúlyozza n mindvégig 
fölényes játékot produkál.

A 24-ik percben Slklóavyt a SzAK hát
védei durván elfnutoljók. Siklósa? a Ifi
nkön belül elesik, m nwitójf 11 na büntető 
rúgásból Molnár a közönség állandó za
jongása közbon n hálóba Juttatja n 
labdát.

Gól lilán n Szombathelyiek erősen tú-

inadnak és Kruczler, valamint. A'ámcfá i 
; veszélyesek nz MTK védelmére, de a 
Mrindl-Senkey pár mindent ment. ;

A IJ. félidőben n SzAK lámád. Tóth ' 
lofiltas után a Híklóssy-Molnár akció az 
előbbi góljáv"’. 2:0 rn növeli az ered- i 
ménvt. A 16-ik percben Schultz, a SzAK I 
jobb halfja kiáll « a vidéki caapat most! 
9 emberrel küzd, mivel Holczbauer már 
előbb harcképtelen lett. A mérkőzés vé
gén a közönség áttörte a korlátot ég fp- 
nyógetőleg lépett, fel ?<ngy László bíró 
ellen, akit nz ütlegektől n Testgyakorlók 
mentettek meg. A Játék befejezése a 
a f-.-'unbathelyl vendégek botrányos visel- 
kodésévol csaknem verekedéssé fajult. J

Kerékpár
Az MTK nemzetközi versenye.

Rekord számú közönség előtt tartotta 
meg az. MTK az idei szozón első nagy- 

■ sznbááu nemzetközi kerékpárversenyét, 
(melynek külföldi résztvevője P. Ncttel- 
beck, a többszörös motor vezetése világ- 

Irekorder ón G. Schmuckert, Bajorország 
, sprint bajnoka volt. Hchmuckcr nehéz fel- 
j adatát ha nem is könnyen, do biztos 
, győzelemmel végezte el. Dénes Imre, az 
IMTK kiváló fiatal flyer menője az 5 kö- 
Irös Mpnrlökbcn szépen szerepelt. Uha- 
reczky magyar bajnokot két. ilyen spuri
ban is megelőzte. A verseny részletes 
eredményei:

I Nemzetközi föverseny: I. Sehmucker, 
III. UhareCzky, III. Grimm, IV. Burg- 
hardt.

| 20 ki. motor vezetékes verseny:
Nottelbock, vezető: WienerwaU. Idő: 20 
p. 30 mp. II. Bániczky 1200 m. hátr., III. 
Tóth 1800 m. hótr., IV. Bulla 2200 m. hát. 

j .70 ki. motor vezetékes verseny: I. Net- 
telbcck. II. Tóth, III Bániczky IV. Bal- 

. la. Idő: 31 p. 39 mp. orsn rek.
| Tandem verseny, 2000 m.: I. Uhareczky 
(—Grimm, II. Havasi—Zamecsnik, III. 
Pirity-Eigner.

Nem^etközi párosverseny: I—II. Dénes 
I.- Marák MTK. Schmuckert—Welwart 
holtversenyben, 31 pont. III. Uhareczky 
—Grimm, a verseny óvás alatt.

A prés (4) Horváth. 2. Dalmand 
(2Já). 3. Gondos II. (2). F. ni.: Vera 
JII. (5), Delmartino (3). Virgoud 
(S), .Nézp: félre (25), Fuccs (16), Ar- 
tusse (8). Töt: 500:2750, 850. 700,700.

„PYRAMJS" ’
Magyar Földbirtokosok és Földbérlők 

Kereskedelmi Részvénytársasága 
BUDAPEST VI, TERÉZ KÖRÚT 38. SZ.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, crötakarmftny- es niütrágyaosztály 

Totón: 65-49, 6-.-50. 17 -39. 153-03

I. P.

BÉRAUTÓK
ÉJJEL-NAPPAL

BENZIN. 01.A’, PNEUMATIK 
SZERSZÁMOK

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

Mttétika
Magyar Atlétikai Club versenye.

Halunka 7 m. 22 cm.-M rekordja. Gáa« 
pár a 1M cre.«t fejjel ütötte le.

A szigeti atléták mai versenyén dr. 
Ralimba, megdöntötte Kovács György
nek 1914-ben teJúUitelí. 706 em.-cs re
kordját óm hatalmas ugrásával uj rekor
dot teremtett. Hnlupkó-nak lolkilsmere- 
lea tróuingjo ma megérdemelt. Mikért ho
zott. Háromszor ugróit <h mindenkor a® 
oraziigoa rekordon felüli eredményt ért- 
el.

A második örvendetes esemény Gás
pár .Jenőnek a magasugrásban ólért 
»%óp teljéültmónyo. A 190 cm.-t kétezer 

könnyen vette, de átlendülés utón feje 
irintetto a lécet, amely hosszú ingado
zás után leesett. Eördögh. akiről olyan 
hírek terjedtek eh hogy J4 méteren fe
lül dob, csaknem bo is váltotta azt. Kü
lönben h milydobók béljnjettjei IV mlii- 
nyájan 13 m.«en felül dobtak. A növek
vő stafétát a MAC A) csapata 2 perces 
rekordidővel nyerte.

Geralyveték. előny verseny. 1. Ujfa- 
biezky 32:45, 2. Gyurkó 46:96, 3. Kováoe 
46:73 cm.

too méteren (iátfutás. Romfay 57.6 mp. 
Magasugrás, clönyverscny. 1. Egri 

]89 cm. (25 cm. előny). 2. GAspór 184 cm. 
(előny nélkül), 8. Törpényi 181 cm. (3ü 
cm. előny).

400 méteres kikfukis. 1. Flxl 51.2 mp., 
2 Juhász .51.3 mp.

Siilydobdü. 1. Eördögh 135< cm., 
.Wállny 131« cm., ». Egri 1315 clh.

100 m. síkfutás. 1. Rózsahegyi 11.3 mp., 
2. Boron 11.3 mp.. 3. Munkát. 11.4 mp.

8W méteres ■ ■ • ■ - ~
mp.. 2. Fonyó 
mp.

7 a volti grás. 
gnt, rakord), 
Buchmnnn 615 cm.

Dittknszretés. 1. Oojthey 4275 cm., 2. 
Eördögh 4156 om., 3. KobuUzky 4100 cm.

110 méteres gátfutás. 1. Piinpftky 16.2 
mp., 2. Munkát 16.3 mp., ,1. Kovács 18.2

2.

sík futás. 1. Benedek 1:59.7 
2:00.7 mp. 8. Németh? 2:01

1. Hal unka 722 cm. (orszii-
2. Püspöky 683 cin., 3.

mp.
K10-'r200 i-MO-i-lOO méteres sfafétafutds.

1. MAC n 3 p. (orszrtgös rekord'. 2. MAC 
b 1 p. 2 mp.

Birkózás
A válogató verseny második napja.

Varga. Keresztes é« Radrtiny Indulóm 
ndtrt meg n ma*, verseny érdckoaáégét. 
A régi bajnokok fiatalos erővel küldöt
tek <•< ellenfelüket, miudoii éneiben dob
ták. Radváiiyt már régen nem láttuk 
ve » uyezni. de akik tréning jóról («<!• 
luk) n»<»k a kiváló birkózó arí formájá
ról csodálattal beszéltek. Magyar köny- 
nyesi győzőit Sándorfy ellen. Az outivá) 
birkózók ellen ha ót Indítói lak volna, 
föltétlenül gyarapodott volna győzöl 
Ebünk Miauin. Varga u megszokott all- 
hubuii gyorann "/épen végzett part
nerével.

Kégtulyban Magyar győz Sundorfy 
ellen.

’.-f pehelysúly fíadvány könnyű zsák
mánya volt Molnár felett.

Kiinuyüsulyban Keresztes Matúra fö
lön aratott dindalt.

A’f« középsulybán Szalai győz Mester 
ellen.

zf nagy középsuly sorsát Varga dr. 
két perc nlntf elintézte.

Nehézsúlyban fíadovetz ugyancsak 2 
perc alatt, dobta e súlycsoportnak ed
digi győztesét. Szetlcyt. A fiatal bizkózót 
eddig is ügyes versenyzőnek ismertük, 
mai győzelme pedig méltóvá tetto a 
göteborgi kiküldetésre.

Úszás
A III. kér TVE versenyén Epcrjessy 

rekordot javított.
TVE é^ nz MTK 
megtartott mai 
Eperjessy Béla 

ad|o ntpg, A kiváló nsjíá. 
ezelőtt döntötte) inog a

Budapest-szolnoki kerékpáros 
seni/. Ma tartották meg az olympiai pró
baversenyek újabb etoppeját Budapest- 
Szolnok között, amit Rusovszky nyort 
meg 5 óra 18 pero kitűnő idő alatt. Má
sodik Kozdony,

ven

Még mindig változatlan olcsó árban 
kaphalók cipőáruim, és pedig: 

7900 koronáért kiváló n-.ínőségű francia fazonú 
ki’Jföldi r.ól vászoncipők

9800 koronáért ekőrendú külföldi gj'ártminyú 
r;Öi hői cipők

18,000 koronáért gumitalpú ueeai fehér vászon
cipők, fírfinagysígljan 22.000 koronáért

Valódi fehénbőr-üaandAlok, la niirós*gü
25—2” 79-32 31-36 37—40 41—44 

KOOOO 8700 7ÖÖÖ 8ÖÖÜ 9ŐÖÓ 
Saürke váaaon női cipők francia fazónban, fe

kete es barna $zfnekheit is
Dupl.-italpú tenlsaclpők francia <s amerikai fa- 

zóriban, valamint tornacipők-
Férfi véezonclpők óriAsI választékban

cégnd, Dőbrentei tér 4—6. Tel 5—71 
Elismer t le/tolc^óbb bevásírlásl forrás 

Héarlelpők és harlsnyanamUek méroékalt árban

Molnár, Orth és Braun külföldre gra- 
vitálnak. Balafonföreden

Plattkó Ferenc eltávozása titán 
újabb veszteségek érik a népszerű 
kék-fehérek csapatát. Ma távozott 
el Barcelonába a MTK első csapa
tának állandó tartalékja: 
Leó. Rövidesen követni 
Molnár, aki Becsbe 
a Hakoah színeiben fog játszani; 
Orth, ki Prágában —-
fába lép. Legújabban híre költ, 
hogy Braun Csibi is a külfölddel 
kacérkodik és álltólng Barcelonát 
szemelte ki végcéljául. Úgy gondol
juk, hogy ezek a veszteségek nem
csak a kék-fehér, színeket érintik, 
de érzékeny vesztesége ez a ma
gyar futballsportnak is, amely inár 
oly sojc kiváló játékost adott a 
külföldnek.

Píllltz Nándor,

Budapest nehézsúlyú amatőr boxoló 
bajnoka, — értesülésünk szerint — 
rövidesen külföldre távozik.

Weisz 
fogják őt- 

távozik éS ott

a DFC csapa -

két
A III. kér. 

rendezésében 
érdekességét 
két rokprdjn 
három’ héttel ______ ________ _ „
400 m.-cs gyorsuszó rekordot, ma pedig 
100 méteren 1 p. 3.8 mp.-es kiváló idő
vel, az ötszáz méteren pedig 5 p. 34.2 
mp. alatt érte el o távok eddigi legjobb 
eredményét. Gtiborffy a 
Mintón flgyelcmreméltóan 
tón. Bartha azonban nem 
hotl Időjét kiúszni.

Turnovazky a 100 m.-es
bán versenyen kívül vett részt. Ideje a : 
második helyre szorította volua. |

Sípos fréninghiánya miatt, régi fór- [ 
máját nem úszta ki. így göteborgi ki
küldetése a szerdai versenyen dől el.

50 méteres gyermekverseny: 1. Magyar
29.5 mp.

100 méteres gyorsuszds: 1. Epcrjessy 
Béla (MAFC) 1 p. .2.8 mp. (Országos re
kord.) 2. GAhorfTy. 3. Hay.

5X;0 ni. II. a gyorsuszó staféta. 1. III. 
kor. TVE 3 p. 43 mp. 2. MAFC’.

100 m. mellúszás: 1. Sípos Márton 
(MAFC) 1 p. 21 mp. 2. Bartha István 
(TIAKOAII). 3. Borovi (MAFC).

100 ni. háhtgrds: 1. Bartha Károly 
(NSC) 1 p. 20.5 mp. 2. Bnlinko.

IluL'árlistás.* 1. Rapolder Mihály (III. 
kor. TVE). 2.Bornyák Péter (BBTE).

192.1. évi ioo m. gporsuszóbajnokság: .
1. Eperjessy Béla (MAFC) 5 p. 34.2 mp. |
2. Baliko.

. . ... r leury \&). s. norociy n.
En.r>..y tovább ...zott 6» 500 míton-n | (M) Flc é„ Borbé]y n. elbukott. 

6 p. 57.6 mp. alatt országos rekordot ért - — -------
ol. I

.1X700 m. nJgj/rs staféta: 1. MAFC 4
P. 21.5 mp. 2. NSC.

A inni verseny eredménye alapján Gö
teborgba a kővetkezője menpek ki:

Gáborffy, Kcnycry, Tarnowszky—Hay, 
Bariba Károly és Epcrjessy.

együttes 
verseny 
(MAFC)

100 mó torén 
úszott, e hé

tudta múlt

gyors úszás-

Lósport
Megyeri versenyek

A tegnapi versenyeket nagy kö
zönség jelenétében futották le, a 
második futamban Fleury és Kor
hely II. elbuktak, Fleury lapocka
törést szenvedett. A versenyek 
eredménye a következő:

I. futam. Pestmegyei díj. 1. On- 
kej Ludwig (6:10 r.) Hofbauer. 2. 
AÍmenra.usch (2) Biernacky. 3. 
Lángzó (4) Petrovetzky. 4. Rózsi II. 
(8) Martinok. % h„ 2 h. Tót: 500: 
800.

II. futam. Akadályverseny handi
cap. 1. Pető (K,r.) Lipták. 2. Jajno 
(2M)._3. Fleury (2). 4. Borbély II.

Nagy fedett kilátó teraszok a Balatonra 
Előkelő közönség legkedveltebb helyisége 

Magyar-francia konyha

Toll Érpáí zsnekara mozsiMI 
délután 5-7 áráig és egész esti

Vendéglős Grosz Ödön

Osfenáe Eafé-gyárat
Budapest,VIf. kér., Rákóczi út 20. sz.

Itarjfts
egész júniusban énekel és muzsikál

Viselt férfiruhákért
mindenfele fehétnerntikért, szült,ve~ek4rt minden
kinél többet fizetünk. Atknlmi ÁrncSArnok Agg
teleki u. 18. (Népsxinhaz ti. s.) Tel. .József 22-39

Hirdetjük és fizetjük a lehelő legmagasabb Arakat 

aranyért, briliánsért 
ezüstért 80-M0 koronáig. Ha mis fogak ért 1000 
koronáig. OELLERT TESTVÉREK Eötvös ucca 6

Aranyakat 2100 3500Kis 
brllliánst, ezüstöt, régiséget .mindenkinél .drá
gábban vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVALTÓ 
József körút 17. szám Tclefónszám: József öt

Meglepő árakat fizetek 
viselt főr*íivufiáképt 
Werthclrncr, fír. Zichy Jenő n. 23. Telefon ISI

ÜRILEÁNY NEGYVENMILLIÓVÁ!.. özvegyaw- 
sznny harniinemillióvnl, árvaleány száz hold 
föhlbirtokkal férjhez mennének. — Megbízott: 
Nagy Jonő liáznssi'tgi irodája. Rákóczi út dtv*a- 

hél B. Telefon.

10 h. Tót.: 500:750.
III. futam. Gál verseny. 1. Iródiák 

(2M) Pacák. 2. Akarnok( 1K) 3. Ró
zsafa (41 4. Clairctte (Itt). Robin 
(25). 10 h. Itt h. Tót.: 500:1800, 800, 
700.

IV. futam. Kétévesek eladó verse- 
nya. 1. Morinda (2H). 2. Facetté 
(25). 3. Ordas (4). 4. Picikém (8:10

I r.). Maladroit. Koczcaníi (33), Bo- 
’ gáncs (33), Puff (20). % h., % h. 
Tót.: 500:1950, 650. 1400, 700.

V. futam. Urlovas gútverseny 
handicap. 1. Apró (K r.) Rakovszky. 
2. All right (3). 3. Nafa (5). 4. Ka
lifa (JK). 2 h^ fejh. Tqt: 500:800,

VI. futam. WeUer-kandicap • 1.

FERFIRUHAK

o . * ;r.». Aiaiauroit. noczcai
i Szeretnek az istenek engem; <An«. (33). p„it iái.

Rémitö módon szeretnek
Hogy fertőzéstől oltalmamra 
Lysoíormot rendeltek

at,MMUtt ■* UHSAdOZKM" Mmrvklaft it mmS* r.4. kSrftnMMta. R«kk UMtastaa S,

legfinomabb kivitelben, készen és 
mertek után, meglepő olcsó árban 
FEHÉR M. MIKSA, Károly korút l(S

Kiadja:
'A „Hétfői N*pMM lapkiadévAUálat.


