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Halló, halló...
Hovatovább gyilkos rettegéssel, 

gondolunk már rá.
Szegény pesti polgár mélyről 

feltörő sóhajtással ül le a készülék 
elé és veszi kezébe a kagylót.. A 
központ nem jön. Hiába fújod, 
rázod, billegeted: nem jön. És ha 
jön: tévesen kapcsol és ha jól 
kapcsol: mással beszél és ha már 
beszélhetnél: harmadikat, negye
diket, isten tudja hányadikat 
kapcsolnak be, zagy zúgni kezd 
és pöttyögni és muzsikálni és idő 
előtt szétkapcsolnak és kidöglik 
belőle az áram és te ott állsz és 
zsebkendővel törölgeted izzadó 
homlokodat és szidod szegény 
megboldogult Bell-t, idegeid re
megnek és agyadba pattanásig 
tódul a vér.

Pénzedbe kerül, annyi pén
zedbe, amennyiből gyorsfutárt 
tarthatnál, kettőt is, amennyit 
ngyonsanyargatott erszényed sem
miképpen sem bir el, de fizeted, 
mert különben sorvad üzleteli’éé 
elenyészik a jobb jövőbe vetett 
reménységed is, amely a lelket 
tartja benned arra a napra, ami
kor nem lesz Devizaközpont és 
gazdasági megkötöttség, adhatsz 
és 'ehetsz és engedhetsz adni és 
venni, amikor engednek élni és 
lélekzeni.

Drága a telefón és persze, mint- 
lofiy drága, folyton emelik. Itt 
nincs kapcsolási mizéria, itt nincs 
„mással beszél", itt fizetned kell 
Pontosan, gyorsan és sokat, kü
lönben kikapcsolnak és leszerel
nek és elásnak és eltemetnek, 
kegy észre sem veszed. Emelik 
negyedről-negyedre és ha a jó Is
ten segít: legközelebb már napról- 
nnpra és cserébe az emelésért nem 
kapsz pontos, jó, szolid hirszolgá- 
lást — amit a pénzedért minden 
kiskereskedésben elvárnál — ha
nem kapsz szép Ígéreteket, re
ményt keltő „majd“-okat.

Majd lesz automatikus kapcso
lás, majd lesz beszélgetések száma 
Kennt való fizetés, majd lesz bu- 
??' ™zpont, meg még egy pesti 
,,°zpnnt: nlaíd lesz modern készü- 

majd lesz nyugtod és békessé- 
es üzleted és jókedved. Majd. 

s itt állunk szomorú szefnü 
^' Polgárok és nézzük, várjuk, 

éljutt. Majd. De nem merünk 
hangos szót szólni, árut kö- 

Wu' a Pénzünkért és Ígéretek 
Máltását a tízezrekért.

Jól van. Nem merjük. De a 

. az igazgatóságnak 
d&J*7 !í!s ^látása. Ne csak 
iá ÉrintiSd’9D’ hRáem telefónt 

“nyit csak megérdemelünk.

& Bombamerénylet 
a Club-kávéház ellen

Kézigránátot dobtak be a kávéház ablakán 
Sebesülés nem történt - A régi merényletek tetteseit 

előállították a rendőrségen

Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka újabb bombamerénylet tör
tént a Lipót-köruton levő CZw&-ká- 
véház ellen. A rendőrség tehát alig 
fejezte be a Kovács testvérek és 
társai ellen megindult vizsgálatot, 
máris üjabb bombamerénylet fog
lalkoztatja a főkapitányság politikai 
Osztályát A merénylet felelet akar, 
lenni a Kovács testvérek letartóz
tatására, hogy hiába fogták el őket 
és hiába foglaltak le 67 kilogramm 
ekr.azitoi,

Mert még mindig vannak titkos 
társaságok, amelyeknek tagjai 
a lakásukon ekrazitot és más 
robbantó szereket rejtegetnek 
és ennek a demonstrálására ha
jítottak be vasárnap éjszaka a 
Club-kávéház ablakán egy kézi

gránátot.

A Club-kávéház ellen most már; a 
harmadik esetben követtek el me
rényletet, amelynek részletei a kö
vetkezők:

Szombatból vasárnapra virradó 
éjszaka egy óra tájban, amikor már 
kevesen voltak a kávéházban, ha
talmas csörömpöléssel bevágták az 
ablakot és azon keresztül egy kézi
gránát repült be a Club-kávéházba.

A kávéház Csáky uccai frontján 
a negyedik ablakon az uccáról 
bevágták a kézigránátot, amely 
a 2% ni. magas és 1 cm. vastag 

üveget bezúzta.

A gránátot olyan erővel dobták, 
hogy hét méternyi távolságra re
pült be,

emberéletben azonban kárt nem 
okozott.

A detonáció pillanatában hatal
mas csörömpöléssel hullottak alá az 
ablaküvegek és az irtóztató Robajra
ITirfíTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiK1"""1

A vasárnapi magánforgalom 
barátságos, de üzlottelen. A kétnapos tőzsdeszünet alatt lanyhaságfelé 

hajló irányzat a spekulációt óvatosságra késztette a így üzletkötés 
nem igen fordult el6. Taxációs árfolyamok a következők: Kereskedelmi 
Bank 400.000, Földhitelbank 130.000, Magyar Hitel 158.000, Ingatlanbank 

88—70 000 Olaszbank 16.500, Nagybátonyl 70.000, Alt Kőszén 830.000. 
Fegyver 435.000, Hofherr 77.008, Csáky 30.000, Rima 68.000, Izzó 1804)00 

Cukor 050.000, Gumi 70.000, Olaj 64.000, Finoiji bőrgyár 17.500^19.000, 

Böhm hordó 3800-4200, Ofa 130.000,

- A Hétfői Napló tudósítójától. - 

az egész környék népe összecsődült. I semmi gyanúst nem vettek észre, 
A kávéházi .vendégek ijedten mene- és a detonáció idejében egyetlen
ktiltek ki az uccáta, mert azt hit
ték, hegy még újabb bombákat fog
nak behajitani és a 
akarják ismételni a 
gyilkosmerényletet.

tettesek meg 
pár év előtti

A merényletről a kávéház tele
fonján akarták értesíteni a főka
pitányságot,

azonban a kávéház két telefonja 
közül egy sem működött és az 
egyik telefon az előző napon 

romlott még el.

Edig minden egyes esetben, ami5 
kor a kávéház ellen merénylet tör
tént, a telefon mintegy adott jelre 
felmondta a szolgálatot és termé
szetesen igy történt az tegnap is. 
A merénylet és a telefönhiba kö
zött tehát okvetlenül összefüggést 
kell keresni, amire a nyomozás most 
különös tekintettel fog kiterjesz
kedni.

A kézigránátot' nem közvetlenül 
az ablaküveg előtt hajították be, ha
nem a Csáky-utcai terrasz vasrá
csozata mögött, hogy a bombavető 
.minden akadály nélkül idejében 
tudjon elmenekülni. Ami sikerült’ is 
neki.

A főkapitány központi’ ügyeletét 
egy rendőrszobából értesítették a 
merényletről és éjjel 2 órakof 'ren
dőribizottság jelent meg a Club- 
kávéházban. A kézigránát ott hevert 
a márványasztalok között a kávé
ház közepén, amig a bizottság meg 
nem érkezett, nem, nyúlt hozzá 
senki’.

Á Rendőrség emberei kihallgatták 
a kávéház személyzetét, azonban 
senki sem] tudott pontos lcirást adni 
a merényletről. A meijénylet előtt 

egy embert sem láttak az utcán.
Mindenki csak a detonációt hal
lotta és az ablaküvegcsörömpö
lést, tetteseket azonban nem lá

tott senki.
A rendőrség tehát minden pozU 

tiv adat és szemtanuk nélkül kezdte 
meg a myomozást, az egyetlen ké
zigránát alapján. Vasárnap dél
előtt a Cluh-kávéházban helyszíni 
szendét tartottak Andréka Károly 
főkapitányhelyettes és Szrubián De
zső dr. rendőrkapitány. Velük volt 
a rendőrség bombaszakértője is, aki’ 
ma délelőtt megvizsgálta a kézigrát 
nátot. Megállapította

róla, hogy német tipusu csöves 
kézigránát és dinamonnal volt 
töltve. Tehát hasonló volt ahoz, 
amelyet Rassay képviselőnek és 
Az Est szerkesztőjének küldtek 

annak idején.
A kézigránát alkalmas volt arra, 

hogy embert öljenek velő és hogy 
ennek dacára a merénylet nem sía 
került úgy, amint azt a merénylők' 
tervezték, ennek az volt az oka, hogy,

a kézigránát zsinórja el volt 
rántva és a kilógó gyutacs ned

ves volt.
A kézigránátot a tüzetes meg-: 

vizsgálása után éltették a többi ta-i 
Iáit bombák és robbanó tárgyak; 
közé.

A rendőrség a kávéházat lezárat* 
ta és a nyomozás megkezdésévé 
egyidejűleg a főkapitányságon erfa 
permanenciát rendeltek el. Berci* 
deltók az összes detektiveket és &

régebbi Club-kávéházi merény
letekről készült nyomozati jegy
zőkönyvek alapján indult meg a 

vizsgálat.
A délutáni órákban a főkapitánya 

ságra egyenként hozták bo a CIúIh 
kávéházbeli merénylőket, akiket) 
nyomban vallat óra fogtak. A rend
őrség Ily László és tizenkét társai 
között keresi a vasárnapi bomba
merénylet tetteseit, akik azonban 
most is állhatatosan tagadnak.

Egyelőre négy ember, van ebben 
az ügyben a főkapitányságon. A 
nyomozásból a főkapitányság csak 
hétfőn tájékoztatja hivatalosan a 
nyilyánfieságöt.
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Retten
beszélnek

parlament büfféjéböl

A fiatal kar- 
•ndvypdrfi hónai ’/a 
sugárzó arccal iid- 
vötli a népszerű 
ülenzélci vezért, ami
kor a büffé egyik 
sarkában ráakad:

— Hosszú hóna
pok óta — mondja 
— ma volt az első 
boldog napom.

at is hozzájárul.
— Könnyű neíi'efi. Huf,/i Tóni orzto- 

gáttá köttetek a Dorogi Gumiéit ötezer
rel. Atéri nem tudott senki mát kapni, 
mert az egységespárti képviselők vették 
igénybe a ntéltúságos főtanácsos űr tíZ- 
jdn majdnem az egész stokkját a Ke
reskedelmi Dónknak,

— Istenem, mi at a száa-kHszáz Do
rogi (< mmi? Attól még nem voltul ilyen 
Jó kedvem.

— Hát pertu, ti már hozzá vagytok 
szokva ahhoz, hogy egyik napról a má
sikra milliókat icirestak. Hugyl Tóni 
hozta a Dorogi <!um.init, Dréhr Imre szál
lította a Lloyd íla.ikot és az .lllmncuo- 
mot, a Hit Abanl pedig MFTh-yal és 
Interrrximmei keitöestteáett. : Ztldó 
bankok egymást licitálják túl, hogy örö
met szerezzenek a keresztény alapon álló 
kormánypárti képi lielö uraknak, ne
künk pedig, mint zsidó bérenceknek 
felkopik az állunit.

— Azért ne haragudj, lehet még be
lőled is miniszter, vagy kormánypárti 
képviselő. — Megnyugtatlak, hogy az 
ilyen csekélységek bennünket már hide
gen hagynak. Egészen más oka van az 
én jókedvemnek.

— Vettet egy autót. Azon se csodál
koznék. Ha így megy tovább, rövidesen 
az egész cgységespúrt automobilon fog 
járni a parlamentbe.

istenem, az a pár millió, amibe, 
ma egy autó kerül.

— De legalább ne lennétek olyan 
illést elének, fíoyos gróf rikító vörös- 
színű Mrrcede,s-e és K állap Tamás hír- 
felensárgg Fiat ja igazán meghaladja az 
Ízléstelenség arany középúi iát.

— Már megint általánosítasz. A fon
tos az. hogy nem tudod kitalálni boldog- 
ságoniiuili az okát..

Főtanácsos leszelt
— Látom, úgyse t-ib ie' , hát meg

mondom. A keresltedt. ánisztör sze
mélyesen intézkedett egy héttel ezelőtt, 
hagy javítsák ki telefonomat és ma reg
gel tényleg megjelent egy szerelő a la
kásomon s azóta kétszer már jelentkezett 
is a központ.

Szent Isten, micsoda Ötlet. Ünnepé- 
I csen Ígéretet teszek arra. hogy ha 
ugyanezt ki tudod vinni as én számomra 
is Val hónál, kötelezem magamat, hogy 
egy félévig nem szólalok fel a Házban.

Azt hiszem, ezt az üzletet meg le
hel kölni. Valkó c tekintetben nem tesz 
kiilömbségct kormánypárti és ellenzéki 
képviselők között. A miniszterek köztit 
Valkó a legnagyobb aláíró. Ügy tudom, 
a napokban fogja ünnepelni a jubileu
mát annak, hogy száz képviselőnek utalt 
ki t elefánt. Azon a délétől tön is, amikor 
az én ügyemben intétkedeif, tiz perc 
alatt hat képviselőnek utalt ki talefónt 
és vagy tiz képviselőnek javíttatta ki 
a telefonját. Köztük elleneóki képvise
lőknek is, még egy szociáldemokrata is 
kapott t elefánt.

— Kabát, holnap én is szerencsét pró
bálok.

— Előre is szerencsét kívánok, egyben 
gratulálok is a tegnapi győzelmetekhez.

— f
— Csak ne szerénykedé, nagyon jól 

tudod, mire gondolok. Huszár Károly és 
Kiss Menyhért pdrb" iában mindkét har
coló fél ulúl maradt és ti győztetek, okik 
»sl dilit jdt ok, mindegy. jobboldalon, 
vagy baloldalon, vagy a közepén ülnek-e 
a kurzus képviselői, nyugodtan egy ka
lap alá lehet vonni őkel. Mcnyust senki 
se vesti komolyan, dr abban bizony 
igaza van, hogy ha valaki a keresztény 
politika egyik exponense és egész életét 
a keresmény politika hirdetésével töltötte 
el, at ne üljön be egy zsidó bank elnöki 
állátdlni.

— Mit szaralsz itt a folyosón, eredj be 
a terembe, ott mondd el, ha von bátor- 
súgod t s nem félsz attól, hogy saját ba 
rátáid ülnek agyon. Különben is esek 
nagyon kis különbség van kössed és 
Huszár Károly közölt. Huszár Károly 
elnöke az Amerikai Magyar fiunknak, 
te p'uiig elfogadod, hogy zsidó bankok 
tér: vényeket ajándékozzanak neked.

— Envelem nem fogsz Összeveszni, tn 
nyugodt lelkihmercttel fonadhatom el

I

í

mert, én soha nemaz ilyen figyelmet, 
bántom a zsidó bankokat.

— Még az volna szt',p- Ezzel szemben 
azonban nyugodtan ülsz egy pártban 
Gömbös Gaulával, Zsilinszky Endrével és 
Ekhar.lt Tiborral.

— Elhiheted nekem, hogy szívesebben 
ülnék egy pártban Weiss Fáloppel, vagy 
Ullmann Adolffal, de mit csináljak, Nd- 
nássy Bandi mondott erről éppen az 
imént egy Jó viccet. Egy ellenzéki kép- 
vielőnek magyarázta, hogy az egésznek 
a népjóléti miniszter az oka, aki nem 
tette szabaddá a lakásokat és nem enge
délyezte a lakások szabad felmondását. 
Mi szabályszerűen /elmondtunk Gömbös 
Gyulának és társainak, ők azonban nem 
vették tudomásul a felmondást. Itt csak 
HUakoltalási eljárás segítene, a lakás
hivatal azonban nem bocsájt rendelkezé
sünkre e célból karhatalmat.

— Most jut eszembe, nem tudod, hogy

Elfogtak 
három veszedelmes

valutacsalót
TS „Zugliget" filénái
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

Az utóbbi időben feltűnő módon' 
elszaporodtak a valutaszélhámosok,! 
akik kereskedőktől és magánosoktól I 
valutaszerzés ürügye alatt nagyobb 
összegeket csalnak ki előlegképpen. 
A pénzt fölveszik és azután nem 
jelentkeznek. A károsultak pedig 
nem merik őket följelenteni és igy! 
a csalók tovább folytatják iizel-1 
rneiket.

A károsultak az utóbbi esetben is 
csak ritkán mernek följelentést 
tenni. Sínger Adolf kereskedő Sal
gótarjánból Budapestre utazott. A 
vonaton megismerkedett három em
berrel, akik ajánlkoztak arra, hogy 
Singcrnek ötvenezer cseh koronát 
szereznek Budapesten.

Amikor Budapestre értek, Singer 
a három embernek átadott ötmillió 
koronát előleg elmén és megálla
podtak abban, hogy egy körúti ká
véházban találkoznak, ahol Singer- 
nelr átadják az ötvenezer szokott. 
Sfnger órákig várt hiába, gyanús

„71 magyar kérdéssel szemben 
Jóindulat tapasztalható"

MÓSEít EK1VÖ ntmutBUUlisi ítipvlselK, a Eülügyl HiotMg 
előadója a néns^óvetsűgi tfgcífz tlpgyajdeairál

A népszövetségi ligák bécsi tár
gyalásairól, amelyek a múlt héten 
zajlottak le és az egész világ köz
véleményét élénken érdekelték, Mó- 
ser Ernő nemzetgyűlési képviselő, a 
külügyi bizottság előadója a követ
kezőket . volt szives a Hétfői Napló 
munkatársának mondani:

— A népszövetségi ligák Béos-. 
ben, a Hofburg veres termében 
tartotta meg idei kongresszusát 
Adclswaerd báró elnöklete alatt. 

A delegáció tagjai Apponyi gróf
iul az élükön a különböző bizott
ságokban több fontos határozati 
javaslatot terjesztetlek elő, ame
lyet úgy a bizottságok, mint a 
plénum nagy érdeklődéssel foga- 
gadott. Apponyi Albert gróf a 
propaganda ügyek tárgyalásánál 
egy rendkívüli fontosságú módo
sító javaslatot nyújtott be, amely-; 
nők indokolásánál kifejtette, hogy 
nem fogadhatja el azt a rendele
tit, amely szerint a tankönyvek 
a békeszerződésekről Ítéletet mond
hassanak, mert a bizottságnak 
ilyirányu működése at egész ma
gyar közvélemény részéről ko
moly ellentdllásba ütközne. Csak 
azt teheti magáivá, hogy minden 
ország egyesülete saját hazájában 
tegyen meg mindent a háborús 
propagandának az irodalomból és 
a tankönyvekből való kiküszöbö
lésére. Enuól többre a maga ré
széről nincs módjában felruházni 
a bizottságot. Pro és kontra fel- 
azólalá*A\ után Dumát francia

kin értette nyilatkozatának az* a ré 
szét, hogy mint fajvédő hazaárulófonál 
vacsorázik.

— Biztosan nem tudom, de azt beszé
lik, hogy Nádossy Imre országos fő
kapitányra, aki gyakran szokott Hat
vány I^ili bárónőnél vacsorázni.

— Nem rossz.
— Sőt ellenkezőleg, Hatvány Lili 

amellett, hogy nagyon szép és nagyon 
okos asszony, nagyon jó vacsorákat szo
kott adni. Ha nem tudnád egyébként, 
közlöm veled, hogy ha jó vacsoráról, 
vagy jó ebédről van szó, a többi fajvé
dők sem intranzlgensebbek Nádossy 
Imrénél. Ekhardt Tibor tír például, aki 
ma oly élesen neki rohant Vázsonyi Vil
mosnak, nagyon gyakran szokott Krausz 
Süninél ebédelni.

— Ejha, ez még jobb.
— Hát rossznak semmieetetre se mond

ható . ..

volt a dolog és ezért a főkapitány
ságra sietett, ahol följelentést tett.

A detektívek nyomán csupa vé- 
letlenségből akadtak rá a kereskedő 
csalóira. Két detektív a Városliget
ben három emberre lett figyelmes, 
akik nagyobb összegű pénzen osz
tozkodtak. Igazolásra szólították 
fel őket és minthogy nem tudtak 
magukat kellőképpen' igazolni, elő
állították őket a főkapitányságra.

Ott rövid vallatás után beismer
ték, hogy a náluk levő ötmillió ko
ronát Singertől csalták ki. A rend
őrségen megállapították a nevüket 
is: Schuller Jómét lókereskedő, 
Schönteín Lajos és Zöldhegyi Dezső 
foglalkozásnélküli egyének szemé
lyében.

Schullcrről megállapították azt is, 
hogy többszörösen büntetett rovott- 
multu szokásos vásári tolvaj, aki 
vidéke is számos csalást követett 
el. Mindhármukat letartóztatták.

megbízott csatiokozott Apponyi 
Albert gróf módosításához. Hoz
zájárult a nagygyűlés a magyar 
pénzügyi helyzet szanálásáról szóló 
javaslat sürgősségének a kimon
dásához is, amely szerint Magyar - 
ország pénzügyi helyzete két
ségbeejtő és szükséges, hogy nem
zetközi szervek teljes figyelemmel 
kísérjék az ország pénzügyi szaná
lását.

— Nagy figyelemmel fogadta a 
nagygyűlés Lukács Györgynek a 
kisebbség fogalmáról szóló fejte
getéseit, különösen azt a részt, 
amely a loyali fással foglalkozott 
Itt a szónok azt fejtegette, hogy 
a loyalitds fogalma alatt semmi
kép sem értendő, hogy a kisebb
ségek jogaikat és érdekeiket meg
tagadják és nem lehet a loyalitás 
megsértésének tekinteni, ha a kt- 
sebbrégek jogaik védelmét nem
zetközi fórumok előtt keresik.

— Ami a tárgyalások menetét 
illeti, objektív szemmel figyelve, 
megállapíthatjuk hogy a kon
gresszuson résztvelt államok kép- 
viselőinek legnagyobb része a ma
gyar ügyet jóindulatulag karolta 
fel. Bár a kongresszusnak jellege 
tisztán akadmikus, ez a megnyi
latkozás figyelemreméltó. Különö
sem megfigyelendő az a tény, hogy 
a közvetlenül nem érdekelt álla
moknál a magyar kérdéssel szem
ben bizonyos jóindulat tapasztal
ható

Faver Sándor
A héten az övé volt a legjobb 

ellenzéki riposzt-vágás, amikor le
szavazták és azt mondták neki, hogy 
a leszavazás miatt nem tud aludni.

— Vannak — felelte Fayer Sán
dor — akik ilyen dolgok miatt nem 
tudnak aludni és vannak, akik ak 
kor nem tudnak aludni, ha nincs 
huszonöt kiló ekrazot az ágyuk 
alatt.

Biz ez van igy néhanapján mife
lénk és az egész ekrazitos vissza
vágásban az lepte meg az embert, 
hogy éppen Faycr Sándortól, ettől a 
szelid, kékszeinü, monoklis város
atyától származik, akire mikor rá
nézek, mindig azon csodálkozom: 
mit keres az ellenzéken? Olyan szü- 

í letett kormánypárti és igen jól be- 
! illett volna - valaha Bárczy István 
I mögé tapsolónak. Megkésett azon- 
í bán némiképpen és bármilyen ma- 
' meluk-temperamentum is, erra még 
I sem volna kapható, — már feleke- 
! zeti viszonyainál fogva sem, — 
; hogy Sipőcz Jenőnek legyen a 
[ klakkja-
■ Fayer Sándor egyébként nagyon 
gazdag ember. Van kendergyára, 
földbirtoka, automobilja, pazar, fő
úri lakása és papirosa bizton annyi, 
hogy Dunát lehetne vele rekeszteni. 
Meg kell csóválni az embernek a 
fejét, ha arra gondol, hogy ennek 

j az embernek, aki élhetne, mint hal 
; a vízben, nincs nagyobb ambíciója, 
mint hogy tanácsokat adjon Wolff 
Károlynak, vagy hogy órákig tartó 
beszédben bizonyítsa, hogy amit 
Wolffék csinálnak, az rosszul va
gyon megcsinálva. De vájjon nem 
üres szalmacséplés-e ez, amikor min
denki igen jól tudja, hogy Wolffék 
mindent rosszul csinálnak? Hát 
ilyen fölösleges energiapazarlást 
visz véghez ez a tipikus lipótvárosi 
városatya.

De van még egy nagy szenve» 
délye: a pártalapitás. Vannak-e 
ilyenkor ambíciói, azt nem tudom, 
de hajlandó lenne minden félórá
ban uj pártot alakitani. Aki meg 
emlékszik az 1873-as krachot meg
előző időkre, annak ismernie kell a 
Makler-bankok szapora fajtájút is. 
Legalább ilyen sűrűn tenyésztek 
azok a pártok is, amelyeket Fayer 
Sándor gründolt, néha nem minden 
siker nélkül. Legutóbb a gazdaság
politikai párt megalapításával is 
mandátumot nem szerzett ugyan 
sem magának, sem Gratz Gusztáv
nak; de legalább sikerült .Vázsonyi 
Vilmost úgy maga ellen haragítani, 
hogy ember legyen az, aki meghé- 
kélteti. De megmaradt a nagy ak
cióból, amely hatalmas lendületű 
plakátokban élte ki magát, egy vá
rosi párt és megmaradt Holtai Béla, 
Horváth IV. Károly és Bársony Ele
mér, a kegyelmos patikárhis.

Üj Mikszáth kell ahoz, aki mej* 
írja majd egyszer, hogyan alakul 
?ey uj párt. A régi Mikszáth csak 
arról irt mindig, mint születnek a 
magyar mandátumok. A párt szüle
tésére vonatkozólag Fayer Sándor
nak kell majd adatokat szolgáltat
nia. Ha talán országos párt 
nem lesz a viharos agltáclóból, a 
plakát-erdőből: ám lesz belőle vá
rosi párt- És ha Bethlen István 
mellett nem küzdhet Fayer Sándor, 
az ellenzéki vezér, akkor tud ő 

olílnak is ellenzéke lenni, de 
olyan, hogy a keresztény-párton 
minél többet kívánnak ebből * faj- 
tábóL

Ekhar.lt
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Megélénkült 
az indemnitási vita

Párt *• "ut fcl “?no: 
Lókat — Ra'““y •«»<**” mondja el 
, bébidét - Még e héten meg

ejtik az alelnök-vál»sztást

Az egységes párt elnöki bizottsága 
héttón. joiius 2-án este értekezletet tart, 
amelynek legfőbb tárgya az ügyvezető- 
alelnöki állás kérdésének végleges ren
dezése. Mivel ennek a tisztségnek betöl
tése o miniszterelnök diszkrécionális 
joga, természetes, hogy az ő jelöltje 
fog az ügyvezető-alelnöki székbe ke
rülni. Az egész kérdés már csak paszta 
formalitás, mert elintézett ténynek te
kinthető, hogy Bethlen István gróf Al- 
inássy Lászlót, a képviselőhöz alelnökét 
fogja az ügyvezető-alelnökségre aján
lani, akit a legutóbbi ülésen már úgyis 
a párt alelnökévé választottak. Ezzel 
a ténnyel természetesen vele jár az is, 
hogy Almássy Lászlónak a nemzetgyű
lés alelnökségéről le kell mondania, 
ami még e héten meg fog történni. He
lyébe az egységos párt Pesthy Pált 
akarja megválasztani a magas közjogi 
méltóságra.

Az indemnitási vita értesülésünk sze
rinte jövő héten szélesebb mederben fog 
folyni, mivel egyrészt az egységes párt 
higgadtabb elemei is felszólalnak, más
részt az ellenzék súlyos politikusai kö
zül is többen sorra kerülnek.

így szerdára várható Rassay Károly 
beszéde is.

Értesülésünk szerint Rassay Károly 
foglalkozni kivan a belpolitikai problé
mákon kivül a kormány külpolitikájá
val is, ami annyit jelent, hogy súlyos 
kritika tárgyává teszi a folytonosan 
halmozódó kudarcokat, amelyek a kül
ügyi kormány tehetetlensége révén az 
országot érték. Az egységes párti fel

HÉTFŐI NAPLÓ
szólalások csak rövidek lesznek és szó 
van arról, hogy a múlt indemnitási vi
tán bevált harminoperces rendszert 
most is életbeléptetik és egy-egy szó
nok csak szigorúan határolt szakkérdést 
fog fejtegetni.

Egyébként az ellonzók balszárnya, a 
szociáldemokrata párt is erősön készül 
a harcra, amelynek alaptónusát már 

.Peidl Gyula múlt heti felszólalása meg
adta. Beavatottak szerint a feszült han
gulat a háromnapi szünet alatt nemcsak 
hogy nem enyhült, hanem ollenkezőleg, 
még fokozódott is, aminek oka abban 
keresendő, hogy a Kovács-testvérek 
ügyéből kifolyólag napvilágra jutott

Hatánáp 
és ostromállapot 

Drákói rendszabályok Duisbuvggat és 
Mambóimnak szemben. — A brüsszeli 
német követséget védelem alá kellett 

helyezni ■
Berlin, jídiüs 1.

(Wolff). Az eddigi jelentések 
szerint nincs ok arra a feltevésre, 
hogy a duisburgi robbanást német 
részről idézték elő. A Havas-ügy
nökség jelentése is azt mondja, 
hogy a szerencsétlenség vagy bom
barobbanás, vagy pedig a vonat 
egyik gáztartályának robbanása 
folytán keletkezett. A teljesen tisz
tázatlan tényállás dacára a belga 
parancsnok drákói rendszabályokat 
léptetett életbe Duisburg és Ham- 
bom lakosságával szemben. A rob
banásról a Rjihr-vidékről a követ
kező részleteket jelentik: Szomba
ton reggel 142 óra tájban Hoehfeld 
környékén erős robbanást hallot
tak, amely megrázta a házakat. A 
robbanás oka még ismeretlen. Úgy 
hírlik, hogy egy Duisburgból in
duló vonat erősen megsérült, több 
kocsi és a vágány egy része elpusz
tult, a hidpálya sértetlen maradt. 

vallomások bő talajt nyújtanak a kor
mányzat támadására.

NAGY EMIL TISZA VÁRKONYON

A Magyar. Távirati Iroda jelenti: 
Nagy Emil dr. igazságü^yininisz- 
ter ma délután 2 órakor Tiszavár- 
konvra érkezett. A miniszter kísé
retében vannak: Almássy László a 
nemzetgyűlés elnöke, Erödi Har- 
rach Béla, Erödi Harrach Tihamér, 
Platthy György, Görgey István. 
Illés József képviselők és Gál 
László, a miniszter titkára. Az 
igazságügyminiszter a délután fo
lyamán a képviselőkkel együtt 
részt vett a község polgárságának 
aratóünnepén, majd a községgel 
határos Berente tanyára ment.

Brüssel, julius 1.
(Havas). A duisburgi merénylet

tel kapcsolatosan minisztertanács 
lesz, amely dönteni fog a szükséges 
rendszabályok felől.

Brüssel, julius 1.
(Havas). A német követséget, 

Op-nt a lapok jelentik védelem alá 
helyezték, mert a duisburgi me
rénylet miatt tüntetésektől tarta
nak.

Koblenz, julius 1.
(Havas). Az eddigi bünetőrend- 

szabályokon kivül a szövetséges 
bizottság elhatározta, hogy julius 
2-ától kezdődően a megszállott terü
let és Németország többi része kö
tött határzárt léptet életbe. A bi
zottság azt tervezi, hogy ki fogja 
hirdetni az ostromállapotot.
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Súlyos 
villamosszerencsétlenséa 

a Kéii-uMta
V dunahara.ztl helyiérdekű telje, 
sebességgel beleszaladt egy teher- 
vonatba. — A kocsavezctű élet

veszélyes, több utas könnyebb 
sérülést szenvedett

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

pesti Helyiérdekű Vasutak vonolán su- 
ilyoq vasúti összeütközés történt, moly- 
nek y iletveszélycs és több könnyebb 
sobesüle áldozata vaö.

A Dunaharusztiról 7 óra 30 perekül 
elindult 3 kocsiszerelvényből álló vici
nális vasút teljes sebességgel robogott 
a budapesti állomás felé. A Kén-utcánál 
egy Ráckevéból útnak indított teher
vonat vesztegelt, melynek utolsó kocsi
ján, az eddigi megállapítások szerint, 
a jelzőlámpák nem voltak kivilágítva. 
A tilost jelző szemaforok, eddig még ki 
nem derített okokból, nem működtek s 
igy a teljes sebességgel robogó duna- 
haraszti vicinális beleszaladt a teher
vonat utolsó kocsijába.

A vicinális motoroskocsiját az összo- 
ütközós teljesen szétroncsolta és Men- 
koch ülés 38 óves kocsivezotőt kivágta 
a mellctto futó sínpárra. A szerencsét
len kocsivezotőt élettelen állapotban 
szedte fel, a nagy detonációra odase- 
reglett közönség. Mindkét halántékát 
összezúzta, az előhívott mentők az élet- 
voszélycson megsebesült Menkocht a Ró- 
kus-kórházba szállították.

A vicinálison szerencsére igen csekély 
számú utas volt,* a motoros kocsiban 
senki sem ült. Egy utas súlyosabb, töb
ben könnyű sérüléssel menekültek a ka
tasztrófából. A rendőrség ez ügyben 
megindította a vizsgálatot.

BÉRAUTÓK
ÉJJEL-NAPPAL 

BENZIN, OLAJ,,PNEUMAT1K 
SZERSZÁMOK

KIRÁLY AUTOMOBIL RT
Telefonok: József 124-01, 124-02 és 124-03 éijel- 
nappal, Teréz 157-C0 és Teréz 106-08 nappal

A tihanyi rektor
Irta:

SOMLAY KAROLY
A CBÍatalaaságok tervozgetésében és 

végrehajtásában nagy mester volt a pá
pai kollégium egyik réparágó ja, a gólya- 
»ba Mjtykó diák, akit a lenesén, káposz- 
wn és babon telelő-nyaraló szépreményü 
ifjúság Szilvanidesz néven tett halhatat
lanná a hagyományokban.

A pápai Tókertekben, a Kishegyen és 
u öreghegyen sok szilva termett annak 
Maién. Matykó pedig igen szorotto a 
msnaváló, hamvas szilvákat és titokban 
,ny kivette a vámot a bö termésekből, 
*ogy legyen a búzalisztből sütött cipócs- 
U mellé, a szatyl mellé ogy kié giardi- 
netto ie. Ezért kapta aztán a hellén hang
ban Sz. ranldesz nevet.
I k°r J>át kesorves esztendők után te- 
Síto,a Préparandián tudomá- 
Storart “ tihanyl eklfa8ia meghívta 

Nem volt ugyan valami lányos állo- 
m!?-° t?lstoni lejtőjén la-

kis eklézsia; de Szilvanldom mégis 
E Vr,°,mtoayo1 lndalt a Nlmf» zengő 
ő,™ h°lfy ott is lesz majd szilva. 
fcal4k’pta h4t ládáját ée nokb 
Ion Laz erezágutnak, hogy meg no áll- 
StX Jh* n<,“ pillantia a legendás 
Sft a,rnyi> sz0ntogyházát és a 
drám.u ®£yk°r a szerelmes poéta A ‘kiée^™anynak riadó iAaya- 
f.i. i “ “ vénel örömmel látták a ió-

rektort Tüstént be Is szálltol. 
lék *h “4dBupp°8 iskolába és alig vár- 
uavazatját ** “mplomban meghallják a 

iliet1’nam “yoit *>■ 
woeeág; mert leien különös kegyel-

méből olyan kiadóstorku logénynek mu
tatkozott Szilvanidesz, aki még a bölöm
bikával . is kiállta volna a versenyt. Ha
nem más egyébben jelentkezett a fogya
tékosság.

Abban az időben tudniillik az volt ott 
a szokás, hogy ház-sor szerint élelmezték 
a hívek az égbekiáltót, vagyis a rektort 
A tihanyi menyecskék hát azt gondol
ták, hogy ez a fiatal legényke megeszi 
még a. bikkfadeszkát is. Mivel pedig a 
Balatonban nagy bősége vagyon a garda 
nevű szálkás halnak: naponként csak 
gardát küldözgettek néki ebédre, va
csorára.

— Miképen vagyon megelégedve tiszte
letes rektor urunk az asszonyok főztével? 
— kérdezte tőle egyik reggelen Katlan 
Tádé kurátor.

— Kolbászból, pecsenyéből és túrós 
gancából nem láttam én eddig csak kis- 
mekkorát sem... Hej, a keserves kese
rűjét, csak garda és garda, — sóhajtotta 
Szilvanidesz rektor.

— A gardát iá elesésnek teremtette a 
mindenek bölcs Alkotója.

— Úgyszintén a töltelékéé káposztát is. 
Szintazonképen a túrós bélest is ember
séges emberek számára adja a főséges 
Teremtő, — dörmögte a rektor, aztán be
ment a templomba orgonáiul és kán- 
tálnt

Az énekekben ugyan nem sok gyönyö
rűségét lelte a gyülekezet; mert a rektor 
egyszer olyan magasan kezdte a dicsére
teket, hogy a hívek szinte az orruk he
gyével ágaskodtak utána; máskor meg 
olyan mélyen intonált, hogy az állukkal 
simogatták a mellüket, ha zengedezni 
akartak.

Főképen azonban azt nem értették az 
istenfélő férfiak és jámbor asszonyok, 
hogy miért kántálja a rektor mindennap 
a nyolvanadik ének negyedik versét, 
amely eképen hangzik: *

Üram kérlek, nékem add tudtomra, 
Nyavalyás voltom okát keressem, 
Hogy óhajtott szabadulásomra 
Segedelmed által törekedhessem. 
Katlan Tádé kurátor, Lőcsláb, Kurta, 

Kupa és Pisze presbiter uraimék hát 
előbb összenéztek, aztán összedugván bo
zontos tudománytőkéjüket, elhatározták, 
hogy megintik a rektort.

Az istentisztelet után a kurátor a tem
plom előtt megszólította őkigyelmét.

— Ugyan tiszteletes rektor urunk, nem 
tudna már egyebet is dúdolni, mint nap- 
ról-napra csak a nyolcvanadik éneket? 
És miért akar kigyolmed a mi szent ek
lézsiánkból szabadulni? — kérdezte a 
halszemü Tádé.

Szilvanidesz rektor felhúzván bozontos 
szemöldökét, szikrázó szemének haragos 
tüzével végigöntötte bagósüveges elüljá- 
róját, aztán szabadjára eresztő haragjá
nak villámait

— Hogy innét szabadulni akarok? ... 
Hogy napról-napra mindig egy és 
ugyanazon éneket énekelok? ... Gondol
ják el kendtek, hogy három hét óta dél
ben és esto csak gardát eszem, az eb
adta! — dörögte a rektor és szegbe va
salt fütykösét sokat ígérőén suhogtatta 
a szürke ködökben.

A kurátor mogtapasztalván a bajok 
kutforrását, tüstént hirül adott mindene
ket az érdemes gyülekezetnek. A tanács
kozásoknak aztán lett íb foganatja.

Másnap épen vasárnapra virradt a ti
hanyi eklézsia. A kurátor tehát ünnepé
lyesen meghívta ebédre a rektort, aki 
olyan mohón nézto a terített asztalt, 
mint éhes egér a lyukához gördülő mor
zsát.

Kurátornó asszonyom, a kövér Erzsa 
néne tálalt is olyan eledelt a szőttes ab
roszra, amilyent csak a király eszik 
névünnopén Budavárában. Egy félakós 
mázos tálban töltött káposzta párállott,

körülrakva kolbászdarabkákkal, pró- 
mezve dagadóval és füstölt malacórjá- 
val. És ott állott mellotto a haticcés vesz
prémi csutonra is, színültig csopa
kival.

A rektort nem kellett biztatni. Tálhoz 
telepedett, felkapott egy facér fakanalat 
és a csizmaszárból előhúzván a csillagos 
nyelű bicsakot és egyet harapván, kettőt 
nyelvén, csárdást táncolt az ádámcsut
kája, miközben a tál tisztességére olyan 
emberül munkált közre, hogy a zsinóros 
attilát nyakig kellett kigombolnia. Ügy 
érezte magát, mint a hizó ártány, mikor 
a hátát kapirgálják.

A következő reggel aztán beharango
zott, fölment a kórusra és a hívek álta
lános megkönnyebbülésére a kilencven- 
kettődik éneket énekelte, amely ekképen 
hangzik:

Lelkem álmélkodva örvend, 
TIa a dolgok változása, 
Egymásból való folyása, 
Szemembe tűnik ...

A kurátor, aki az első padsorban üldö
gélt a feleségével, oldalon bökte könyö
kével a hitöst.

— Hallod-e ezt Erzsa? Meghasznált 
bezzeg a rektornak a töltöttkáposzta, — 
súgta halkan a halszemü Tádé.

— A csopaki som tott benne kárt, — fe
lelte lesütött szempillákkal az istenfélő 
asszony.

Szilvanidesz ur ezek utáu megbékült az 
állapotokkal. Nem panaszkodott többó a 
tihanyi menyecskékre. A holdfényes ta
vaszi estéken inkább kl-kiült a tisztes 
ormokra, ahol a regék királylyánya egy
kor aranygyapjas kecskéket legeltetett 
és édes merengéssel gondolt vissza a 
pápai Emolkákra, Melániákra és a bim 
bóajku Lenkákra.

W'Tíakő' í.zoliaabb bútorozott szobák, 82 1
’AfoAna*,1.-*f,gy?*B**’■ a- ■ Ka’- ~ ■‘vonalat untai ónul kiadtuk.

lakát hoz Juttattuk
Jgtoria Lakásiroda, BudapestIV, KossuthLajosu, 14. Telefón; 82-74

ha fölkeresi előkelő belvárosi irodán* 
kát. — Szobáját díjtalanul kiadjuk,
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Méhely Kálmánról 
a politikusról.. . 
írta > HEGYMEGI KISS PÁL, 

uy. államtitkár, nömzetgyBIéoi 
képviselő

Több mint egy hete, hogy ft közgazda
sági egyetem eltemette tudós tanárát, 
Méhely Kálmánt, a mai rendszer egyik 
volt exponenee, Tétek y Pál gróf tanár
tó rsn búcsúztatta. A sajtó részvéttel, de 
aztirko szavakkal emlékezett meg róla. 
Szülei mélyoégoson gyászé’ iák, barátai 
a sírba vitt nagy érlíkot Őszintén saj
nálják ...

Szabadjon nekem Méhely Kálmánról, 
a politikusról emlékeznem!... Hiszen 
nagyon jól tudom: mikor ezt cselekszem, 
az igaz ember egyéniségét méltatom, 
kinél nemesobb jellemet az újabb idők
ben keveset 'alálnnk.

Az ő poUtlKai barátai és tisztelői so
rába tartoztam. A politikával foglalko
zók közül talán Nagy Ferenc és Horror 
Ferenc állottak oly közel lelki rokonság
ban hozzá, mint én. Az említettek vele 
ogykon'iak, én nálánál fiatalabb e így 
talán engem gyakori érintkezéseink 
során, mint tanítványát, is kezelt « fosz- 
telcnebbúl öntötte ki előttem lelkét.

Méhely Kálmán idealista politikus volt. 
A haladás híve minden téren. Tisztelője 
az igazi nagyságnak, megbecsülte Tisza 
István emlékét, kit egykoron követett 
Szerette n munkásokat, nagy jelentősé
gűnek tartotta a polgári és munkástár- 
aad alom megbékü lését, erre törekedett. 
Tehát nőm tudott bele illeszkedni a mai 
időkbe... Kölcsönös engedékenységben, 
egymás megbecsülésében kereste a meg
oldást. Ebből a szempontból annyira fe
gyelmezett ás elővigyázatos volt, hogy 
a munkásság neheztelését elkerülendő 
nem vállalta a postvidéki polgári ellen
nek! listán az elsőflégot Ki is maradt az 
új parlamentből, minden komolyan gon
dolkozó ellenzéki politikus őszinte oaj- 
nálatára.

Azok közé a páriámén ti emberek közé 
tartozott, kik komoly készültséggel a 
legapróbb részleteknek alapos átgondo
lásával léptok ki a porondra. Ment volt 
minden demagógiától, szerény fellépését 
a belső nemes meggyőződés, az alapos 
hozzáértés sugározta át. Első beszéde 
nTkalmával őszintén és férfiasán tett 
vaHomáet elveiről, nem törődött vele, 
hogy tapsot, vagy ellenzést vált-e ki, — 
az a fő, hogy lelkiismeretével tisztában 
legyen. A páriámén tót e kevés, de no
mos fellépés elbűvölte « Méhely bevonult 
a számottevő politikusok Borába.

Mint, szónoknak orgánuma, follépéso 
hagyott maga után kívánni valót, nem 
volt cicomás, vagy élesen boncoló szó
nok. Tanár volt a parlamentben is, —■ 
pótolta a hiányokat, — óe hatott, mert 
mindenki érezte, hogy a nemes idealiz
mus hatja át szavait

Szerény és puritán jellemű, igazi férfi 
▼olt Méhely Kálmán. Soha sem tolta 
magát előre, nem Irigyelte más sikereit. 
Mindig az elvek győzelme a nem ogyénd 
sikerek elérése volt oólja. Egyáltalában 
nem követelte meg magának az őt meg
illető helyet Egyszerű közkatonaként 
dolgozott, irtózott az ünuepeltetéstől, a 
tömjén eséstől. A borgőzös vaosorákon 
nem szeretett beszólni. Do ott, ahol az 
ügynek wzolgálatot tohetettt, szívesen 
vonult egy sarokba, magánbeszélgetésre, 
félre, széleskörű tudással hozta fel az 
érveket, melyek szebbek voltak, minden 
dikciónál... Ha flnnepi szereplésről volt 
fzó, kabátja szárnyánál fogva sem lehe
tett előrángatni, do amikor egy kérdéa- 
iől komoly tanulmányt kellett készíteni, 
parancsolólag követelte magának a mun
kát. Hiszen Czottler .Tenő képviselőtár
sam említette, hogy mikor a dékánság- 
bán sorossá lett, tanártársai aggódtak, 
vájjon boteraiégót nem teszi-o súlyos
abbá a dékáni tiszt ellátásai Teteky 
Pál hozta ezt szóba, Méhely nemes Ön
érzettel és lelkesedéssel vállalta a 
munkát. Pedig akkor már nagyon beteg 
volt...

Ellenfeleit becsülte, a személyeskedés
től távol állott, másnak gyöngéit nem 
kutatta. Tetekyt. Kállayt, Czettlert ér
tékelte, a sarlatánoktól idegenkedett 
Mint barát mint elvbarát maga a jó
ság és szeretet, de amellett őszinte kri
tikus volt- Mikor először tartottam egy 
vacsorán politikát benődet, félre hívott, 
melegen Üdvözölt, de a maga srerény jó
ságos modorával rögtön előadta kifogá
sát is. én éreztem, hogy a figyelme- 
letás onaetlcD, jó szívből fakadt

Fegyelmezett volt. Késő ősszel, fél évi 
képviselőségért ment neki a dorogi vá
lasztásnak. Nycrrftoújf Műben őt támo
gatni klmciivóu, láttam, mint rendezke
dett a uekl nem való kortes útjában. 
Már nílyoa befutna, aró nélkül vállalta, 
midőn ns új választások alkalmával is
meretlen helyre, Szolnokrn küldöttük, 
hol a jó Hozóky Árpád segített neki.

Alig vonszolta magát, de végig harcolta tékcJfc a jelöltek erejét. Amint megje- 
a .választási küzdelmet. El kellett búk-; lentik ügyenként az ollenfél különböző 
nla, pedig -ezui-etott a parlamentben . választási manőverei, esett a biztos ki
tenni.. Eí*y zokszót sem hallottunk tőle., látású jelöltek száma 86, 64, 81, 22 és 

Önfeláldozó volt ■ törhotlenül hitt a így tovább engedett A demokratikus 
progresszív irányzat diadalában. Együtt Magyarország jövőjében vetett hitét 
Intéztük a választási harcot. Láttuk a to- azonban egy pillanatra sem adta fal... 
lakodó jelölteket, míg titkos szavazásról ■ Nemes joliem volt kevés mai politi- 
volt szó. Mikor a falvakban a nyíltana- kusban találhatunk annyi erkölcsi ér- 
vazást beállították, jeges szél csapta | féket, iniijt amennyi őbenne volt. A vi- 
meg az ellenzék harckor zségét. Mindenki Jág legnagyobb szónoka John Bright 
a bekövetkezendő vála^'ásl nehézségek-1 mondotta Cobdenről, azt amit mi társai 
ről beszélt, alig kaptunk pút elszánt Méhely halála alkalmával szintén érez- 
embert Már akkor beteg volt, a halálnak j tünk:

< szánva. Azért csaknem minden délelőtt „Nagyon kevéssé tudtam, mennyire 
I a lakásán dolgoztunk. Számítgatott, ér-| becsültem őt míg el nem vesztettem."

Zálogházról — 
zálogházra...

Megszűntek a zálogházi közoetítők — Egy arany
óra : 6000 korona — Lehetetlen' kölcsönt feloenni

Tíz évvel ezelőtt, épen Péter és Pál 
napján mutatkoztunk be egymásnak: a 
zálogház meg én. Odalent történt, Brassó
ban, pénz kellett az érettségi bankettre, 
titokban elvittem hát az anyám arany
óráját

Emlékszem, húsz koronát kaptam érte. 
Apámtól pedig huszonötöt!

Aztán elfeledtem. És most tíz év múlva 
ismét összejöttünk.

A zálogházról nz emberek nem beszél
nek. Böstellik, valamilyen kellemetlen 
érzés fut át rajtuk, találva érzik magukat 
s ha a becslő kis ablaka előtt ismerősök 
találkoznak, nehány fokkal már leromlik 
ogymás olött a tekintélyük.

— Hát már te isT — mondja az elfordi: 
tott tekintet

Az Íróasztal valamelyik fiókjában 
megtaláltam az órámat. Háromfedeles és 
azért nem hordottam mostanáig, mert 
arany, annak pedig értébe van.

Azt mondta az ékszerész: 180.000 ko
rona.

Mint aranyóra az íróasztalban: holt 
vagyon. Eladni nem érdemes. De zálogba 
tenni: pénzt jelent És azt forgatni tehet 
Ha Ganzok nem is, de Lloydot vagy 
Ltehtiget lehot rajta venni.

Hirtelen mozdulat és az óra már nincs 
a fiókban. Felhúztam és zsebredugtam. 
Nyolc, órát mutatott.

— Na, szegény óra ...
Ilyenkor ezt mondja mindenki.
A legközelebbi zálogházi közvetítő a 

nagykörút és Bákőczi-ut keresztezésénél 
van. Azaz volt Mert már eltűnt, szép 
lassan elszürkült, elcsenevészesedett és 
félreállt a nagy üzletek sorából.

Az órát visszatettem a zsebembe. Majd 
a Wcsselényi-utcában! — gondoltam.

Kilenc órára ráakadtam — a helyére. 
Ez is elszondcrült, elsorvadt, kiégett a 
lázas, sebesiramu, nagytóba ju Élet terhe 
alatt.

A ház előtt gázlámpa. Neki tehet dűl
ni. Több közvetítőre nem emlékszem.

A sarkon piros folt tűnik fel. Lomhán 
közeleg, xoorozns ős bölény, az emberek 
kitérnek előle, de ő, a pesti hordár, nem 
néz senkire.

Intek.
— Bátyám, hol van itt zálogház!
Megáll. Az neoa lassúvérű előkelőségé

vel fordul felém:
— Van valami elvinni való!
Az óra megcsillan. Lassan két kar 

nyúl feléje.
— Majd magam viszem el — felelem.
A vétesz fagyos, lenéző tekintet. Csak

nem egy Teréig tart Aztán a sötét 
ui osnipkás tömeg megmozdult, szó 
ólkül továbbhömpölygött
Tizenegy órára jár, miro a Ferenc té

ren rátaláltam egy zálogházra. Szürke 
épület, tehetne ovoda is, esetleg cseléd
elhelyező intézet.

Asszony cammog az ajtó felé. A ru
hája tiltakozik a divat ellen. Fehér le- 
pedős batyut cipel Játszik, ágynemű van 
benne

Ez már a nyomor felkiáltó jele. Az 
utolsó párnát most vasat! el valahol egy 
pária család.

Két párnáért, kit paplanért és két le
pedőért kapott összesen száznegyven ko
ronát!

Kétszer, háromszor elsétáltam az ajtó 
előtt, aztán lopva körülnéztem. Az utca 
üres volt Gyorsan besurrantam.

Ezt az érzést se lehet megszokni. A 
tegnotórlusabb zálogházjárö is széttekint 
mielőtt belépne, hogy nem Iátja-c meg 
valamelyik ismerőse!

Bent a teremben már sorban álltak az 
elzálogosítani akarók. Papirosba csoma
golva a kezükben szorongatták drágasá
gaikat Felhősen, hallgatva állottak, csu
pa szomorú ember, mint f jordok szélén a 
pinguinek.

Elmúlik Öt-tíz perc, a sor előremozog. 
Akik az élen vannak, már pénzt kapnak. 
Senki som örül, a pénz kevés, még szomo
rúbbak tőle.

Most én állok az ablak előtt Arany 
óra lánccal — mondom.

A becsüs unalmasan nézi: — Látom 
kérem — felöli és ásít

Szorongó érzés. A hátsó fedeleket kés
sel is nehéz felnyitani, ő a körmével pat- 
tantja ki.

Most felnéz:
— Adok érte hatezret... jőf
Valami az agyamba vág. Ha zivatar 

lenne, villámcsapásnak gondolnám. Két
százezer koronás óráért hatezer koronát 
kínálnak!

Menekülve kapok az órám után. A be
csüs szive nincsen kőből. Utánam kiált:

— ffatazerőtszáz... igent
Legközelebbi megálló az Irányi-utca. 

Ott is sorban állanak már. Különösen 
gyűrűk ée fülönfüggők vándorolnak a 
szekrényekbe. A kölcsön 1000—1500 ko
rona.

As órámat sokáig nézik, forgatják, az
tán bútezrot kínálnak. A becsüs itt is jó
akaróm:

— Nézze kérem, ne tessék elzálogosí
tani, tessék inkább dadáira beadni, úgy 
tlzenötezret la adunk rá.

Kedves figyrlmesség!
Már tizenkét óra. Eszembe jut a ki

adóm. Rohanok a Bökk Szilárd-utcába.

— Direktor ur... — köszönök be — 
tessék némi ezt az órát, a jövő elsejét* 
kérek rá./, hetvenezer korona előleget

A direktor szintén jó ember.
— Fiam, kár ezt elzálogosítani, többet 

ér ez’’az óra magának és aztán tudhatja, 
hogy előleget — óra nélkül sem adok 
senkinek.

A direktor urra udvariasan kell moso
lyogni.

Megtörténik.
Ezekután lemondtam arról, hogy ér

tékpapírt vegyek. Egyszerűbb ruhával ú 
megelégszem.

Az Árverési Csarnokra, Nemzeti va. 
gyonmentő vásárra, stb. gondolok. Csak
nem hat óra óta szaladgálok, de az 
órámra, egy aranyórára nem tudok még 
ötvenezer korona kölcsönt sem szerezni.

A vagyonmentőn éppen árverezés van. 
Azt mondják, az utolsó. A középosztály 
már minden értékes holmiját eladta, alig 
akad mostanában ingóság.

Itt, a Kinizsi utcai központi zálogház
ban végre sikerült az órámra kölcsönt 
kapnom. Nyolcezer koronát adtak!

Kálvin-fSren megnéztem, mit vehoA
lek rajta.

Az aranyóra kölcsöne éppen egy alsó’ 
nadrágot ér!

Szabó Bélc

Ne fektess® minden íi pénzéi értékpapírba
hanem vegyen azonnal beköltözhető oaaládi 

házat vagy telket 
mert az ingatlanoknál ftrémelkedés ezután 
várható. Bővebbet nálfácl KH 
a tulajdonosnál
VÜ., Almás! tör nyolct Tclofón: Józsof 124— 98

THÜRÖCZY nyug- dotcÉktivföfclügyolö masán- 
kutató irodája bizalmas természetű ügyekben 
nyomoz, megfigyel, informál. Rákóczi út ötven- 

hói/B. Telelőn: József 52-73.

Janiin de Parte
Hermina- és Erzsébet királyné-út sarkán 

Ragyogó 
júliusi műsor!

Bohózatok 
MngtínszámoK. Táncattrakdók 

Kezdete 9 órakor

Kitűnő francia éa magyar konyha

Feherliútorok, konyha, elűszoka, 
hálószoba, csakis elsőrendiick, sezlonok, matra
cok alkalmi árakon Frelier asztalosmesternél, 
Vili, Erdélyi ucca 1. szám. Telefón: József 23-78

Menjünk 
az Rngol

Parkba !
Még mindig vdltozntlon olcsó úr- 
bon kaphatók cipőáruim és pedig 
7000 IwroMtóM kiváló minMfü tranels 
fasonu külföldi női váasonoipők. OOOO Kor®- 
ná?rt elsőrendű külföldi gyártmányú női bor
cipők lOOOOK-árt gumitalpú utcaifakérváwn- 
cipők, férfi nagyságban 00.000 koronáért 
ValOOi tohéntokr snondálolc I* minőségi

20—28 28-32 33-W 37—40 41-44
ITUMJ- «+oó.-«4ő.-ioo».- hoi'iZ 
SzQrke vAuen női cipők fraucla fazon, fckotoéabaru1 
•ifitekben is ©«|rtet ipO tennlswalpök tag-

ScMfer
Háxiclpők éa harlanraneműek mértékeit árW,
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Verkli* 
szanatórium

MM anni/i sok más kedélyes in
tézménye ennek a megszomorodott 
pesti életnek, eltűnt a verkli, csak 
i koldusok szaporodnak el retten
tőmé. A verkli túlságos nagy re
zsiköltség volna ebben a virágzó 
iparban, amely vagy a legkisebb 
befektetést igényli, vagy a legsú
lyosabb áldozatot. Egyik ember, fes
tői rongyokat fektet bele, a másik 
két, valaha fürge lábat, látó sze
met, vagy izmos kart. A verkli, 
vagy a harmonika manapság olyan 
túlkiadás, amit megreszkirozni re
ménytelen és fölösleges. Az udvar
koldusok is meglehetősen kihalóban 
lévő fajtája manapság. Az előszoba
ajtók és konyhaajtók rideg zárkó
zottsággal tekintenek le az alant 
kántáló koldusra, a lakók úgy okos
kodnak, hogy a könnyű papirkoro- 
nást úgyis elkapja a szellő, hát in
kább bezárják a dupla ablakot és 
fölteszik a spalettát, ha az udvaron 
szivszakajtó módon megszólal a 
„Daruraadár" és utána elnyújtva 
fölzendül a r.e/rén:

— Szabad kérnem szegény, nyo
morult világtalannak...,

A koldusipar, az udvarokból ki
vonult az uecára és főként a kávé
házakba, két olyan helyre, ahol 
minden hangos művészi megnyilat
kozás hatósági beavatkozást vonna 
maga után. A hangulatkeltő eszkö
zök tehát leegyszerűsödtek a ron
gyokhoz, a millábhoz, a fekete vá
paszemhez, a karoncipelt maszatas 
cscsemőhöz és az idegesekhez. A 
sipláda, kintorna, vagy ahogy min
den irodalmi magyarosítást megcsu- 
foló módon még most is nevezik, a 
verkli, kiszorult a városligetbe és 
ott is bizonyos népies műintezetek 
zenészen alosztálya lett. Szerepel a 
hajóhintánál ,és a rlngUspilnél, né
mely mutatványos bódéban, de ez 
már, nem olyan közönséges fajta, 
hanem komoly, prepotens lármás 
orkeszter, . A sipláda, amit a régi 
idők koldusa a hasán cipelt és ol
dalt, vagy a tetején kurblizott, ma 
már talán csak ősi .koldusdinasztiák 
lomtárában található.

Igen megörvendtem tehát, amikor 
a József-uccán menet egy földszin
tes házból elémlrilláztok a régi 
kedves hangok, melyek zsenge ifjú
ságomra emlékeztettek. Egy réges- 
rég elnyűtt plattni alól a „Marga
réta gyönyörű virágétól" nevezetű 
gasssniiauer muzsikált bele a jú
niusi délelöttbe és nem a „Párizsba 
huncut a. lány", amely mo
dern hangszerelésben minden ligeti 
verkli repertoárjának legkedveltebb 
darabja. Azt hittem, hogy végre sze
rencsém lesz egy rég nem látott 
képhez. A hosszú udvar közepén ott 
all a koldus, kintornáját nyekéé- 
getve, mellette az obit gát tízéves 
„Szabadkémem", aki ajtóról-ajtóra 
iarva összedi a papirkoronáeokai és 
talán, ha minden stimmel, látni fo
gom o . eleinél, aki a tót nép 
müslkálltásának folyományaképpen 
tancralM-ekedik, míg a vice, hogy 
vgii mondjam, viceverza, káromba- 
am-mert nem helyeselheti asszonyá
nak társadalmi » főképp gazdasági 
helyzetéhez illetlen viselkedésit. Ta
ton még vannak olyan földszintes 
nazak a József-uccában, ahova még 
nem jutott el a háború elvesztM- 
"e* híre, gondoltam - cs sietve be
teltem a Icapuboltozat alá, hogy egy 
hSwf(,”a fWrizritzzm elmosódó 
„„ui," ,rfai tnMsz-koldusillág. 
tjtut. Mcglepetisem:re az udvaron né- 
any közömbös arcot pillantottam 
^J^idösehh Mlav’ Ivetté- 
krum^ulí^en lev5 Verkli
“rumvUt hámozott és a Ujját a

PesU923
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Testvérem, aki bús vagy ét szegény, 
Levett kalappal járj Mammon terén 
és gondolatban oldd meg rossz sarudf— 
így üdvözöld
a templomot, a megszentelt falút!

Tudom, hogy aki az ég madarát, 
mezők lilomdt ruházza, rád 
csupán kevéske, rút foszlányt adott...
Hanem azért 
alázattal köszönted a szent lakot!

Mert itt trónol rongy életünk ura, 
a pénzpiac, e csillogó bura, 
a spekuláció, a hossz, melyet 
e tér csupán 
úgy vesz körül, mint cinkos, szép keret.

lturblizó Maiember lábal elé sze
metelte. A fiatalember pedig nem 
volt se nem vak, se nem sánta, 
egész jóképű, szőke, Józsefvárosi 
legény volt, plüss divatmellényben, 
de ingujjban.

— Még egy kicsit akadozik — 
mondta és abbahagyta a kurblizdst, 
a szerkezeten kezdett vatatni.

Az udvaron még három másik 
verkli volt, magas keréken járó, pi- 
roshátu zongoraverklik, amilyenek
kel korábban a belső városrészek
ben házaltak előkelőbb koldusok. Ez 
hát a verkliszanatórium, itt foltoz
zák, Javítják e kihalni készillő, lár
más instrumentumok tüdejét. Jó 
munkát kívántam a fiatalemberhek, 
aki egy kissé gyanakodva pillantott 
rám. Hiszen nem lehetetlen, hogy 
valami mutatványos bődé megbízá
sából jöttem munkát hozni. Mikor 
azonban megtudta, hogy csak úgy 
általánosságban érdeklődöm az ipar 
iránt, egészen nekikeseredett.

— A, — mondta — vége van már 
a régi világnak. Már ml is csak 
reggelenként dolgozunk, ha Nagy
ritkán akad valami javítani való. 
Nem kell már zene a népnek.

Zenei kultúránk ilyen nagy
mérvű lebecsülése természetesen 
nem hagyott hidegen, de édes is
tenem, neki csak tudn* kell, hisz 
számszerű adatokkal illusztrálja a 
kültelki zeneélet szomorú jelenét.

— Azelőtt naphosszat kínlódtunk 
a sok verklivel. Volt nap, hogy hár
mat, négyet is hoztak a koldusok 
javítani. Most hetek múlnak, míg 
egy-egy bevetődik, az is valahonnét 
a vidékről jön. Balkán ez uram, 
— tette hozzá neki keseredve.

így mondta: Balkán. Igazán nem 
tudom, hogyan vigasztaljam meg a 
verkliszanatórium igazgatóját. Leg
följebb annyit mondhatok, hogy ha 
azért vagyunk Balkán, mert lassan 
elfogynak a pesti verklik, akkor 
nincs nagy baj. Félek azonban, hogy 
ha így állítom be a vitás tételt, ak
kor —• egy közismert verkli-sláger 
szerint: -.Fáj neki a vigasztalás,,.

Kálmán Jenő

- Magyar diákok as esti dalosvar* 
senyén. Tegnap kezdődött a 8. eset ün
nepi daloBverseny, amelyen 
széd Államok továbbá Skandinávia 
és Anglia dalosain kívül a magyar 
diákok énekkarai is resztvettek. A 
dalosvorsenyt, amelynek hallgatói 
sorában a kormány és a dlplomá- 
olal kar is jelen voltak, az államfő 
nyitotta meg lelkes t beszéddel, rá’ 
mutatva az ünnepségnek mint az 
oszt nemzeti szellem kifejezőjének 
jelentőségére. A dalosverseny első 
napja nagy bankettel végződött Az 
ünnepség három napig fog tar
tami. -

— Amerika tüggetlenzégónek ünnepe.
Vasárnap délelőtt M Amerikai 
Egyesült Államok függetlensége 
proklamációjának évfordulóján me- (------------ -------------------- ......
lev ünneneéff volt a városliget! míg örvényben volt, feleségül vette 
WnnhfnRton-szobornál. A« ünnep- Braun «««'«<>*•
séven a kormányt Cania Kálmán i kettős házasság óimén megindult ellene 
meghatnlmazott miniszter kéRvi- m eljárás. Az> ügyöt ma tárgyalta dr^

Itt táncolnak füttyödre, 6 Zürik, 
értékpapír-Faddkok és Küryk, 
itt hajtják könnyedén a pontokat... 
Ami neked 
mindennap új, halálos gondot ad.

S légy tanár, munkás vagy chenveszö 
kataszteri segédkönyvvezető: 
egyszer egy nap eszel vagy nem eszel! 
ez attól függ,
hogy a Ganz hány millió és ezer.

Illőn köszöntsd tehát e szent helyet 
s az apostoli vigaszt ne feledd: 
kit utolsónak vitt e földi Ösvény, 
az biztosan 
az elsők közt lesz odafönt — a tőzsdén.

GACS DEMETER

továbbá Pedlöw kapitány., A kato- 
nazenekar a Himnuszt játszotta, 
majd Sípőcz főpolgármester rövid 
beszéd kíséretében elhelyezte a szo
bor talpazatán a főváros koszorú
ját A Magyar—Amerikai társaság 
nevében Ludvig Lajos főkonzul be
szélt. Az amerikai himnusz hangjai 
mellett lépett a szoborhoz Mr. 
Horton Amerika budapesti fokon- 
zulja, aki beszédében köszönetett 
mondott a magyaroknak, amiért 
Washingtont tisztelik és Amerikát 
szeretik. Végül az amerikai ma
gyar hazafias egyesületok koszorú
ját helyezte el a szabói* talpazatára 
Jeny igazgató és Paizs Ödön a 
clevelandi Szabadság koszorúját 
tette le. Az ünnepség a Rákóczi in
duló hangjai mellett ért véget.

— Nyolcmilliói sikkasztás a kassai 
vasuttgazgatősdíjnál. Kassáról jelentik: 
A kassai vasutignzgatóság pénztáránál 
legutóbb nyolc és félmilliós hiányra 
akadtak. A nyomozás ebből >z ügyből 
kifolyólag & sikkasztás gyanúja alap
ján letartóztatta Schrott és Dobrinczky 
cseh hivatalnokokat A sikkasztással 
gyanúsítják továbbá Schleiáer rasut- 
igazgatót és még másokat is. Egyes 
cseh lapok híradása szerint Kiírna kas
sal cseh rendőr igazgatói a vasutigazga- 
tóságnál törtéül sikkasztás miatt elwoe- 
áltatták állásából, hx ügyben még több 
letartóztató* várható. Állítólag a kas
sai cseh kolónia több előkelő tagja is 
bekeveredett ebbe az ügybe.

— Kisebbségi jogok a Felvidéken. A 
felvidéki cseh minisztérium egymásután 
utasítja vissza a./szinmagyar vidékek
ről beórkoző magyar nyolvü egyesüle
tek jóváhagyását kérelmező beadványo
kat. A visszautasításokat azzal indokol
ják, hogy magyar nyelvű kérvénye
ket nem fogadnak ol. Ez az indokolás 
a cseh törvények szerint acm állhat 
meg, mert a húsz százalékon felüli ki
sebbségek a saját nyelvükön fordulhat
nak a cseh hatóságokhoz. A magyar
ság jogainak ezt az újabb megsértését 
legközelebb szóvátcszik a prágai parla
mentben.

— Háromszázötveu gyermek érkezett 
hasa Hollandiából. Vasárnap reggel 
kilenc érakor futott be a Keleti pálya
udvarra az a gyormekvonat, mely 350 
gyermeket hozott haza Hollandiából. Xz 
Országos Gyermekvédő Liga nevében 
Huszár Gyula, a Budapesti Katholikus 
Komité képviseletében Mészáros János 
érseki helytartó jelentek meg az állo
máson. A most hazaérkezett gyermeke
ket a Rőmisoh Kathollsch Huis Wes- 
tings CmnHee látta vendégöl egész Hol
landia terülotén.

— Egy forradalmár plébános bűn
ügye. A peetvldéki törvényszéken hét
főn kezdi meg Kecskés ítélőtáblái bíró 
tanácsa Dobó István vérségi plébános 
bűnügyének tárgyalását, amelyre közel 
száz tanút Idézték be. A plébánost la* 
gatássol, életveszélyes fenyegetéssel, zsa
rolással vádolja az ügyészség. Dobó 
István a Károlyi-forradalom alatt a 
vérségi nemzett tanács elnöke volt és a 
vádirat szerint ekkor követte volna ol 
a terhére rótt bűncselekményeket. A 
megvádolt plébános különben szabad
lábon van és jelenleg is végzi lelkész! 
teendőit.

— Kettős kásaMógért nyolchavi bör
tön. Isshovtes Mór lakatosmester a kom- 

, műn alatt, dacára, hogy első házassága

Barátom, a 
köztisztasági al
kalmazott a jár
da szélén ült és 
újságot böngé
szett. Jobb ke
zében egy közis
mert destruktív 
lap zsíros fosz
lánya, másikban 
egy heves kur- 
zusUjság elgyürt 
lapja.

— óvásom, ufam — mondta -* 
hogy máma má elkezdődött az ekc- 
lekc. Nagy dolognak Ígérkezett ez, 
uram, én má igen nagyon türelmet
lenül lestem. Mer napok óta áll a 
lapokba, hogy meglesz, meg hogy 
elkerülhetetlen. Oszt ászt is óvás
iam, hogy egyik párt a másikat 
okójja mijatta, Wolff ur ő nagyke- 
gyélmüsége Rassay Urat, Rassay 
ur a miniszter urat, a miniszter, ur 
a szaciálistákat, szóval, hogy hát 
nagyon veszekednek mijatta. A la
pok is, hogy aszongya: „a kis faji 
desruktiv el szeretné hárítani a fe
lelősséget1*, meg a másik, hogy: r,a 
jeles kurzus újság másra keni, ami 
az övé", ezé vót, hogy vártam, mon
dok, mi lesz má elsején, valami jó 
dolog, mer amin az urak vészeken- 
nek, az szegény embernek leginkább 
jó. De főkelek, uram, reggel, oszt 
a villamos is jár, a lovak is mennek, 
az emberek is szemetelnek, sepTeni 
muszáj, oszt épp débe gyött a vég
rehajtó ur is. No, mondok, ezé kár 
vót reménykedni. A fenő megette 
az óján ekc-lekcet, akibe adót kő 
fizetni. Azé mondom. No. istennek 
ajdllom.

Nyolcnapi elzárás az elzárt gáz* 
csapért. Katona Fülöp dr. mérnök 1920- 
ban eladta Adlcr Alfréd gyárosnak 
szentdoinoukosutcai házát, .azzal a fel* 
tétellel, hogy az eladó továbbra is ott 
lakhatik a házban. Adler szerette volna 
kitenni lakóját és ezért elzárta a gáz
csapot előle, gyermekeit pedig nem en
gedte be a kertbe. Katona dr. emiatt 
feljelentést tett a háztulajdonoa ellen, 
akit Pirkner dr. rendőrtanáesos, a la
kásrendeleti ügyek vezetője, ma kihá
gás elmén nyolonapl elzárásra ítélt. Ka
tona dr. fellebbezett.

— Betörés a garamszőlősl templomba. 
A barsmegyei Garamszőlős templomá
nak kapuját ismeretlen tettesek folfeszi- 
tették és egy arany szentségtariót, 
amely mint műkincs is nagy érté’kot 
képvisel, elloptak. A betöréssel kóbor 
cigányokat gyanúsítanak.

— A detektív gyilkosa. Szlcmka Rezső 
vasesztergályost, aki néhány héttel ez
előtt Varga detektivfeliigyelőt agyon

lőtte, ma szállították át a rabkórházból 
az ügyészség fogházába. Szlomka, aki 
öngyilkossági kísérletet követett el, már 
teljesen felépült sérüléseiből. Az ügyész
ség gyilkosság büntette elmén Indítvá
nyozta ellene az előzetes letartóztatás 
fentartósát, amit a soroz vizsgálóbíró el 
is rendelt

— Rálőttek egy rendőrre. Ma éjszaka 
a Petnoházy-uteában három munkás- 
külsejü embor ittas állapotban garáz
dálkodott. Molnár II. Sándor rendőr 
csendre intette őket, mire az egyik (re
volvert rántott elő és a rendőrre lőtt 
A golyó a rendőr csákóját keresztül
fúrta. A három embor elmenekült.

— Száz aeroplán ünnepi repülése. Lon
donból jelentik: A nemzetközi lég
ügyi kongreoBzus véget ért A be
fejezés alkalmával rendezett ün
nepi repülésben 100 gép vett réizt

— Nyaralását megtakarítja, ha polos
káit Mattol no Vállalatnál, Király-utca 
16. Tel.: 1Ő1—M. Irtatja A cég a vég
zett munkáért jótállást vállat
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Hossz után—hossz
Az álérlékelési folyamat folytatódik a tőzsdén 

A non valeurök árfolyama nem emelkedik
- A llél/öi Napló tudósítójától. -

K«r ezelőtt pár héttel, mikor n tőzs- ! most már egyebot tennie, mint elővenni 
jJéu az átértékelési folyamat a kezdet i a múlt heti tőzsdei napok árjegyző táb- 
MBdetán állott, egyik világos Hélűképoa- • Iáját s összehasonlítani a kettőt egy

mással-
Amely részvény c héten a múlt heti 
árfolyam alá került, a2 nem érdemli 
meg, hogy beruházási célra megvá
sárolják s a legtanácsosabb attól 

minél előnyösebben megválni.
Kz elmúlt hét óriási forgalma termé

szetesen igen nagy tőkékot igényelt, 
amelyek lekötöttsége tartós nem marad
hat.

Ez a körülmény és az árfolyamok 
is a realizációs hajlamot erősen be
folyásolják, úgyhogy a jövő héten 
átmeneti ellanyhulá sokra el lehetünk 

készülve.
Az átértékelési folyamat pedig még 

korántsem fejeződött he, oőt szerintünk 
annak első elappe-jdnál tartunk. A ma
gyar részvónyplao annyira aláér tókelt 
az elmúlt hét hossza után is, hogy a 
belérték kurzusát ezek a fantasztikus
nak képzelt számok sem közelítik meg. 

Az átértékeiéal folyamat tehát e hé
ten is folytatódni fog. A tempót a pénz
bőség, a kosztpénz magassága és a ma
gyar korona zürichi árfolyamaláliullása 
adja majd meg.

További áTl'olyamomelkedée várható a 
bankpiac alacsony kurzusú részvényei
ben, a favorizált nehéz papírosokban, kü
lönösen a vaspiaol értékekben, a szón- 
placpapírosőkban. Az arbitrago értékek 
árfolyamát továbbra is Bőséből diktál
ják s így a búcsú tendencia után iga
zodnak. Nagy üzlet lesz majd a Köz
útiban és Novdban, melyet erős kezek 
nagy tételekben vásárolnak.

A közönség óvatossága mindezek da
cára indoklt. A tőzsdei ármozgalmak 
grafikonja még egy katasztrofális hossz 
idején som mutathat heteken keresztül 
egy fölfelémenő egyenos vonalat. A 
tőzsdei grafikonnak időközönként meg 
kell törnie, ha egy további kulminációs 
pontot akar elérni.'

——------ állott, egyik világos Hélűképoa- í Iáját
Mgéről nevezetes pénzügyi szakén,bér a I 
t&ssdét egy befiitölt, inár.'.úsra kész vo- ' 
nácihoz hasonlította, mely csak a jelre 
vár, hogy rohamra rohanjon a hossz- 
rtKŐmdsra.

▲ boffitött vonat 
már teljes gőzzel megkezdődött az át- 
áuSékelésl folyamat a pesti piacon, maiy 
■okáig váratott magára, do clmarúdhu- 
tatian következménye volt a magyar 
korona fokozatos elértéktelenedésének. 
A pesti plao hasonlatos volt az ólmait 
tdusdenapokon egy vulkán robbanási 
feiflletéhoz, molyén az explóziók minden 
percben más és más bolyon törtek elő 
a föld titokzatos mállóból. A bunkpapl- 
rouok piacán voltak a legfeltűnőbb ár- 
süolódások.

Egyik napról a másikra 100—200— 
300% os árugrások tették emlékeze

tessé az elmúlt hetet.
év ugyanakkor más piacokon stagnált 
a forgalom, eőt egyes értékek u nagy 
hossz alatt is csuk úr engedménnyel vol
tuk elhelyezhetők.

E héten mindenőseire élosen megfigyel
hették a hozzáértők, hogy mig

a tőzsde parkettjén az igazi értékek 
ár folyam Át « tomboló hossz hajtotta 
fölfelé, addig az álértékek, a nonva- 
leurök legjobb esetben tartották 

múlt heti kurzusukat.

elindult s o héton |

Így torméfiaeteseD azoknak — akikai 
ezekbe a már átértékelt, sőt túlbecsült 
papírosokba ülhettek a lelketlen kalmá
rok, — nem volt robbanásszerű hossz a 
tőzsdén, a részvényekbe fektetett tőké
jük nem valcrjaólódott, mert a non va- 
leurtkct épen az jellemzi, hegy még a 
logtartósabb szi’árdeág «om tudja érté
küket felhajtani, mert eppon az érték 
hiányzik a részvény által képviselt vál
lalatból.

A laikus közönségnek tehát nőm kell

Krausz Simon megkezdte nyári i 
wabadsáirát. Az Angol-Magyar i 
Bank nlelnökc, miután külföldi i 
jiagyjelentöt^gfl tárgyalásait siker- . 
rel befejezte, vesznérkezett Buda
pestre. Hosszú hónapok fáradhatat- | 
Jan munkája után Krausz Simon 

;íóélo» struktúrájú fizikuma is pihe
nőre vágyik s nz Angol-Magyar , 
Bank vezére a mnl napon megkez- ; 
dett<‘ hathetes szabadnágát. A pihe- , 
nés helyét illetőleg még nőm történt 
döntés, mert aa egészségére oly 
hasznos, do szomorú emlékű Gastelu- 
fől hozzátartozói ez évben nyilván 
eltekintenek.

A Magyar-Olasz Bank líra név
értéke és a közeli alaptőkeemeléa 
'A Magyar-Olasz Bank fantasztikus 
előretörése 20.(00 koronáig, nzzsl 
,van összefüggésben, hogy az inté
zet az alaptőkédnél ás előtt biztosí
tani akarta or olasz részvényesek
nek a papír líra névértékét, ami 
£zzel a kvirartSsn! sikerült ís. Amint 
értesülünk a Magyar-Olasz Bank 
hétfőn vagy kedden határozza el 
a régóta esedékes tőkeemelést.

Miért emelkednek a Kereskedel
mi Bank részvényei. A tőzsdei 
hoHaz egyik szenzációja a Kereske- 
delmi Bank részvényeinek horribi
lis áremelkedébe. A tőzsdén és a 
Sajtóban különböző h*ak jetentek 
meg e papiros hirisién árugrásáról, 
melyeket részben hivatalosan, rész
ben félhlvataldsan megcáfolták. Az 
Ügyed iill poMti^um, bog)' Haim 
Mguss bankár minden piaccu ke- 
vCfö Kercskodelmi Bank részvényt 
BAvesx a tőzsdén « Így annak 10- 
WábbA pmejkcdéso valószínű. Hír

Ezerint a Haim bankház amerikai 
tőkések, állítólag a Mtíngan-csoport 
számáfa vásárdíja a Kereskedelmi 
Bank részvényeit.

Miért szakadt le a Leszámítoló ár
folyama a pénteki tőzsdenapon. A 
Leszámítoló Bankban pénteken fel
tűnő árleszakadás vólt, amennyiben 
a papír 40.000 koronáról átmenetileg 
23.600 koronára szakadt le. A piacon 
elterjedt hírek szerint a kontremin 
tört volna be a Leszámítoló piacára. 
Ezzel szemben a Hétfői Napló arról 
értesül, hogy maga a Leszámítoló 
Bank tette le részvényének árfolya
mát azéirt, meri néhány nappal 
ezelőtt egy nagyobb, több ezer da
rabból álló Leszámítoló részvény
pakettet adott el egy svájci érde
keltségnek. Érdekében volt tehát, 
hogy olcsóbban jusson hozzá a da
rabokhoz. A Leszámítoló 80.000 fon
tos pervesztesébe a Kereskedelmi 
Bankkal ssemben sem fogja td- 
vábbm Is befolyásolni a Leszámí
toló árfolyamát, mert ennek koro
nára átszámított értéke részvényen
ként csak 500 korinát képvisel s 
különben is a Leszámítoló Bank e 
vosuteségét visszakövetelt, lévén ez 
a tartozás a Forgalmi bank adós
sága.

A Kereskedelmi Bank kivonul a 
VlktusHábél. A Viktualla rövidem 
megtartandó közgyűlésén a Keres
kedelmi Bank kivonul a Viktuallá- 
bóL A Vlktualia ugyanis fölemeli 
jelenlegi 500 millió korona alaptőké
jét egymilliárdra s az uj tőkét szin
dikátusi alapén a Ókorin- és a 
Kornfcld-oaaládok, Káldl Jenő és 
Stux Sándor, az SgyesjUt Budar>esjU

Gőzmalom ifjú vezérigazgatója ve-! tott közgyűlése az elmúlt üzJetévro 250 
szik át s az uj alakulásban részt- ’ *-
vesz a bécsi Unionbank is. A Ke
reskedelmi Bank mindössze a rész
vények 10%-át tartotta meg. A vál-

; lalat ügyvezetésében is lényeges 
változás áll be, amennyiben az uj 
társaság igazgatósága Kálmán Jenő 
Ákos vezérigazgatónak szerződéséti 
nem újította meg, hanem a vállalat 
ügyvezetését Rácz Kornél és Mol
nár Sándor igazgatókra bizta- 

Összovonják a Phöbus-részvényeket. A 
Belvárosi Takarékpénztár, amolynek 
égisze alatt működik a Phöbus — amint 
értesülünk, a legközelebbi tőkeemeléssel 
kapcsolatban összevonja a Phöbus-rész- 
vényoket. A Phöbus erős árfejlődése 
erre vezetendő vissza.

L Keleti eltávozik a Tisztviselő Ta- 
' karóktól. Az utóbbi napokban érde
kes változás történt a Magyar Tiszt
viselők Takarékpénztáránál. Az in
tézetnél egy uj érdekcsoport vállalt 
érdekeltséget, amelynek következ
tében a Tisztviselők Takarékpénz
tárának összes régi igazgatóságá
nak tagjai lemondanak, élükön Ke
leti Lajos el nők-vezér igazgatóval,

• aki tudvalevőén az intézetet meg
alapította. Az uj érdekeltség élén 
Gergely Antal, a Kalocsai Takarék
pénztár vezérigazgatója áll. A Ma
gyar Tisztviselők Takarékpénztára 
az uj érdekcsoport bevonásával 100 
millió koronára emelte fel az alap
tőkéjét, de legközelebb 500 millióra .

• szaporítja alaptőkéjét A takarék [ 
; régebben kizárólag másodhelyü in-j 
; gatlankölcsönök folyósításával fog- 
i laikozott, újabban alig hallatott ma-|
• gáról. Keleti távozását is már'
• többször szárnyára kapta a hir, de; 
’ ugyl^tszik mostanáig nem' akadt ;

bátor vállalkozó, aki leváltotta vol-' 
na őt az elnökségben, amelyen pe
dig nagy vagyont szerzett magának ■ 
az egykor egészen szegény Keleti 1 
Lajos.

Új milliárdos bank. A Mobilbank, 
amelyet Fónagy Aladár alapított és 
az ő elnöklete és vezetése alatt mű
ködik, rövid fennállása alatt már 
oly hatalmasan kiterjesztette üzlet
körét, hogy legközelebb fölemeli az 
alaptőkét Hir szerint a bank tőkéjét 
egymilliárd koronára szaporítják.

A Just Izzágyár részvénybevezetése, 
ügy halljuk, hogy a közeljövőben meg
történve a Just-részvények tőzsdei be
vezetése. A részvényeket a MOKTAR 
fogja bevezetni a tőzsdére. A Just 
Izzó gyár ezldőszerint napi 16.000 lámpát 
gyárt már és a lámpák legnagyobb ré
szét Amerika részére szállítja. A részvé
nyeket 8000 koronás árfolyamon erősen 
keresik.

A Hitelbank befejezte az alaptőkeemc- 
lés! műveletét A Magyar Általános Hi
telbank az alaptőkecmelési műveletét 
teljes sikerrel lebonyolította.

A „Mercur** 200 millióra emeli föl 
alaptőkéjét A „Mercur1* Váltóüzleti 
Részvénytársaság rendkívüli közgyű
lésén elhatározta az alaptőkének 
200 millió koronára való fölemelését Az 
elővételi jogot 2:1 arányban uj részvé
nyenként 1000 korona lefizetése mellett 
julius 8-ától 10-éig bezárólag kell gya
korolni.

A Star Filmgyár és Fllmkereskc- 
delrni Rt., mely 1917-ben alakult, a 
szakma egyik legnagyobb vállal
kozása. Impozáns gyártelepe a 
Pasa-réten, saját területen épült 
és külföldi szaktekintélyek véle
ménye szerint is, egyik legmoder
nebbül fölszerelt és legszebb film
gyár. A Star gyártmányai már 
az egész világon forgalomban van
nak és a magyar filmgyártásnak 
eddig is elismerést szereztek. A 
Star tulajdonát képez! azonkívül a 
Kamara Színház, mely Budapest 
legszebb mozgófénykép színháza, 
azonkívül fllmkcreskedelmi és köl
csönözted is igen jelentékeny. 
A vállalatban érdekelt Magyar 
Általános Ingatlanbank és Ma
gyar Általános Bank mely
intézetek tudvalevőleg a Magyar. 
Általános Takarékpénztár alapítá
sai — eddigi hathatós támogatásá
nak köszönheti a Star rohamos 
fejlődését A Strn-részvényeknek 
egy kisebb mennyisége a napokban 
a tőzsdére kerül és a bevezetést 
Bánéi: Jenő bankháza tagja vé- 
gOBíli.

A Ktbáaya! SerftM és fiseni István 
TápuermüYak Rá Junlm bó 88-áu far-

korona osztalék kiűzetését határozta el. 
A Roesscmann és Kühnemann Rt. tő* 

kcszaporítűsa. A Roesscmann és Kűhno- 
mann Rt igazgatósága elhatá
rozta, hogy a társaság alaptőké
jét 11,500.000 K-ról 30 millió K-ra 
emeli föl, oly módon, hogy a kibo
csátásra kerülő 92.500 darab rész- 

| vényből felkínál a részvényeseknek 
57.000 darabot 1:1 arányban a köz
gyűlés által megállapítandó árfo
lyam mellett, mig a fenma^radó 
35.000 darabot a Debreceni Mező
gazdasági Gépgyári Rt. részvényei
nek megszerzésére használja föl.

Újpesti Betonáru* és Kerámiai Gyár 
Rt. cég alatt 360,000.000 korona alap
tőkével részvénytársaság alakult Újpes
ten, melynek célja a tulajdonában levő 
15.000 négyzetölnyi ingatlanon fekvő 
betonáru-, kerámia-, müszarugyár, ka
vics- és homokbányák üzemét folytatni 
és fejleszteni. Az igazgatóság elnöke: 
Lukachich Géza báró altábornagy, al- 
elnöke: Kálmán Gusztáv v. b. t. t. ál
lamtitkár. Vezérigazgató: Tomola Fri
gyes, műszaki igazgató: Komlós Dezső. 
Pénztárhely: Strasser és Társa bankcég 
(V., Nádor-utca 11.).

A Kőrösbányai Erdőipar tőkeemelése. 
A Kőrösbányai Erdőipar. Rt. a fo
lyó évi juliús #9-én tartandó köz
gyűlésén alaptőkéjét 23 millióra 
emeli föl. A kibocsátásra kerülő uj 
részvényeket kedvzeő föltételek 
mellett kapják meg a részvényesek.

A Viktória Bútor- és Faárugyúr 
1922éiki rendes évi közgyűlésén elhatá-

1 roztr, hogy • 16,884.884.86 korona tiszta 
i nyereségből részvényenként 40 korona 
í osztalékot (20 százalék az előző évi 10 
i százalékkal szemben) űzet. Egyidejűleg 
i fölemelte alaptőkéjét 100 millió koro- 
i núra. Ezidőszerint a kibocsátásra ko- 
' rülő részvények 2:1 arányban a régi 
I részvényeseknek ajánltatnak fel 1100 ko- 
' ronás árban punius 26-tól július 3-ig 
j bezárólag. A szelvényeit beváltását 
| Bauer Jenő bankháza, ÍV. kerület 
I Szervita-tér 5. szám, intézi és az elő
I vételi jog ugyanott gyakorolható.
1 Pkarmacia gyógyszer-, vegyészeti 

gyár, gyógyáru nagykereskedés cég alatt 
250.000.000 korona alaptőkével rész
vénytársaság alakult, mely érdek
közösséget létesített a német Rcm- 
ler-céggel és a Hageda gyógyszer^ 
tröszttel és Dembinszky-.ucca 4. sz. 
saját gyártelepén azok szabadal
mait fogja gyártani. Az igazgató
ság tagjai: dr. Hugó Remler .és 
Kosfthitzky vezérigazgatók (Berlin) 
dr. Kerekes Pál államtitkár, Peres 
Ernő. kormányfőtanácsös, Édes 
Endre fővárosi tanácsnok’, dr. 
Strasser József és dr. Bayer Antal, 
Strarusz Jenő és Straüsz Imre

' gyógyszerészek. Pénztárhely: Stras-, 
ser, és Társa bankház, (V., Nádoí 
ucca 11.)

A Magyar Keleti Tengerhajózási 
Részvénytársaságnak közgyűlésén; elha
tározták az 1922. évre vonatkozó oszta
lékszelvényeknek darabonknót 600 koro-, 
nával való beváltását Az osztalékszel
vényeket a Magyar Általános Hitelbank 
váltja be.

A Török József Rt. Zichy Géza Lipót 
gróf elnöklésével tartott közgyűlésén 
10 millió alaptőke mellett 3,651.362 K 
tiszta nyereséget és 40 korona osztalé
kot állapított meg. Egyúttal az alap
tőkét 25,000.000 koronára emelte. A 
részvényesek 1:1 arányban junius 27-től 
július 8-ig 3000 koronáért gyakorolhat
ják az elővételi jogot a Hungária Bank 
Részvénytársaságnál.
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hogy gyorasabban, gyorsabban, 
angyali tilrelmü magyar 
egyldcig csak tűrte a folytonos 
kommandót, de egyszerre elhagyta 
türelme és hátraszólt a király tár
saságában ülő udvari uraknak:

„Ugyan no nógassanak kigyelme- 
lek, hiszen vittem én már különb 
urat is."

A kíséret elhalt az udvariatlan 
szavakra, de a király mosolyogva 
kíváncsiskodott:

„Aztán ki colt az a nagyobb űri" 
„Hát Kossuth Lajos őfensége" — 

felelte büszkén a kocsis és mélyen 
mogemelte árvalányhajas kalapját.

Ez volt az első történet, a má
sodikat most mondom el Galetta 
Ferenc, a női szivek egykori rom
bolója, a minap Budáról valami 
sürgős ügyben átjött Pestre. A 
Lánchidnál fogott egy konflist és 
lassú ügetésben megindult a Duna 
innenső felére. A kocsi borzalmas 
lassúsággal haladt, Galetta nem 
győzte türelemmel és elkezdte siet
tetni a kocsist.

„Ugyan már, menjen gyorsabban 
az istenért".

A kocsis csak hallgatta egy ideig 
Galetta zengő szavait, végre hátra
szólt:

.Ugyan ne nógasson a tekintetes 
ur, hiszen vittem én már nagyobb 
urat is!"

„Vájjon kit!" — kérdezte Galetta. 
„Hát Király Ernő nagyságos 

urat" — mondta büszkén a kocsis 
és — hogy hűek maradjunk az 
előbbi történethez — mélyen meg
emelte rossz kemény kalapját.

A krónikás a történet további fo
lyományáról csak annyit tud, hogy 
Galetta Ferenc a Lánohid pesti ol
dalán kiszállt a kocsiból és gyalog 
folytatta Htját.

— Volt-e Outmannéh estélyént
— Hogyne lettem volna és éppen 

azért, mert ott voltam, mondhatom 
magának, hogy az nem is annyira 
a vezérigazgatóék, hanem Kosáryék 
estélye volt, akik akkor búcsúztak 
el a magyar közönség pénzarisztok- 
tatáitól, mert hiszen árról, azt hi
szem, beszélnem sem kell, hogy ott 
voltak az összes bankkirályoli cs 
Tébefcjedclmek. A művészvilágot 
Kosáryn. Királyon és Buttykaln 
kívül Makay Margit- és Halmay Ti- 
bár. képviselték. A vacsoránál a Pá
rizsban üdülő Fedők Zsazsa helyét 
ür.esen hagyták, de azért terítettek 
számára is, mert Gutmannékndl még

Az 
kocsis

étből lett a bajt. ■ .
_ Hát persze hogy ebből. Én ma

gának diszkréten elmondtam, hogy 
a Blaha Lujza Színház deli bonvi
vánja kezében harmatos rózsával 
várja estenként a kiskapu táján a 
fővárosi Színház egyik primadon
náját, maga meg ezt mindenkinek 
szétbeszélte. De lett is nagy riada
lom a Nagymező-utcai színházban 
és vérig ugratták szegény Kom- 
polthyt, hogy ö a színház bonvi
vánja és mégis „idegen" várja az 
egyik primadonnát. Nem csodálható 
hát, hogy Kompolthy dühbe jött és 
megmondta Bonczos bácsinak, hogy 
a kiskapun senki embert be ne en
gedjen, mert a halálila. Szegény 
Bonczos bácsi szószerint vette a pa
rancsot és az egyik nap már Sza
bolcs Ernőt se engedte be.

— Pardon, hogy szavába vágok, vala
mit hallottam Szadolcsról. Igazi

— Nem tudom, mit hallott, de 
jsét dolog igaz. Az első hogy a kis 
Szabolcs svédtornázni jár, mert a 
doktor azt mondta neki, hogy ész
szerű kezelései évenként félcenti
méterrel magasabbra tudja kihúzni. 
S minthogy a kis Szabolcs is olyan 
magas akar lenni, mint Jób Dani, 
hát svédtornára adta a fejét és igy 
minden reményünk megvan, hogy 
ötven esztendő múlva majdnem 
félméterrel magasabb lesz, mint ma.

— És a másik esett
— A másik eset szintén róla szól.

írt színpad munkásai, a díszítők, a 
világosítók, szabók bankettet ren
deztek a színház melletti kis korcs
mában Szabolcs tiszteletére. Éjfél 
felé a hangulat — mint mondani 
szokás — tetőpontra hágott és 
együtt elindultak a kis társaság, 
hogy Szabolcsét hazakisérjék. Az 
Andrássy-uton fogtak egy konflist, 
Szabolcsot beültették, a lovat kifog
ták, Citrom, a fővildgositó felült a 
bakra és a kocsit a munkások húz
ták vig nótázás között hazafelé. 
Ámde az Oktogon-tér rendőre fel
tartóztatta a díszes, kis csapatot és ssawluIlt ________
ügy, ahogy voltak, bevitte őket a Be™ volt 'estély Zsazsa nélkül. 
1W nrtifíir-uf-frii lenníffiíttlSfíftm. Ott

még rfw sem tudok semmit, de ha 
tudnék, se mondanék Métt az ti
tok még egyelőre.

— Nos és ezek u án a szokásos vicc!!...

— Van egy, de nagyon szomorú. 
Az egyik vem épen jól menő nyári 
szili házunkban — a rossz nyelvek 
információja szerint — az ügyeletes 
rendőrtisztviselő nem engedett elő
adást tartani, mert, mint mondta, 
az előadás megtartásához legalább 
két tanít szükséges a rendőrökön, 
tűzoltókon és színházi embereken 
kívül, a két tanú azon a bizonyos 
előadáson — hiányzott.

Mozsár-utcai kapitányságra. Ott 
aztán másfél óráig nagy derültség 
között kihallgatták a társaságot, 
majd „az eljárást folyamatba tesz- 
izük" búcsúszóval elbocsáitották 
őket-

— Édes Szmokingom, nem fúrt uaíuml 
ló történetet!

— Dehogynem, dehogynem. Az
mindig akad a tarsolyomban, de 
tudja először egy másik történetet 
kell elmondanom, hogy az elsőt, 
vagyis az elmondandót megértse. 
Biz az régi história, talán igaz se 
roll, a mi drága jő Tóth Bélánk 
irta meg anekdotdskönyvében. Egy
szer — igy szól a történet — boldo
gult királyunk, Ferenc József, Deb
recenben járt és ottani útjában 
megnézte a gyönyörű magyar, W- 
ndt, a Iiortobágyot is. A hatalmai, 
töldelö mezőtengerben kapta a hírt, 
hogy egyik bécsi Habfpurg főher
cegnő hirtelen elhunyt. Nosza volt 
nagy riadalom és a királyt felül
tették a Hortobágy legjobb kocsi
sának kocsijára, hogy minél sebeseb
ben guruljanak be Debrecenbe, hogy 
elérjék az esti vonatot. A lobogó 
ingvjju kocsis hosszú ostorával sű
rűn meycsipkedte a négy vasderes 
Maközepét, de rohantak i« dm úgy , _......... _ ,
a lovak, mint a sárkány. A király útról, beleestek a szerelem sötét 
kíséretének azonban ez sem w!t uermdftc, amint a költő ;
elég. Folyton nógatták a kocsist, I Hogy mi lesz a szerelemből, arrűl,

— S mi Mr van a Bcnaissanccbanl
— Még egyelőre semmi, de már a 

színpadon mozgolódnak a munká
sok cs furják-faragják a „Trónörö
kös" díszleteit. Bárdos még Paris
ban van, Törzs most készül Sió
fokra, Csontos meg Pozsonyban 
aratja diadalait Kövesig Albert
Golem"-ében, Simonul Marja a 

Tátrában üdül, de azért mindenki
nél ott van már a szerep, amelyet 
szorgalmasan tanulgat. Még Be
regi, a főtitkár is szerepkonyvvel 
jár a hóna alatt, mert elhatározta, 
hogy legközelebb már ö is beugrik 
valami jó szerepbe. S amit Beregi. 
mond, azt meg is teszi. A Trónörö
kös után egyébként újból magyar 
premiert ad majd a színház és I 
szinrehozza Háskai Ferenc három < 
felvonósos vigiátékát, amely tudva
lévőén előbb Prágában kerül színre 
ax uj szezon első darabjául.

Szerelemről, vagy ami még komo
lyabb, házasságról nem csiripelnem a 
verebek!

— Dehogy nem. Az Andrást y-úti 
Színház tájékáról jön a hír, hogy a 
művésznő, aki csak nemrég került 
az Andrdssy-utra és a Mr»
aki meg már elkerült az Andrásig.

' beleestek a szerelem sötét

Ferenc császár udvarától 
— Kovácsék konyhájáig 

írta ; Honthy Hanna

Az én múlt szezonom a tizen
kilencedik század legelején kez
dődött a „Három a tánc" király
hűségtől és mezei virágoktól il
latos levegőjében. Egy szem
pillantás alatt aztán fél évszázad 
múlott el s egyszerre IIL Na
póleon fényes udvarában inspi
ráltam „Offenbach"-ot. Majd el
telik hetven esztendő s a mai 
Páros mulató világában gyö
nyörködöm a „Bajadél'** táncá
ban. De miután semmi sem tart 
örökké, Kínába utazom, hogy tiz- 
ezercsztendős sárkányként őriz
zem a „Sárga kabát*-ot> Még 
szerencse, hogy a harmadik fel
vonásban visszatértem Euró
pába, különben aligha szegőd
hettem volna be „Kovdcs«ó"-hoz 
szobalánynak.

S mindezt egy szezon alatt.
Bizony, drága olvasó, fogai - 

mad sincs arról, mit dolgozik 
a színész, de hogy legalább fo
galmad legyen, most a szezon 
végén, búcsúzóul elmondom ne
ked két napom történetét. Hall
gass hát ide.

Délután fél 2-től fél 3-lg ének
óra, 3-tól 5-ig gramofonfölvétel 
a „Bajadér‘s-ból, fél G-tól fél 
7-ig próba a népszínházi matiné 
műsorából, de háromnegyed 7-kor 
máv a Király-színházban kell 
lenni, hogy idejében felöltözköd
jem az előadásra, amely azon
ban — bár tizenkétszer tánco- 
cok — szerencsére csak negyed 
tizenkettőig tart. Már haza is 
megyek, de reggel tízkor már a 
népszínházi matinén kell lenni, 
ahol megkér régi direktorom, 
hogy ugorjára be a délutánra 
kitűzött „Lili bárónő" címszere
pébe, mert különben nincs elő
adás. A szerepet alig érek rá el
olvasni, már kezdődik az elő
adás. Hatig tart. Félórám van 
még uzsonnára , amely után 
már csak az esti előadás követ
kezik, melynek végeztével me
hetek a népszínháziak bankett
jére.

Kedves olvasó, megteszed-e 
ezt utánam.

rövid hírek

i
i

MEDGYASZAY VILMA
a rétri Nagy Endre kábáié
ban sokáig énekelt nogy si
ker. mellett egy „Anyám
hoz..." kezdetű dalt A san
zon éneklését a Zsardenben 
most a rendőrség betiltotta.

HJOPdÁN TIHOB
a jövö szezónra hétsmzötvcn- 
ezer koronás havi gázsival szer
ződött le a Fővárosi Színház
hoz. Ezldöszerint tehát Halmay 
az ország legnagyobb kázels- 

éstája, az operaénekeseken 
vendégszereplőkön kívül.

SZOMAHÁZY ISTVÁN 
és Fodor László a jövő 
ten Balatonfüredro utaznak, 
hogy oiryütt befejezzék uj 
operettjüket, amely a Király 
Színházban kerül színre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:
„SOHNEIDER FÁNT*

a címe Nagy Imre és Líypai 
Gyula operettjének, amelyet us 
egyik nyári színházunk hoz 
színre. A címszerep alakítója nz 
eddigi hírek szerint tícckrr 
Béby lesz, nki legutóbb Bródy 
István Eskü-téri sziuházábau 
játszott.

A „HÁROM GRÁCIA" É
apacs jelenetével a Fővárosi 
Operett-Szinház, ha kapuit 
a nyári szezonban bezárja, 
vidékre megy vendégszere
pelni.

RADŐ SÁNDOR
Tomcsvárott vendégszerepel.

VINCZE ZSIGMOND
Fővárosi Operettszinház kar
nagya Géczy István magyar 
tárgyú szövegére operát ír. 
Az egyi’elvonásos operát a 
jövő szezonban az Operában 
hozza színre.

ZÁTONY KÁLMÁN,
o. Vígszínház tagja Berlinben 
Hímezik.

• A Vígszínház jövö hetét a színház 
legújabb sikere, a Zsivdny dominálja. 
A páratlanul mulatságos vígjátékot 
miudeu alkalommal azokkal a szerep
lőkkel adják, akik sikerre vitték. A 
Góth-pdr, Gombas&ögl Ella, Füzes Anna, 
Székely Lujza, Lukács, Sxerémy és 
Berczy játsszák az újdonság főszere
peit.

• Évzáró előadások a Magyar Szín
házban. A nyári szünet mcj^zdése előtt 
utolsó héten a Magyar Színházban „Az 
orleánsi szűz", Schiller romantikus tra
gédiája és Beöthy Lászió „Kováesné" 
cimü rendkívül mulatságos vigjátéka 
váltakoznak egymársal. „Az orleánsi 
szüz"-et hétfőn, szerdán, pénteken; és 
vasárnap, a „Éovác3né“-t kedden, csü
törtökön éa szombaton adják az ismert 
kiváló szereposztásban. Vasárnap, jú
lius 8-án lesz az évad utolsó előadása. 
Július 9-től nyári szünet lesz.

• Utolsó előadás a Belvárosi Színház
ban. Vasárnap utoljára játszottak az 
idei évadban a Belvárosi Színházban, 
színre került Lenormand „Névteleuok" 
cimü drámája Titkos Ilonával és Som- 
layval a két vezető főszerepben. Jú
lius 2-től nyári szünet van.

• Az Andrássy-uti Színházban a jöv3a
héten folynak ez évad utolsó előadásai. 
Minden esto a nagysikerű juuiusl mű
sor darabjai, tréfái és magánszámai ko-j 
rülnck színre, az utolsó előadás jövő' 
vasárnap, Julim 8-án lesz. Julius 9-től 
a színház zárra marad. -

A „Szépasszony kocsisa" 50-ík olŐ- 
' adása. Jövő szombaton, julius 7-én 

ötvenedszer adják a Blaha Lujza szín
házban Rajna-Czobor nagysikerű ope
rettjét, a Szépasszony kocsisa címűt, 
melynek előadásai addig is minden este 
megismétlődnek. Vasárnap, július 8-án 
lesz az idei évad utolsó előadása, július 
9-től, tekintettel arra, hogy a színházban 
bizonyos átalakítási és tisztítási munká
latok szükségesek, az előadások szüne
telnek, amíg e munkák elkészülnek.

• Park-mozi (Városmajor) ma uj mű
sor: „Acólizom — Aranysziv" (Wiiliam 
8. Hart) (5 felv.) „Apró lelkek" (5 folv.), 
Lengyel Menyhért regénye, Angol hír
adó. (8, 10.)

• A Kamara mai uj műsorán bemu
tatásra kerül az „Ötödik osztály" cimü 
szenzációs Star-fllm Loth Ilával, vala
mint Honoré. Bulsac regénye nyomán

1 készült „Gárdista", Róbert Warwickkal 
a főszerepben. Előadások 6, %8 és %10 
órakor.

• A Kert-mozi gazdag és változatos 
amerikai vígjáték műsora valóságos 
népvándorlást okoz a főváros lcgna-

i gyobb mozgóképszínházába. A műsor; 
; ,,Te csaltál meg édes!" Constanco Tál- 
madgeval (5 felv.), „Frakk teszi az 
urat" (5 felv.), „Péntek" íburlrszk szen
záció 2 felv.) Angol fciradó. (8, 10.)

[ • Nőiset Newyorkhól Jött Budapestre,
I hol 10.000 személyes Híppodromban több 
i mint egy esztendeig tartotta lázban 
egész Amerikát. A kiváló artista első 

: enrópal fellépése az igazgatóság áldo
zatkészsége folytán a Fővárosi Cirkusz- 

' bán történik, ahol esténként mutatja 
be a legizgalmasabb halálugrást két 
autóval.

hé- Cm®'
VAro.lll.'

TELEFÓN: M—M

Naponta minden elő- 
adasban elő.-zör Enró- 
pAhan a v11Ag 1«g- 
naovohb 
autóverseny a icvc- 
gőbea, Kntio Sand- 
wlna, a rí!ág légár 
Mbb *R87.o)iyA ö* a 

többi Mrakcid!
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SPORT

Üszőink Magdeburgban 
n 4x200 m. és sprintstafétát Budapest 

nyepte meg, — Havi fia második lett 
fpöhlicft mögött

A magdeburgl nemzetközi úszó
verseny eteő napján u magyar fiuk 
szereplőét nwn kísérte olyan siker, 
aminőt idehaza vártunk tőlük. Csak 
a 4X200 m. sprint stafétát sikerült 
(megnyerniők 10 p. 40.4 mp. alatt. 
A második Köln csapata, harma
dik Magdeburg. A 4^50 m.-es sta
fétában az elsőnek beérkező Köln 
Csapatát .diszkvaliflkálták. Második

Jltíétika
Ifjúsági athletlkal bajnokságok.

Három ifjúsági rekord, számos vúb'ki 
rekord, jó eredmények. MAC: 4, BKAC: 
3, FTC: 2, MTK 1, BTVE: 1 bajnoksá- 

got nyertek.
fizépMárau kiizílnséff olött. nagyszerű 

Időben tartotta mag a Magyar Alhleti- 
kai SetlvcMg az 1523. <wl tttuaágl baj- 
BoeáKokat a marglWw.leetl eporttnlepon. 
Az ltlu nthléttk nfliány kiváló orod- 
mónyt értok el, köztttt 3 rík.irdot: a 
Bulydobáshnn (íhillúny (MAC) 11.7- mp., 

1800 méctres Kílirfnáebnn Krieger 
fFTC) 4 p. 21.1 mp. éa n> 2ÖÖ méteren 
slkfutAabun Veress (MAC) Ö2.9 mp. A két 
első a korábbi rekordok beállítása. A 
nagyszámban felvonult vidéki aáhlóták, 
noha helyezést osak a sulydohúBban Da
rányi (Pápai flp. 8. U-^)« rafl' 
ugrásban Mondvay (Győri AC 2.80) óh a 
gerely vetésben Tranger (Szegődi Ak 

42.71 in.) révén értek el, ungyon szépen 
szerepeláek ég sndmos kertikdd rekevdet 
AUHottak ft»l, Ury n magasugrásban, 
ahol bár helyezve vidéki afhléta nem 
•nlt. mégis 3 rógt korülctl rekordot dön
töttek meg.

Meglepetés volt Orbán (ÜTVE) gyen
ge ezeroplóso n magaHugrásban, ahol a 
177 cm .-re fóitótt léoot nem tudta átug
rani, de konomoscn hatott mollotto az 
MTK ifjn ugróin, Orosz, aki a 178 cm. 
magasságot első kísérletre ugrotta. Az 
MTK részéről benevezett kiváló suly- 
athlóta, Prisendcr nem érkezett meg 
külföldről. Ruzicska (MTK) inhuzódást 
szenvedett n napokban és igy botegon 
áHva starthoz, kény! dón vety a már 
Hatosnak hit 100 méteres sikfntó baj
nokságot a célegyenesben gyönyörűen 
félnyomuló Rétinek (BKAC) átongednl. 
Leichtagot, az MTK idóu móg veretlon 
lözéptávfntóját ogy IrirömftUttl mér- 
gezóRse! tegnap opéráHák ós ezért nem 
indulhatott a 800 méteres síkfutásban, 
noha a pályán megjelent. A miniszter
elnök fia. ifj. gróf Bethlen Isvdn, n 
100 é» 200 méteres síkfutásban második 
lett.

Magasugrás (ifjúsági bajnokság). L 
Orbán Ferenc (ÜTVE) 178 cm. 2. Grotoz 
Imre (MTK) 178 om. 8. Bosnyák Vilmos 
fMAC) 189 cm.

11)0 méteres síkfutás (ifjúsági bajnok
ság). 1. Verrns Élőmér (MAC) 11.5 mp.
3. Ifj. Bethlen István gróf (MAC) 11.6 
mp. 8. Szabó Liiimó (BKAC).

15M méteres síkfutás (ifjúsági baj
nokság). 1. Lolmettch’ Tiajofi (BKAC),
4.21.1 p. 2. Hosszú Ln.los (MAC) 4.22 
p. 8. Sárvári Benedek (MAO) 4.22.8 
mp.

Sulydobás (ifjúsági bajnokság). L 
Ghillány Antal (MAC) 11.75 m. 2. Da
rányi József (PpSE) 11.40 m. 8. Véreső 
KJemér (MAC) 11.03 ro.

Távolugrás (ifjúsági bajnokság). 1 
Tary József (BKAC) 6.48 m. 2. GhOlány 
Anlal (MAC) 6.84 m. 8. Rátz József 
(MOTE) 6.10 m.

/0Ö m. síkfutás (ifjúsági bajnokság).
J. Jlótl Sándor (BKAC) 53.2 mp. 2. Ru- 
zleska Gáza ÍMTK) 54 mp. 3. Róth Végh 
Károly (MOTE) 54.7 mp.

Diszkoszretés (ifjúsági bajnokság). 1. 
Hahn Károly (MTK) 86.29 m. 2. Rockén- 
bnuer István (BKAC) 35.30 m. 8. Kanf- 
»ann Béla (MTK) 83.71 m.

Rúdugrás )ifjúsági bajnokság). 1. Fáu- 
csy Antal (FTC) 8.00 m. 2. Mondvay

F
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Magdöburg, harmadik Budapest A 
100 méteres hátuszást b'ruhlich 
nyerte Bárt ka Károly előtt 1 p. 17.2 
mp. időyjel, amely tíartha ma
gyar rekordjánál lényegesen gyön
gébb.

Vizipoló csapatunk első szerep
lése csalódást kelt Magdeburg csa
patával 1:1 arányban eldöntetlenül 
mérkőzött

Jenő (GyAC) 2.80 m. 8. Andor László 
(MAC) 2.80 m.

800 m. síkfutás (ifjúsági bajnokság).
I. Krieger László (FTC) 2.7 p. 2. Csé'fuy 
Sándor (MTE) 2.7.8 p. 8. Kertész Sándor 
(FTC) 2.9 p.

Gerely vetés (ifjúsági bajnokság). L 
Szabó Emánuol (MAC) 42.71 m. 2. Ghil- 
lány Antal (MAC) 42.65 m. 8. Tranger 
József (SzAK) 42.06 m.

200 m. síkfutás (ifjúsági bajnokság).
II. Vörös Elemér (MAC) 22.9 mp. (ifjú
sági rekord). 2. Ifj. gróf Bethlen Istvánsági rekord). 2. Ifj. gróf Bethlen 
(MAC) 28.2 mp.

Kepéttpáp
Tóth István uj rekordja 20 

motorvezetéses versenyben.
Úgy látszik ebben az övben a_____

páros-sport fejlődése tetőpontjára érke
zett el. Atlétika, úszás alig vonz né
hány ezer főnyi közönséget, míg az 
Öreg Millenáris pálya ma is 12.000 em
bert gyűjtött Össze.

7W7i István (VUA a km. motor- 
vor.eM’s versenyben féryes teljesít- 
mónyt produkált. A nemzetközi verseny 
külföldi résztvevői előtt 21 perc alatt 
szaladt át a célvonalon. H. j 
Wien kedvenc steycre kénytelen 
második hellyel megelégedni.

A 45 km.-es páros versenyben 
latos szerencsétlenség történt 
az MTK rokonszenvos fiatal 
több méterrel biztosan vezetett, ami
kor gépót láncszakadás érte. A kitűnő 
versenyző elbukott s bár több zuzódást 
szonvedett, váltott gépen ennek ellené
re is tovább folytatta osztrák ellenfelei 
ellen a ktizdolmot. A baleset következté
ben a Dénes—Wclwart-pár a második 
helyre szorult

500 m. kis. I. Schmuker (Nürnberg) 
35.1 mp., IL Uhareczky 35.3 mp., III. 
Kefroll (THon) 85 p. négyötöd mp., 
Burghardt 85 p. négyötöd mp. holtv., 
.IV. Grimm EKE 36.1 mp., V. Dénes 
37.1. mp.

20 km. motorvez. verseny arany ke
rékért: I. futam: I. Kaletta (Wien) 
21 háromötöd, IL Tóth Gyula, in. 
nlezkl kit, IV. Tóth István Vii.

20 km. aranykerék verseny: D. 
tr.m: I. Tóth István (VU.) 21 
II. Kalletta, n. Tóth Gyula, IV. 
niöZky.

45 km. nemz, páros verseny: I. 
Schmuoker—Huualer 122 ponti ü. D6- 
nos—Welwárt 77 pont in. Kokoll— 
Kalotta 50 pont, IV. Mazák—-Eigner 39 
pont

■ Ebben a vorsonyben a kitűnő bolyon

km.-es

kerék-

Kalctha 
i volt a

sajná- 
Dénes, 
fiiere,

BA-

fn-
P-, 

Bá-

fekvő Dénest sport közben defektet ka- í 
pott és bukott

Box- ta blrkitóvtri.ní
A BADROA újpesti propaganda ver

senyének részletes eredményei:

Boxolás
Abdái Bálim—Burymayer. Az utóbbi 

a harmadik menetben feladta.
Bernáth—Rózsa,—Miklós menet után 

eldöntetlen.
Máté Károly—Lukács: Egy menet 

után Máthé győz.
Rózsa Jenő—Gutfreund—Egon (Wien): 

A magyar bajnok u hetedik menetben 
knock-outolta ellenfelét.

Birkózás
Schichtals Andor (MTE) 6a SJiiüinger 

Ferenc: 10 perc után eldöntetlen.
Fekete (Husiparos), Molnár (FTC): 10 

perc után eldöntetlen.
Garay Pollákot 30 m.-perc múlva 

dobta. .... ..... .
A Biikky—Mdsfer-mérkőzés sutétség 

miatt elmaradt

llszás
A KAOE nemzetközi versenye

A KAOE úszószakosztálya ma ren
dezte első versenyét a Császárfiirdő férd 
uszodájában. A bő program meglepe
tést nem nyújtott, csupán Vértesi Ala
dár tiszteletűi jóért láttunk erőteljes 
küzdelmet Beleznay és Zellc között.

A hölgyuszók ma ismét sikeresen sze
repeltek. Dénes Irén 70 méteren 1 per
ces jó időt ért el. Ma benne lá(tjuk_a 
legtehetségesebb magyar hölgysprintert.

Hercog Mór tiszteletdijáért Balikó és 
Serény indultak; Balikó bonyulással 
lett első. A 8X35 m. hölgystafétúban kel
lemes meglepetést nyújtott Komáromy 
Márta kiváló mellúszása. A fiatal hölgy 
úszóban minden feltétel megvan a jobb 
credményok elérésére. Az NSC csapatá
nak győzelme Dénes I. mellett Komá
romy Márta érdeme. A VÁC csapatá
ban Róbert Annus egyéni stílusa figye
lemreméltó. Doppelt Szerén crawlozásá- 
val pedig szintén szépen úszott.

70 m. kezdő mellúszás: 1. Hege
dűs István (BÉAC). 2. Robinson 
Ernő (KAOE). 1 p. 15 mp.

70. m. kezdő hölayeknek'. l.Brich- 
la Olga (OTE). 2. Komarőimi Ró
zsi (MVE) 1 p. 25 mp.

100 m. oldalúszás főverseny: L 
Pogány Lipót (NSC), 1 p. 19 mp. 2. Kárpáthy N. (NSC), 3. Fehír 
Endre (MAFC). , t

MO m. mellúszás II. oszt. 1. László 
MikÜiós (MTK) 7 p. 22 mp. 2. Mat- 
tyasovszky Jenő (MUE). 3. Csillag 
Oszkár. (NSC). .

400 m. úszás főverjseny: L Bankó 
Kálmán (NSC) 5 p. 44.8 mp. 2. Se
rény István (FTC).

70 m. nyeretlen versenyt 1. Ange
lus Béla (MUE). 2. Ekstein Béla 
(KAOE). 3. SóhnstrQvits Kár^Ly 
(MTE). 54.8 mp.

100 m. ifjúsági győrsuszás: 1. 
Vermes Ferenc (VÁC) 1 p. 14.2 
mp. 2. Szabó István (VÁC).

1 100 P'. hátuszás főverseny: l.Hla-
vaícsek Mártin (BKAO) 1 p. 24 mp.

1 2. Zsótér Bertalan (SzUE).
70 m. úszás hölgyeknek: 1. Dénes 

Irén (NSC) 1 p. 2. Macsai Adél 
(NSC).

100 m. gyoKéUsiás f&versenii: L 
Dí. Bolettnay Lásr.ló (MAFC) 1 P- 
6 mp. 2. ZeŰo László (Hl. két.). 3. 

’ Friedrich Spencer, (Clew. AC).
3X35 trs. vermes staféta hölgnek- 

nék: 1. Komáromy Mária, Dénes 
Irén, Krasznet Vilma (NSC a. csa
pata). 2. Feszt Franciska. Vágner 
Józsa, Macsay Adél (NSC b. osa- 

1 pata). 3. Pártos Olga, Rőbort An
nus, Doppelt. Szerén (VÁC).

W0 m. juntát vefscnjr: L Mátrai 
Károly (NSC). 2. Németh János 
(NSC) 14 p. 35 mp.

Műugrás, II. osztály: 1. Lenhardt 
Vilmos (CÍ Jí) 42 pont 2. Fr. Spen
cer Cl.AC (Canada) 37% pont

Lósport
Rekkenő hőségHr:i, roftkfubwsig 

megtelt tribünök és nézőtér előtt 
futották le a Magyar Lovaregylet 
tátrai meetingjo megnyitó napjá
nak versenyeit Pcggy az első fu
tamban a legjobban került el a 
startgép alól s a többiek reményte
lenül kővették. Argnslánya e fu
tamban a atart után lekeresztezte a 
mezőnyt kitört és átesett a külső 
barriéren. Lovasának nem történt 
baja, a >ogue Argns-kancát kitiltot
ták a pályáról. A Júliusi handlca- 
pet papír esélyének megfelelően a

Budapest, 1923 július 2.

nagy favorit Baja nyerte meg. A' 
nap főszáma a Lomnici handicap- 
ben Arad, Reponse és Filigrán egy
forma pártolásban részesültek, ki- 
vülük még Cihára helyeztek el ko
moly pointeket. Arad, Barnababa, 
Réponse szinei látszottak érvényes 
indítás után az élen. A távnál Bar
nababa elkészült, itt a szélső outsie- 
der Pántlikás indult a vezetők üldö
zésére, de félhosszal verve maradt 
Arad mögött. Réponse ugyancsak 
félhosszal maradt le harmadiknak. A 
kétéves nyeretlenek versenyét a reás 
Oskar Anton kanterben nyerte. 
Óriási plunge sikerült a kétéves 
nyeretlenek versenyében, hol Szeles 
lelépte tizenöt ellenfelét. A napot 
bezáró 1000 méteres handicapet Ne- 
bich nyerte meg Melia ellen. A fa
vorit Vielliebchen Il-ön Pretzner na* 
gyón furcsa lovaglást végzett.

A versenyek részletes eredménye 
ez:

I. futam. 1. Peggy (6) Balluaka. 2. 
Ara (l’Á). 3. Ferrario (3). Futottak még: 
Omnia vinc., Pántlika, Freigeist, Ár
guslánya. Könnyen l‘/i h., ÍVt h. Tót.; 
500:4850, 650, 600, 650.

IZ. futam. 1. Baja (11:10 r.) Biernácz- 
ky. 2. Parádés (4). 3. Ramon (5). Futot
tak még: Szolvény, Josma. Könnyön 
2’0 h., 1% h, Tót.: 500:1200, 750, 900.

III. futam. 1. Arad (3) Scheibal. 2. 
Pántlikás (50). 8. Réponse (3). Futottak 
még: Barna baba, Ciha, Filigrán, Grál, 
Lajos. Biztosan V« h., ’/t h. Tót.: 500:1250, 
750, 3550, 850.

IV. futam. 1. Oskar Anton (6:10 r.) 
Esch. 2. Quodlibet (4). 3. Falu szépe (8).

' Futottak még: Ametist, Lavina, Fraeu- 
, lein I., Renegát. Biztosan % h„ 3 h. 
. Tót.: 500:800, 550, 600, 800.

V. futam. 1. Szeles (p.) Nagy. 2. My 
Pét (12). 3. Metois (3). 4. Rozsnyó (12). 
Futottak még: Makra, Remaznri, Chi
cago, Morgó, Rival, Dongó, Szívtelen, 
Mde Mérő, Vinkó, Borona, Puff, Ko- 
ceanti. Könnyen ’á h., fejh. Tót.1! 
500:1260, 700, 1600, 750.

VI. futam. 1. Nebich (4) Altmann. 2. 
Melia (5). 3. Vielliebchen II. (1%). Fu
tottak még: Kikoriki, Nimfa, Deríire- 
boru, Integritás, Mátyásföld, Dispolnt< 
ment. Biztosan ’/a h., */t h. Tót.: 500:2400, 
750, 800, 700.

Kiadja:
A „Hétfői Naplő*4 lapkiadóvállalat.

báomdniibaés pásáro- 
** /okműtvrgyakafjjorcel- 

épeket, régi bútorokat, ékszere-. 
Mtfb.KBttségnienteten legmagasabb árt tr el értük. Gyors elintézés. — ___  'műketesbedés

(Lukács Gyulai, VII., Erzsébet 
kOTÚt 15. TOefon; Tótsef 28-63

Viselt férfiruhákért 
mindenféle fehérneműkért, szőnyegekért minden
kinél többet fizetőnk. Alkalmi Áruosarnok Agg
teleki n. 18. (Népszínház n, s.) Tol, József 2£fo
Hirdetjük és fizetjük a lehető legmagasabb árakat, 

aranyért, brllllánsért 
ezüstért 80—MO koronáig. Hami»foeakárt 1000' 
koronáig OKLLÉRT TESTVEREK Egtvfla ttcca 6

MeglepO árakat fizetek 
viselt fépftpufidképf 
WerthelmerHJr^ieh^^enőji^S^TGlefon^g^ 

ÜRILEANY NEGYVENMILLIÓVAL, Özvegyasz- 
M<>ny harmincmillióval, árvaleány száz hold, 
fffidblrtokkal férjhez mennének. — Megbízott: 
Nagy Janó háranságl Irodája. Rákóczi út ötvsn- 

hét/B. Telefon.

•SBütor 150.000K-t ól
ebédjük, konyhák azon alnl 
Vörösmarty a. 17. bútorgyári lerakat

Hamisfosakat
legmagasabb hmamaL I Protzoh Vilmos ért 

naptáron VVvZCK • Uzlat Rottsnbiller u( 
30. (Lövölde tér sarok) Órajavftás I évi jótállás

Óriási árakat fizetek 
mindenféle férfi- és tisztiruhókért, fehérno- 
m ükért, Bzőrmebundákórt, szőnyegért. Blamea- 
feld üzlet, Vili, kar., Népszínház ucca 21. szám 
Hívásra házhoz jövök. —• Telefón József 22-48

Poloskalpíást 
lakástakarilÁsf, festést, szőnyeggondozást legelőnyö
sebben vállal Takács vakum, Horn Edeu. 12.TeL 84-43

OzWgzott: Gimofth Qytah ,


