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helyes útja
Irta: HORVÁTH ZOLTÁN 

nemzetgyűlési képviselő

Magyarország a győző államok 
diktátuma folytán a megesonkitás 
miatt fizikai szenvedéseknek té
tetett ki. Az eddigi kormányok 
es kormányzati rendszer tétova, 
koncepció nélküli s csupán a ha
talom megőrzését szolgáló politi
kája miatt pedig lelki kínokban 
gyötrődik. Az lesz az igazi állam
férfi, aki a fizikailag megcsonkí
tott országunknak úgy a testi ' 
épségét, mint a lelki egyen
súlyát a körülményeknek meg- 
felelőleg helyre tudja állítani.

Ami a fizikai vagyis területi 
fájdalmunkat illeti, az a mostani 
nemzetközi relációk miatt meg 
nem szüntethető. Azért, tehát ha 
országunkat jobb időkre átmen
teni óhajtjuk, akkor elsősorban 
a lelki fájdalmak megszüntetése, 
illetve a lelki egyensúly elérése 
szükséges. Ezen tétel igazságát a 
céltudatosan kormányzó állam
férfinak el kell fogadnia. Az ál
lami berendezkedésünknek is 
ehez kell igazodnia. A legfelsőbb 
helytől a legalsóbb helyig ez a 
gondolat irányítsa mindenkinek 
a cselekedetét. Csak könnyelmű 
politikus lehet az, aki a meglévőt 
a bizonytalanért kockáztatja, a 
realitások helyett lidércfényt 
kerget.

Lássa be a kormány, hogy ed
digi intézkedéseit nem ez a vezér
gondolat irányította, s ne csodál- 
ktezék azon, hogy az ö példáját 
« irányítását követő hivatalnoki 
, és társadalmi egyesületek 
legnagyobb része országunk adott 
szomorú helyzetének megfelelő- 
“g igényeit még mindig nem 
‘Okozta le.

filyan kormányra, illetve kor- 
knyzati rendszerre volna sziik- 

,,8’ ■ 1“ely . teUes őszinteséggel 
i J® a még megment-
l ? !a®gorzését s ilyen gondol- 

!g.yekezne sajtójában, va- 
““nnt hivatalnokai által és a 

rsadalmi egyesületei révén is 
országban népszerűsíteni, 

ként ennek eredménye
in,,,. telkek egyensúlya helyre- 

«ffielv forrndalmi hangulat, 

kormú„„ ős céltudatos
iáira ■ Zltsnak tegnagyobb aka- 

vPRkép kives!!ne.

k'ttneee!í1?,n tübb reményünk le- 
®lnmoki,^OZ hogy az “tód- 
Mrn adott ’i a.nielyeknek barátsá- 
«' ■ű‘k'4mkZ nkbe“ ,eltétle ! 

““■ó cgJ'czul

Miután én a mostani kormányt i tartom, azért elsősorban azt lát- akik sem befelé sem l-ifelé „ 
reP(?S7Jert ezen nám szükségesnek, hogy távozzék fenti irányban ’ kompromitálva 

életbevágóan fontos feladat elvég- az ügyek éléről és adja át a he- nincsenek. P * 1 “
zésére teljesen alkalmatlannak | lyét olyan kormányférfiaknak,
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A belügyminiszter 
letöri a felelőtlen elemek 

terrorját
Rakovszky Iván válaszolt Nyíregyházán Masaryknak 
„A jogrend uralmát mindenáron biztosítani kívánom"

A miniszterelnök és a belügyminiszter 
nagy politikai nyilatkozatai

- 'A Héttői Napló kiküldött tudósitójátől, w
Nyiiiegy hálára vasárnap íeggel 

nyolcóraikor futott be a miniszte
rek vonata, amelyen a kormány 
tagjai közül Bethlen István gróf 
miniszterelnök, Kállay Tibor, pénz
ügyminiszter, Walkó Lajos kereske- 
kedelemügyi miniszter .utaztak le 
Rakovszky Iván belügyminiszter 
beszámolójára. A virágokkal és 
gályákkal fediszített pályaudvaron 
kilenc órakos volt az ünnepélyes 
fogadtatás Bencs Kálmán dr. pol
gármester üdvözlő szavaira a mi
niszterelnök rövid pári szóban vá
laszolt és többek között a követ
kezőket mondotta:

— Ebben az gr.szágban 'csak óz 
'.összhang lehet az a politika, 
amellyel nagyobb eredményeket 
érhetünk el. Majd megdicsérte 
Bethlen István gróf a vármegyét, 
mint olyant, amely csak egységes
párti képviselőket küldött be. A 
pályaudvaron még a katonai mél
tóságok üdvözlését fogadták a kor
mány jejlep levő tagjai, majd a 
kíséretükben levő egységespárti 
képviselőkkel, a város ötventagú 
diszbandériumától és Öcska y kora
beli öltözékben levő egyéb lova
soktól körülvéve a lakosság ünnep
lése közben a vármegyeházára haj
tattak.

Itt Mikei alispán fogadta a me
netet és a vármegyeház nagyter-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vasárnapi magánforgalom
lsen bizakodó hangulat mellett kitartott a szilárd irányzat mellett. 
Üzletkötés természetesen nem igen fordult elő, a legtöbb favaroizált 
értékre azonban erős pénzkínálat mutatkozott. A következő taxaclós 
árfolyamokat említjük fel: Magyar Hitel 199—192.000, Leszámítoló 48— 
44.0000, Angol-Magyar 36-36.500, Osztrák Hitel 74 - 76.000, Földhitel - 
hank 187.0000, Magyar-Olasz 21—21.5000. Kereskedelmi Bank 440— 
450.000, Lipótvárosi 10.000, Kér. hitel 39-40.000, Allavasnt 300-320.000, 
Atlantika 43,000, Délivasut 50.000, Közúti 24.000, Trust 55.000, MFTK 

„------- ■ "7” i 12®-»00, Gumi 70.090, Izzó 186.000, Lipták 14.000, Hofherr 80.000, Motor
van, meg is tu-1 55.000, Ofa 16.200, Nova 77.000, Magnezit 850.000, Finom bőr 19-22.000, ős

termelő 139.000b

i méhen villásreggelire 
'össze a politikusokat. A 
gelin az alispán felesége 
háziasszony tisztjét.

A népgyülés a tűzoltó -____ _
udvarán zajlott le. Tiz óra tájban a 
kormány tagjai és az egységespárti 
képviselők kisérve a város polgár
ságától átvonultak a laktanyába, 
ahol a tűzoltók diszőrsége fogadta 
őket. Az ülést Szabó Lfászló pártel
nök nyitotta meg.

31 belügyminiszter* 
beszámolója

Majd Rakovszky Iván belügymi
niszter tartotta meg beszámolóját.

— Nehéz a mai időben — mon
dotta — bzeszámoló beszédet tar
tani. Régebben pontos célkitűzé
sekkel lehetett működést kifejteni 
és ehez mérten eredményeket el
érni. Ma a beszámoló beszéd csak 
becsületes törekvésekre mutathat 
rá, amelyek éppen az abnormális 
bel- és külpolitikai viszonyok foly
tán nem mindig járnak tényleges 
eredményekkel. Vesztett háború 
utáni időket élünk. A győzők ítél
keztek felettünk, de nem szolgál
tattak igazságot Görbe, összefüg
géstelen vonalakat rajzoltak ne
künk és azt parancsolták reánk 
szétrombolt hazánk uj határaiként.

gyűjtötte 
villásreg- 
látta el a

laktanya

Káoszt teremtettek és minket ma
sukkal sodortak ebbe a káoszba. 
És most még a kifacsart citromból 
további nedveket akarnak kiszorí
tani.

Már pedig mi hadisarcot fizetni 
egyáltalán képtelenek vagyunk.

■— Azok, akik velünk ellentétes 
politikát folytatnak, egyre hangoz
tatják a miniszterelnök külföldi ut
jának sikertelenségét. Ezzel szem
ben meg kell állapítanom, hogy az 
utazás egytálalán nem volt sikerte
len, már egymagában az a tény, 
hogy Bethlen Istvánt meghallgat
ták, eredménynek tekinthető. És a 
válasz, amit kaptunk, az sem volt 
elutasítás, hanem Töltetlen bizta
tás, amely, alapos reményekre jo
gosít

Masary elnök ismeretes nyilat
kozatában állítólag kilátásba he
lyezett területi engedményeket 
függővé tette attól a feltételtől, 
hogy demokratikusabb kor
mányzat váltsa fel a mi kor

mányunkat

Ez a nyilatkozat az emigránsokkal 
teljesen azonos gondolkozást árul 
el. Budapesten ujabbaD erősen el
harapódzott a biciklilopás. Apró 
gyermekek biciklijét amelyet szü
leiktől ajándékba kaptak, hogy raj
ta megtanulják a biciklizés művé
szetét felnőtt munkakerülők ellop
ják a tehetetlen kicsinyektől azon 
ürügy alatt, hogy majd megtanít
ják őket biciklizni. Ugyanígy va
gyunk azzal a demokráciával, amit 
reánk akarnak erőszakolni.

— A kormány nevében kijelen
tem, hogy

komoly ajánlat esetén, amely 
részünkre területi engodlfiényo. 
két biztosit, e — azt azonban 
azon feltételhez fűzi, hogy a 
mostani kormány adja át he-



_______________

A jognak és n rendnek kell 
uralkodnia. Győzni fog a rend 
politikája. L gyen v •.'•'*© a gye- 

ékes csíny tevéseknek.

lyét más kormánynak. — kész
séggel Ezonna! távozunk he-
lyünkr 1. l a < „ - kedvezmények
legális szerződései.i ?n teljes

’• gir.T’/áU; Hnk az
< . részére.

. Maid róü-H n b. !í. •-•ri’vi Mer r
belpol; ' 1 zol, taglalására ó
hangsúlyozta, • >gy

- ,\ jobboldali túlzókkal szemben, 
í'ig'-• Hi<l, e-nk úgy fel fogok lépni, 
mint a l al<Malink ellen. Nem foga
dom cl azt azerv- lest, hogy a jobb
oldalon demagógiára van szükség, 
mert ezzel vissza lehet tartani <1 
■tömegeket a baloldali túlzásoktól. 
Túlzással nem lehel túlzást ellen- 
súlyozni, mert a keltő okvetlenül 
találkozik egymagái, mint a kör
szélén elinduló emberek. 11a valakit 
azzal biztatnak, hogy nem a ható
tó? hivatott, a remi fenntartására, 
akkor az önbíráskodást jelent és 
yoKsz. szolgálatot t< sznek vedé az 
’prszágnak.

Bftncsclekcméuyt elkövetők nem 
érdemesek semmiféle amnesz

tiára.
Természetes, hogy a baloldali 

túlzások ellen épv útin fellép a kor
mány. de érdekes megfigyeli', 
hogy a sajtó mii.' nt viselkedik. 
Míg a jobboldali bűncselekmények
nél akasztás sürget, addig a kom
munista ügynél hallgat. A szociál
demokraták újságja a. Népszava nz, 
láVlitja, hogy

nincran-k ÖKszeköftelésben n
7 kommunistákkal.
T)e kérdőm akkor, miért tor iának 
fenn összeköttetést. az emigránsok
kal. A zalaegerszegi internálotábor 
ügyeit, állandóan napirenden tart- 
gúk é» kritizálják u rendőrséget.

Ez nem Is kritika mér, hanem 
lazítás

lén azt jelenti, hogy vannak olya
nok. akiknek fáj, hogy van még 

. íolügymlnlszler. Nagy szomorú
sággal tapaszt alom, hogy

újból fóliámról a valótlanságok- 
nak és a kiszlnczéaeknek cso

dája.
(' - Meg kell állapítanom, hogy ez 
nem tesz jó szolgálatot az ország
unk és a magom, részéről

erélyesen közbe fogok lépni. 
(Helyeslés. Közbekiáltások. Előbb 
kellett volna...)

Engem — folytatta n belügymi- 
niszler — azzal vádolnak, hogy 
mintegy bizonyos kéjérzettel tiltok 
be egyes lapokat, hogy meggondo
lás nélkül küldöm nz embereket Zu- I 
lnegerszogre. Akkor, amikor n bűn- | 
tetőtörvénykönyv és n büntetőper- j 
rendtartás inegre formálása végre 
lesz hajtva és a ravaszul bujkálók 
könnyen fel fedezhetők lesznek,

z? tnin.bc ir.tifta
A hclvgymlni >zli’r után B.thlen 

Istxi.n rr.óf minié zicrelnöl; lépett n 
szónoki omol vény re é* -zütnü nem

litikal helyzetet.

én leszek az első, aki lemondok |
erői .a kivétel'* hatalomról. 1

'Abban a piövben, amidőn uzt tu- ,
dóm. lmgy r/ oK/. ig érdeke nem |
kívánja 'i. bhé. hogy n közígazga- .
tási b ’.!’,./gok n ndkivül hatalom- |
mnl Irgy(•nők föli uhózva, át fogom
udnl vyi a hi’i! hunt a független hl- I
yóságnuk.

A ” n i ; <’• a sorok közt is,
tud bőm!mk.'t elhelyi zni. Ezt a kér- |
<h-! in t ■■ •.'Járul kell. Mivol norma- :
lis ozl.. ’ .kcl rendet már nem le-
bet tereinte >i. Az. ig/z-ógü rynii--
nlszter tör •':iyj(irasfal'fi fogja
ezt a la rdést is megoldani.

Végül Bakovszky Iván élesen ki-l
kelt a parlamenti tó\ szónokok ;
ellen • j o-zli íom’b ismertette a po- ■

akaró tapsok között kezdette meg I 
a beszédét.

- A belügyminiszter több olyan j 
témát lőtt el előlem beszédében, 
miért is általános szempontokat fo
gok ismertetni. Mindenfele politi
kai programmok szüléitek. Egyik 
.••zennt a kormány nem támogatja 
a termelést, a másik szerint a ko
rona zuhanásában van a fő baj! 
Vannak viszont, akik zsidók speku
lációit kárhoztatják. Sokan a de
mokrácia hiányát rójják fel hibául. 
Ha én ezeken visszatekintek, azt 
kell megállapítanom, hogy a műit 
eredményei alapján nem csodálható, 
ha a lelki és gazdasági egyensúly 
megbillent. Előszűr, a lelkeit kell 

i helyreállítani.
A népköztársaságot terrorisz 

tikus eszközökkel kiáltották ki. 
Vájjon a szomszédainknál népsza
vazással döntöttek-e a kormány
forma felett. Azt hirdették, hogy 
csak népszavazással lehet idegen 
területeket anektálni. De hol ma
radtuk ezek a néphatározatok.

őket követni, rossz példa volna.

— A politikai és társadalmi élet
ben megteremtjük a békét; meg
teremtjük az osztályok és felekeze
tek közt, megtisztítjuk a nemzetet 
a túlzóktól és megóvjuk a kilengé
sektől, megyünk előre a magunk 
minden szélsőségektől ment, mérsé
kelt útján. Állandó kormány és 
munkaképes parlament kell ennek 

* a nemzetnek, csak ez a két tényező 
, nlkHihnas arra, hogy az ország 
I súlyos problémáit és a helyzetet 
megoldja, csak ezek révén érhetjük 
<•1, hogy alj ország teljesen konszo- , 
lidálódik és stabilis helyzetbe jut.

— Magam is elismerem, hogy 
csak jó belpolitikával lehet jó 

külpolitikát csinálni.
De megfordítom a tételt és kérde
zem: lehet-e vájjon jó külpolitikát 
csinálni, ha ennek az útjába külföl
dön állandóan akadályokat gördít e- 
neki

Eddigi konszolidációs munkán
kat is a külföld nehezítette meg,

megaláztak bennünket sorba, egy
másután, mert odakint egy börtö
nökből menekült csőcselék óbégatása 
után indulnak. Bár a reánk szórt 
vádak tekitetében az Utóbbi Idők
ben némi javulást lehet tapasztalni, 
a céltól még mindig messze va 
gyünk.

Szomszédaink, a körülöttünk 
levő államok kérlelhetetlenek,

mégpedig azért, mert érzik, hogy 
igazságtalanok voltak velünk szem
ben. Európa nagyjai már tisztábban 
látják, a helyzetet, de a kérdés 
szomszédainkon múlik. Nekünk nem 
szobád provokációkra megállni és 
nem szabad provokálni. Do ha fog
lalkozom szomszédaink helyzetével, 
teszem ezt azért, hogy

a felénk szórt vádakat a legille
tékesebb helyről és a leghatáro

zottabban visszautasítsam.

—- Miben állnak ezek a vádak? 
Azt mondják, hogy a kormány nem 
képviseli a nemzetet, hogy autokrata 
módon kormányoz, azt állítják ró
lunk, hogy fegyverkezünk, hogy 
irredentát csinálunk. Ezek a vádak 
nz emigránsok útján dobattak he n 
külföldi közvéleménybe. Azt állít
ják rólunk, hogy a kormány nem 
meri megkérdezni a nemzetet az 
államforma kérdésében és ezért nem 
meri megcsinálni nz általános tit
kos •’álRsztójőgot sem.

— Magyarországon igen nagy 
százaléka u lakosságunk választó, 
köztük mik is. Nagyon sok úgyne
vezett demokrata államban a nők
nek nincsen szavazati Joguk. Miután 
nálunk általános kötelező népok ta
tás van, négy elomihcz kötöttük a 
választói jogosultságot.

— A szemünkre vetik, hogy 
nincs radikális földreformunk 
és begy oligarcha-uralom van.

Nekem egy talpalatnyi földem nem

maradt Erdélyben, ahol a földre- i 
formot ezért csinállak, hogy a ma- | 
gyár vezetők kezéből kivegyék a ' 
népet és a demagógiának szolga- , 
tassák ki.

Mi garantáljuk a földreformot, i 

de úgy, hogy az a magyar nemzet ' 
javára váljon és ne legyen dema
gógia szolgálatában.

— A határincidenseknél azonnal 
mozgósítottak és bennünket vádol
nak békezavarással, minket, akik 
3.5.400 embert tartunk, míg ők 6—7 
százezret. Mozgósítás esetén hét és 
félmillió embert tudnak fölfegy
verezni.

— Ami az irredentizmust illeti, 
gyengülő hazafiak részére szüksé
ges injekciónak tekintik. Ez nem 
használ a határon túli magyarok
nak. Minden ilyen mozgalmat elfoj
tunk; erre garanciát vállalok úgy

a külfölddel, mint a belföddel 
szemben.

— Legyen vége a vádaskodásnak, 
mert ez csak rontja a helyzetet. 
Hogy a jelenlegi helyzetet rendezni 
kell,

azt senki tagadásba nem veheti.

A miniszterelnök után Kállay Ti
bor három frappáns mondatot mon
dott: I

— Bízom a magyar koronában. 
Most érik a kalász az Alföldön. Bíz
zék mindenki. ,

! Ezután a miniszterelnök küldött- ' 
’ ségeket fogadott a városháza disz- , 
; termében, többek között az összes 
vallásfelekezetek kiküldötteit kivé- | 
Lel nélkül, akiknek üdvözlésére j 
adott válaszában rámutatott arra, i 
hogy a társadalmi és felekezeti ősz- | 
szetartás tekintetében Nyíregyháza ' 
az elmúlt időben követendő példái 

! adott az országnak.
A fogadásokat bankett követte a 

Korona-szállóban, délután pedig a 
miniszterelnök kíséretével Kállay 
Miklós főispán birtokára utazott, a 
belügyminiszter pedig a város in
tézményeit látogatta meg. Holnap 
Kállay András vendégei lesznek a 
miniszterek és képviselők, kedden 
pedig visszatérnek a fővárosba. I

Ketten 
beszélnek ;

parlament büfféjéből

A fiatal kor
mánypárti hon
atya elérzéke- 
nyülve omlik a 
népszerű ellenzéki 
vezér nyakába:

— Amióta kép
viselő vagyok, 
nem voltam olyan 
nehéz helyzetben, 

mint mn délelőtt Rassay beszéde 
alatt. Alig tudtam visszatartani 
magamat, hogy ne tapsoljak. De 
nemcsak, én voltam igy, hanem a\ 
kormánypárt nagyon sok tagja is. 
Kijelentem neked, hogy Rassay inai 
beszéde után a kormánypártban 
legalább annyi hive van, mint az 
ellenzéken. Olyan okosan, olyan 

' higgadtan beszélt a bajokról és a 
bűnökről, — amelyeket mi is lá
tunk és érzünk, — hogy legjobban 
szerettünk volna egyes kijelenté
seinél lelkesen éljenezni. De figyel
meztetlek, nemcsak a képviselők 
voltak igy, hanem Nagy Emil 
igazságügyminiszter is csak a leg
nagyobb erőfeszítéssel tudta meg
őrizni nyugalmát. Én mondom ne
ked, hogy Rassay mai beszédével 
újból egy fejjel megnőtt. Olyan 
államférfiul és szónoki kvalitások
ról tett bizonyságot, amelyeket 
csak irigyelhetünk tőletek. Na de 
remélem, hogyha régre leszámo
lunk a magunk belső ellenzéké
vel és eljön az igazi rend és az 
igazi alkotmányosság korszaka, rö- 

1 ridesen elhódítjuk tőletek.
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—- Csak szeretnétek. De R ■ • 

nem fog menni.
— Ne. izgasd fel magad, llassay. 

nak több esze van, mint nektek. Hr. 
látni fogja, hogy megérett számán 
az idő és a kormánynak szükség: 
van az ő crclyére és tehetségére 
akkor igenis oda fog állant, ahova 
a képességei predesztinálják.

— Mindenesetre jellemző ez a 
nagy kormánypárti lelkesedés eg>j 
ellenzéki szónok mellett. Különben 
hallom, hogy a büszke Hoyoi 
Miksa gróf, báró Podmaniczky 
Endre, Petrovics Elek és mások i- 
felkeresték Rassayt és gratuláltak 
a sikeréhez.

— Szóval rossz napunk volt. De 
mit szóltok az uj honvédelmi mi
niszterhez?

— Ezt Mcskó Zoltántól kellene 
megkérdezned, aki abban a pil’a- 
natban, amikor Csáky leült a mi
niszteri székbe, hátulról lecsapott 
rá és átnyújtott neki vagy egy tu 
cat kérvényt.

— Ml újság különben?
— Úgy hallom, Zsirkaynak meg 

fogják semmisíteni a mandátumé'. 
Usctty, aki mint vizsgálóbiztos sze
repel az ügyben, titokban közölte 
velem, hogy a legnagyobb bajok 
vannak. ö mindenesetre a mandá
tum meg semmisítését fogja java
solni, mert kétségtelenül megálla
pította, hogy Nagy Ernő szavazóit 
a katonaság körülfogta.

— Mi lesz Debrecennel?
— Egyelőre nem tudom. A szo

cialisták Nagy Vincét szeretnék, 
Rassay és a reformpárt pedig P. 
Abrakom Dezsőt akarja fclléptctní. 
Van még egy harmadik jelölt is, 
aki ugyan nem a maga személyé
ben akar fellépni, hanem. Rassayt 
szeretné beszállítani. Baracs dr. 
ugyanis mint első pótképviselő sze
repel a budapesti, déli listán ex 
ezért Vázsonyival főzeti Rassayt. 
hogy Debrecenben fellépjen, ami 
ha sikerül és Rassayt megírnia szí
ják, akkor Baracs a városházáról 
átvonulhatna a parlamentbe.

— Mondd kérlek, már a múltkor 
meg akartam kérdezni tőled, nős 
ember a Beck Lajos?

— Miért kérded?
— Azért, mert két nap egymás

után egy másik nagyon szép nővel 
láttam, karonfogva sétálót.

— A ja jaj. Az egyik egy volt 
vigszinházi színésznő. A másik — a 
lánya.

— Olyan nagy lánya van már 
Beck Lajosnak.

— Ezen csodálkozol? Most nem
rég ment férjhez. Inkább azon kel
lene csodálkoznod, hogy olyan fia
tal és szép — ismerőse van.

— Látod, ezt szeretem, amikor 
igy dühöng a szeretet az ellenzé
ken is.

— Azért ne nagyon fölényeskedj, 
még mindig jobb a helyzet nálunk, 
mint nálatok. Éppen az előbb b - 
széliem Nánásl Bandival, akit alig 
tudtam. lecsillapítani. Valóságos 
dühroham fogta cl amiatt, mert 
Rassay beszéde alatt, amikor a í ’- 
7<W szervezeteket hozla szóba, a 
kormánypártról elkezdték szidni a 
szabadkőműveseket. Nánúsi ugyan
is nemcsak hogy szabadkőmiires 
főmester volt, de még ma is nyíltan 
szabadkőművesnek vallja magát. 
„Igenis'* — mondta, mi az. hogy 
mondta, ordította és verte a mellét. 
— „szabadkőműves voltam, vagyok 
és maradok! A legnagyobb gazseg. 
hogy a szabadkőműveseket szidják 
anélkül, hogy tisztában volnának 
a szabadkőművesek működésével"- 
Mondtam neki, miért háborogsz itt 
a folyosón. Erlgyj be és mondd el 
ezt az ülésteremben. El is mondom, 
ne félj, nem fogom tűrni ezt a.. 
Engedd kérlek, hogy ne ismételjem 
meg azt, amit a saját pártjáról 
mondott.

— Felesleges is, cl tudom kép
zelni.

— De remélem, igazai cd. : neki.
— Látatlanba. Hiszen én >s sza

badkőműves vol tanú
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A rendőrségre 
harminc följelentés 

Mezeit laMsirotóh 
ellen

Szigorú vizsgálatot rendeltek el
_ A Hétfői Napló tudósítójától —

A főkapitányságra az utóbbi idő
ben számos följelentés érkezett la
kásirodák ellen, amelyek goniba- 
módra szaporodtak el a fővárosban. 
Ezek a lakásirodák hangzatos, rek
lámokkal dolgoznak és jelentékeny 
honorárium ellenébn válalkoznak 
lakásközvetitésre.

A lakásirodák azonban a hangza
tos reklámokat többnyire arra hasz
nálják fel, hogy a feleket becsap
ják. Lakásszerzés ürügye alatt na
gyobb összegű előleget vesznek fel, 
lakást azonban nem tudnak sze
rezni, ellenben hamis lakáscímeket 
adnak nekik.

Szombaton és vasárnap közel har- 
púno följelentést tettek egyes la
kásirodák ellen a főkapitányságon 
és ezekben a rendőrség holnap kez
di meg a nyomozást. Értesülésünk 
szerint a legszigorúbb vizsgálatot 
fognak lefolytatni a hangzatos el
mekkel dolgozó lakásirodák ellen, 
amelyeket most alaposan meg fog
nak rendszabályozni.

A kommunista ügyben újabb 
nyolc előállítás tfirtánt

A vidékre küldött detektívek még nem érkeztek vissza i
— A Hétfői Napló tudósítójától.

A leleplezett kommunista össze
esküvés ügyében a rendőrség a leg
nagyobb eréllyel folytatja a nyo
mozást. Az eddig őrizetbe vett kom
munisták közül már többet átkisér- 
tek az ügyészségre, a legtöbben 
azonban még a rendőrségen vannak 
a vizsgálat érdekében.

Vasárnap délelőtt nyolc embert 
állítottak elő a főkapitányságra, 
akiket a kommunista összees
küvésben való részvétellel gya

núsítanak.

Az előállítottak tagadják, hogy 
összeköttetésben állottak volna a

leta rtóztatott egyénekkel, azonban a 
rendőrségnek számos adat van bir
tokában, amelyek az előállítottak 
ellen szólanak. Épen ezért egyelőre 
mind a nyolcat a rendőrségen tárt
jait és további fogvatartásukról 
hétfőn fognak dönteni.

A főkapitányságról szombaton a 
politikai osztály detektivjei közül 
többen utaztak Győrbe, Pécsre és 
más vidéki városokba, ahol a nyo
mozás szálai tovább ágazodnak. A 
detektívek a vizsgálat eredményé
ről eddig még nem tettek telefon je
lentést, valószínű, hogy két napon 
belül fognak visszatérni.

____________ 3
nyatelepet is érdekszférájába szén 
Kötné vonni.

A sziléziai bányák részvénytöbb’i 
gégének átjátszása a Schneider—< 
Creuzot-cégro ugyancsak a szöveti 
ség érdekeit mozdítja elő, mert a 
politikai konstelláció következtében 
ezek a bányák a vasércet Németi 
Országba nem szállíthatják.

A Stinnes—Schneider—CreüzQÜ 
szövetség európai gazdasági jelem 
tősége kézenfekvő, minő politikai, 
eredményeket válthat ki, ez a j? 
vendő titka.

Az ország legkellemesebb és legolcsóbb nyaralóhelye

Tiszai fürdő homokos stranddal. Motorcsónak-járat 
Újszeged az ország második Margitsziget* 

Tiszta, pormentes levegő

Hass Szálloda
Tiszapartea nyíló elegáns és kényelmes szobákkal 

Teljes napi pmzió strandfürdő-jeggyel 

6000 korona

Stinnes
érdekközösségbe lépett a francia 

Scftnelder-ereuzot céggel
— A Hétfői Napló tudósítójától. —-

! Megrendelések:KassSzálloda,Szeged.Tetetón 15-50

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

■ Megjött a Lambda!
I Az automobilizmus forradalma 1

i A világ tccxi;iik>il«g legtökéletesebb és mégis _ I . 
legoiesőroiocsija’ - J

I *
| Fogyasztásban kicsi,
j teljesítményben nagy autó! |
[Pénteken és szambatonr6-ánés7-4n {
i megtekintésre és prébaútre i j 
!■ rendelkezésre áll I

Lancia Automobilok ;

magyarországi vezérképviselete |
Budapest, IV., ^pponyi,t6rl.Telefón 146—65 (Meglepi} Avattat fizetett 

viselt iérSimihákért 
Wertbeimer, Gr. Zichy Jenő u. 23. Telefon 166*23

fogkrém: a fogak őre.

A középeurórpai nehéz vasipari 
érdekeltségek döntő elhatározást! 
lépésre szánták magukat. Amit a 
politika gyűlölködő szelleme igye
kezett egymástól minél messzebbre 
elválasztani, azt a nagykoneepeióju 
emberi spekuláció egy szerves egy
séggé igyekszik kögitenl, hogy ez
zel Európa gazdasági erejét növel
je, a termelést megkönnyítse s a 
javak előállítását előmozdítsa.

A legkomolyabb forrásból arról 
értesültünk, hogy

a német Stinnes-koncern érdek
közösséget létesített a francia 
Schneider-Cr.eüzot céggel, Fravb- 
ciaórszág legnagyobb vasipari 

vállalatával.

Az Union Europeenne Industriel- 
Ic et Financiete, mely igen közel áll 
a Niederösterreichische Escompt- 
geséllschaft francia csoportjához, 
közvetítette a megegyezést, mely

Stinnesf, Castiglionit, Flichet 
és Krassnyt egy koncentrációba 
hozta SchnelderrCr.eiizotékkal.

A Schneider—Creuzot-cég már 
több, mint egy éve érdekelt az Al- 
pine-Montangesellschaft vállalat
nál, A Niederösterreichische Es-

compte Gesellschaft most az Alpiue 
számlájára nagyobb mennyiségű 
sziléziai bányarészvényt vásárolt 
meg Stinnes Hugótól a Schneider— 
Creuzoték részére. Stinnes ugyanis 
attól félt, hogy ezek a részvények 
Sziléziából Lengyelországba vándo
rolhatnak, amit ő veszélyesnek tar
tott. Ugyanez a bécsi bank 1923 jú
nius 11-én egyezséget kötött az 
Unión Europeenne Industriellc et 
Financiere-el, melynek értelmében 
a jövőben a Niederösterreichische 
Esconiptegesell8.cha f t érdekköréhez 
tartozó

nehézipari vállalatok részesül
nék a szövetség délkelet-európai 

ipari tranzakcióiból.

Stinnes viszont tudvalevőleg több 
mint két év előtt megvette Castig- 
lionitól az Alpine Möntangesell- 
schaft részvénltöbbségét 40 líráért 
vagyis 300 francia frankért, maga 
az Alpine pedig a Niederösterrei
chische Escomptengesellschaft kgn- 
cernjéhez tartozik.

A nagyjelentőségű egyezség kö
vetkezménye, hogy az új szövetség 
nagy lendülettel vásárolja a Bis- 
mar.ck-hütte és Laüra-hütte részvé
nyeit, mert ezt a két hatalmas bá-

szenzáció Bátor 150.000 K-től 
ebédlők, konyhák azon alul 
Vörösmarty u. 17. bútorgyári lerakat.

Hamisfosakat náh^rm’lánst^ék&H 
legmagasabb ? Protsch Vilmos órás*

napi&ron wCetiiGiá o Uzlot Kottenbllleruoa 
39. (Lövölde tér sarok) Orajavitás I övi jótállássá

Kőlcsönponyva,
Magyar Kender-és Lenipar Rt. '

előbb Salzmann és Társa j

Budapest,V., FalK NiKsa ucca 26/28. [ 
ponyvakölcsönző-intézetében vízmen- I 
te# pony váK legjobb minőségben és ki- 

.fogástalan állapotban állandóan rerdel- 
kezesre állanak

Új ponyvák 
valamint egyéb kender- és lengyártmá- j| 
nyok, u. m.: zsáKoK, KendcrtömlőK, ! 
vitorla- és bélésvásznalt, szőnyeg- I 
védőü stb. stb. gyártása és eladása Ij

ÜRILEÁNY NEGYVENMILLIÓVAL, özv-egyasst 
szony harmincmillióval, árvaleány száz holij 
földbirtokkal férjhez mennének. — Megbízotti 
Nagy Jenő házassági Irodája. Rákóczi út Ötvon- 

hót/B. Telefon.

bizományba fs vására- 
■MRMggHwGSflU /ok nifiUYgyakat,porcéi- 
Janókat, fizónvegeket, képeket, régi bútorokat, ékszere
it stb.Költségmentesen legmagasabb árt ír el írtak. Gyors elintízts. —

oiftkeiEskedtis
/Lukács Gjmiq, VII., Erzsébet 
körút lő. Telefón: József 28—63

A nagyravágyó kis Tűz rövid, 
de tanulságos élettörténete 

Irta. FÓTHY JÁNOS
A kis Tűz sokadmagával egy gyufa

skatulyában élt és mindössze annyiban 
különbözött testvéreitől, a többi gyufá
tól, hogy a gyárban véletlenül nagyobb 
fejet osöppentottek vékonyka kis dere
kára, mint a többinek. Ám ez a cse
kély különbség, úgy látszik, elegendő 
volt arra, hogy a kis Tűz ragyo
góbb ég jelentősebb életpályáról álmo- 
dozaék, mint ami nő a gyufáknak általá
ban osztályrészül jnt. Nem akarok úgy 
élni és meghalni, mint ti, — szokta 
folt mondani. Egy napon a. szomszédos 
'•lökelő fogadóból egy fiatal pincér sza
ladt át a trafikba és véletlenül éppen 
azt a skatulyát vette meg, amelyben a 
kis Tűz rejtve és álmodozva élt. Ez a 
UHyV?lloWií’ azonhan korántsem elégi- 

kl “,ki“ Mért
iMjt u skatulya legmélyebb fenekére, 

tovTlCa. ’?Ar má9t n™’ - Iwalabb 
^“Jroodo&haMék az ismeretlen és 

lásról *" r»«yoKú«ról ée Ián go- 

•
lanZ.?“Vvl" ,t,"!ldó éttenaébül lávozó- 
rt . az elegáns, öreg Reginaid báró wl- 

«-'á‘«nl. A fiatal plnoór 
fát Ugr0.:t szolgálatkészen égő gyu- 

nnKHott a grófi szivar felé/L 

„Eh... eh... — mondta a báró — adja 
csak kérem az egész dobozt, nincs ott
hon gyufám'1. „Parancsoljon, méltóságos 
uraan“ — mondta a pincér és mély meg
hajlással köszönte meg a bankjegyet, 
melyet a gyufáért kapott. A báró lassú 
léptekkel gyalog ment haza, mert sze
retett kicsit sétálni este és igy szívni 
el vacsora utáni szivarját. Otthon, le
fekvése előtt Beginald báró elegáns, la
pos arany zsebgyufatartójába rakta 
gondosan a gyufákat, néhány nap múlva 
azonban hirtelen rosszul lett és az or
vos a legszigorúbban megtiltotta neki 
a dohányzást. A báró kivette mellény
zsebéből a kis arany gyufatartót és fo
gadószobája dohányzóasztalkájára, tette. 
Az arany tokban ekkor már csak a kis 
Tűz volt egyedül.

Hónapok teltek és múltak igy ée a 
kis Tűz már szörnyen unatkozott ma
gában, midőn egy délután megérkezett 
Niki báró, az öreg báró unokaöccse. 
Niki báró leült a dohányzó' asztalka 
mellé és várt, mert nagybátyja neon volt 
otthon. Hirtelen kinyitotta az ogyik 
ezüst dobozt éa cigarettát vett ki belőle, 
majd mellényzsebelt kezdte tapogatni, 
de nem volt nála gyufa. Ekkor meg
pillantván a kis arany gyufatartót, ki
nyitotta és lassan, óvatosan meggyuj- 
totta az utolsó szál gyufát. A kis Tűz 
halkan felsikoltott, fellángolt és a fiatal 
báró cigarettája tüzet fogott. Három 
cigarettát szívott el még Niki báró, 
egyiket a másikon gyújtotta meg, de az 
örogur csak nem jött Niki báró erro 
dühösen eltávozott és cigarettája végén

magával vitte a kis Tüzet. Künn az 
utcán egy ur jött vele szemközt és meg
állította: szabadi Niki báró türelmetlen 
mozdulattal nyújtotta oda cigarettáját, 
az ismeretlen úr meggyujtotta rajta n 
magáét, de mint az már ilyenkor tör
ténni szokott, Niki báró cigarettájából 
kiesett a parázs, miro ez bosszúsan 

, dobta el a csutakot. A kis Tűz, egyé
niségében kissé megfogyatkozva, tova
sietett az ismeretlen ur szájában.

Mint utólag kiderült, ez az ur színész 
volt és senkieem lehetett volna a kis 
Tűznél boldogabb, mint ő volt, mikor 
ezt megtudta. Hogyan, hogyan nem, — 
hirtelen a színpadon találta magát. A 
rivaldalámpák szikráztak, a primadonna 
tündökölt és a kis Tűz keserűen gondolt 
az ő szerényka kis fényére, jelentéktelen 
életére. — Valamit tennem kell, — 
gondolta ijedtében, mert ha itt most 
összenyomnak, elfojtanak, akkor végem 
van mindörökre. Valami nagy-nagy 
lángoló ragyogásra gondolt a kis Tűz, 
olyanra, amelyet mindenki észrevesz és 
elhatározta, hogy meggyujtja a prima
donna ruháját Ott feküdt már a hamu
tartóban, a primadonna csipkés köpe
nyének ujja ott libbent cl fölötte, a kis 
Tüze felparázslott és a osipkék enyhén 
megpörkölődtek, do semmi nőm történt, 
csak az, hogy a primadonna kissé 
bosszúsan elhúzta a száját Felvonás vé
gén klvltték a hamutartót az elkesere
désében haldokló kis Tűzzel a leégett 
cigaretta oson kon. Ekkor egy fiatal szí
nész hajolt fölé és maradék Tüzénél rá 
gyújtott a kia Tűz pedig reménykedve

uj orőro kapott. A színész egy kávé* 
házba ment a színházból és a bejáratnál 
eldobta cigarettáját Egy nőm nagyon 
elegáns fiatalember jött arra és fel* 
emelte, — rágyújtott vele, majd mikof 
félig elszívta, ez is eldobta. Kócosai fe
dett sötét csatornanyilás szélére esett a 
kis Tűz és megadással várta halálát 
Utolsó pillanatban egy rész'g ember 
tántorgott el mellette. — Inkább a ha
lál — sikoltott halkan a kis Tűz, de a 
részeg már észrevette, felemelte és ké
jesen csámcsogva szívta tovább.

Valami borzalmas, füstös, bűzös helyi* 
Bégben, hol részeg fiuk és kifestett lá
nyok táncoltak, szájról-szájra és cigaret
táról cigarettára járt ezután a kis Tűz, 
— borzaJmás volt, de ö már nőni érezta 
és most már csnk a haláltól félt egyre 
jobban. Egy rendetlen és szomorú fiatal
ember 'ekkor cigarettája végén, rendet
len és szomorú lakására vitte innen a 
kis Tüzet. Most még egyszer és utoljára 
ragyogni, szikrázni, lángolni akart a kis 
Tűz, mindont kiadni magúból, mindent 
megmutatni, mielőtt örökre végo volna. 
A fiatalember, egyébként lirai költő, szá
jában a cigarettával, elaludt. A kis Tűz 
pedig felgyújtotta a szomorú és rendet
len fiatalember, egyébkén4 lírai költő 
ágyát. Amikor másnap a fiút összeégvo, 
holtan találták kormos, üszkös ágyában, 
a kis Tűz még boldogan parázslott. Egy 
öregasszony, csúf szipirtyó, káromkodva 
öntötte le egy dézsa vízzel és ekkor 
örökre befejezte földi pályafutását a 
nagyravágyó és szerencsétlen, húr lehet, 
hogy csupán tehetségtelen kis Tűz.
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Mik
borravalóból élnek

dijnok havi fizetése harmincezer korona. 
Ha a lakását és a mosószámlát kifi
zette, még mindig marad annyi pén®e, 
amelyből egy hónapig mindennap üres 
kávét ebédelhet Ezt azonban bőven 
kárpótolja az, hogy a főtanácsos ur 
„kedves kollegának** szólítja.

A hordár.
I összehúzott nyakkal strúzsál az utca 
sarkon. — Mindenik öreg, mogorva és

| borotválatlan. Arra a levélre les, amit 
! régen te szereimen pároknak hordozga- 
| tott. Most azouban gránátokat szállít.

Eléje állok. Azt hiszi, megbízatás, Fe] 
guba szkod ik.

Éhes vágj ok. Tópclődöm, miként csil- j az asztalra. A csipkeköléuy egyszerűen
I qdtbíitom éhségemet. Az üres gyomor besöpri a fiókba. ötven koronánál 
okozta fizikai fájdalom gondolkozásra köszönetét mond. Száznál anyáskodva 

figyelmeztet:
— Jó éjszakát kívánok, 

bágos ur begombolkozni, 
levegő hűvös.

Bevétele naponta ötezer 
zenötezerifj emelkedik. Színházban, mu~ 

.vov,.- latsáfjolcon harmincötezret is niegke- 
tudja ! résnek a ruhatárosok.

1 A
kiv<^

I Folyton futkározó, cyjgár legények, 
ajak- I Különben jó link. Rendesen 
halk | is van. A kávéházaktól kapnak 

fúrják, kalapálják, 1 fizetést. Fix jövedelmük

, késztet. Végig mustrálom saját énemet, 
í h nincafeienségemmel, a mindennapi ro- 
■ botban lengetett elvár életemmel, a gon
dokkal, amelyek vigasztalanul ránehe- 
zednek nz agyamra, a lclkcmrc.

Ma a gyomor szóiul meg. Tegnap az 
szerepelt legelőször a asszony apró-cseprő házi gondja keseri- 

1919 ■ tette el az életemet. Holnap... Ki 
ml lesz holnap?!

merro van a

Csillére András
Enyhe polrolia, semitu ívelésű 

orra akkor . "
nyilvánosság előtt, amikor 
augusztusában a főkapitányság 
épületében „elfogta" Peyer 1” 
rolyt, a Prldl-kormány belügy
miniszterét. Soha jobbizüet nem 
lattan) Peyer Károlyt nevetni, 
mint mikor elmesélj, mennyire 
ww’í/ volt illet őrivé nem ö, hanem 
Cíilléry a „történelmi" esemény 
alkalmával. Peyérnek viszont soha 
életében nem fájt a foga és 
nem győzte a lejét törni, hogy ki1 
lehet ez a Cslilér.v, akit a Fehér 
Ház az ő el foga fására küldött ki.

A komrnün szépségei elől vidékíj 
magányba vonulva valami kisvá
rosi lapocskában találkoztam elő
ször a nevével, hogy ő is tagja a 
Fricdricli-korniányiiak. No, gon
doltam, rendes ember lehet, hiszen 
a kormány elnöke Károlyi had
ügyi államtitkárja volt, zsidó is 
akadt a kabinetben és Lovaszy 
Márton is velük tartott. Bevallom, 
némileg csalódtam, de inkább 
Friedri ebben, mint Csilléryben. Csil
lár y végre is akkor kezdte meg po
litikai pályáját, és ha az ember a 
fogorvosi műhelyből kilép, azt 
mondja, amit ukar. ö szidta hát. a 
legcifrábban a zsidókat és meg 
volt róla győződve, hogy ezzel az
tán rendben is van a népjólét, 
amelyről gondoskodni volt, hivatott, 
amíg Husztfr Károly ki nem nyomta 
a kabinetjéből.

Váruaatyo azért lett, mert ki
csöppent a miniszterségből és mert 
öt választáson bukott meg mint 
képviselőjelölt és még Oaal Endre 
is győzedelmeskedett fölötte Fehér
gyarmaton. •Pedig az csak patikus. 
Szónoki pódiumra volt azonban 
szüksége és hibiti Horváth János
ban volt annyi humor, hogy be
vette diadalmas VII. kerületi Há
lájára. Azóta kiderült, hogy nem 
n fogorvosi rendelő, nem a politika 
az. igazi terrénuma; ellenkezőleg, ta
lentuma n Városházán indult buja 
virágzásunk. Mondani sem kell, 
hogy lebilincselő egyéniségével 
megveszt egot 1 az ellenzéket. Csak 
a saját pártjával van egy kis baja. 
Olyan khnanajló egyéniség ugyanis 
a pártban, hogy mindonkiá’e árnyé
kot vet és lm kisüt Wolff, a Nap, 
minden sugarát felfogja a többiek 
elől Csllléry.

N agy szó

tessék nagy
mért a kül-

koronától ti-

pincér.I£ú- tudja hol.
•Iírv. j zető ut?

j Ott azoknál, akik csszeszoritott 
kai, ökölbe fogott szerszámmal, 
megadási 
vésik az

Avagy azoknál, akiknek könnyelmű | — Tessék elhagyni 
zajától hangos u város. Akik nem tépe- i valót! .... sóhajtja 
lödnek a könnyen — talán kétesen in — egy szőke legény. A 

így i b/' i-zett jövedelem bizonytnJunságán. I gyobb része elblicceli. Miből éljen meg 
; Akikü-.k egész életük egy soha cl nem ] a szegény pincér? Tetszik látni ott az 
'múló kacaj, amely csak néha, egy-egy ablaknál azt a borznsfejü urat?... 
I íopke pillanatra torzul el tint orrá, ami- festő, verseket ir és hat koronát ad... 
kor a változó sors véletlenedre parányi hát mit tetszik hozzászólni?

. gátat állít rohanásuk útjába. i ^rx-s- ---------- > ~-----
Ezek bizton a boldogabbak, akik bor- ’ 

ravalóban többet költenek egy éjjelen át, 
mint amennyit más, sok ezren szűkös I 
megélhetésükre fordítanak egész héten át

Borravaló?!
Egész osztályok vannak már, ame

lyeknek egyetlen és busásan jövedel
mező korcsot forrása a borravaló. A 
pénzszerzésnek ez a könnyű Tonnája is 
biztos megélhetés a számukra. Embe
rek. akik abból élnek, hogy k’öszö- 
nömöt mondanak azokért a kisebb-na- 
gyobb ajándékösszegekért, amelyekkel 
ctóberlársaik látszólagos szívességeket 

honorálnak.
Egész sereg abból él, hogy borravalót 

les, vár és bezsebel.
g. A krupién

A bnkasztal mellett ül, szemben a ban
kárral. Jóban vau vele és bizalmas, 
rendesen ő ia arról a helyről kerül át 
a túloldalra — ha már egészen elkészült. 
Aroa borotvált, do halvány. Szenvte
len. u pénz inár nem érdekli, részvét 
nélkül kaszálja bo a guruló zsetóaokat. 
Dunkpassznál a sápadt arcra halvány 
rózsák gyulnak. Tekintető ragyogni

családjuk 
. ‘ némi

ai ássák, fúrják, kalapálják, 1 fizetést. Fix jövedelmük azonban alig 
ösvényt a nfllsik vég felé. I ötezer koronu. Hanem a borravaló!
azoknál, akiknek könnyelmű I — Tessék elhagyni azt a borra- 

a New-Yorkban 
közönség legna-I

— Mondja apám, melyik a Dob
utca?...— Mégis, mennyi a napibovétele?

— Kevés uram, kenyérre%sem elég...
— Na, de mégis? ...
— Ezer, eaerötszáz-kétezor korona ....' 

sokszor... áh! ma nem lehet meg
élni!...

A konflis kocsis.

Könnyű neki onnan végig nézni az 
embert.. . Goromba fráter! Majd meg
esz a szemével, amikor lerivalog a ma
gasból:

maga meny-

egy mázsa

éri:

A hordár felhorkan. Csaknem meg-
■ harap.

I — Ma már a tizedik ember kérdez ...
1 nem mondom meg! Azt hiszik, azért ál- 
• lók itt, hogy uccát mondogassak?... Ma 
j még semmit sem kerestem, de már ti

zen megszólítottak. Menjen a rendőrhöz.
; Addig kérem, amig megszelídül és 

megmondja. Hálásan nyúlok a zse- 
, bemho. hogy cigarettával kínáljam meg, 

do nincs nálam egyetlen szál se. Mi« 
mondjak? Udvariasan mondom:

— Köszönöm szépen!...
A hordár napi jövedelme húsz—hu

szonöt köszönöm, öt-hat köszönöm szé
pen és két-három cigaretta.

Mégis me^él belőle!
Z. Szabó Béla.

— Hát mit gondol maga, maga izé? ... 
levegőből él ez a ló* Tudja 
nyi öt kiló széna?

— ?...
— Tudja maga mennyi 

zab?

Az orra már az orromat ___
— Ez borravaló?... Kétszáz koronát 

mer adni?
Megrántja a gyeplőt, cifrát mond, 

aztán odasuhint a táltos fülel közé.
Fixfizetésc negyvenezer korona. A 

borravaló pedig felmegy havonta — — 
------ — — — —-------- Nem mondom meg, 
mert baj lesz belőle, ha véletlenül ősz
eié találkozunk.

Arany- és ezüstpénz 
beváltó hely

Budapesten, Vilmo, c,á,zár-ut 45.«.

Magyar aranypénzt 
és magyar ezüstpénzt napi 

áron vásárolunk

Róth banK

| kezd, a bankárra lövelődik. Tisztán le- 
okiatokat nem igen | het látni, mit akar mondaná: 

hallottunk tőle, de ha valamit 
mond, unnak — magija tan. Egyéb-, , - -
ként csöndben muukálódik a vá- ■ bizalmasan inonc ja: 

ahol n» <> n lettnagyo;b | & eWJ# dob wt pirus , .. .
ur. ítélkezik elevenek óp holtak fo- kruplé kinyUj érte, álmarkolja és 
lőtt, úgy hogy Ercky Károly a kabátja külső zsebébe zsülyeszti. 
mai állapotot nemos egyszoriiíóggcl napon tizenöt-húsz darab is nevet 
Csilléry-diktatarának nevezte el.(sebébent ~ 
Nem is tűr meg l.««. 
csárdában. Miatta ment ki Ereky: védőimé.
éa miatta csomagol most Uaetty] A ruhatáros.
E. rrnr. Eeyszóvnl n.ktink hnda-j FekoU roh4ii * Wlí.r „ipkekötónye 
pístlekneK tnrlrc hálót kell ernr.-1VIU1. j-c]ín teeválel uláu kiabáló trl- 
mink e kiváló férfiúval szemben,, <ttra, fonnyadt ajka mindig mosolyra 
akinek intranzlgens fajvédelmiségc áll. Bundák, kalapok, esernyők közt 

nn egyengeti a jövendő ut- trónol és csendes időben élvezettel me
séli kartársának:

— Hol is hagytam el...?... igen!...

— tízamár,... most menj el!... 
Re liráló banknál mosolyog. A bankár

És eléje dob egykét piros zselőnt. A

Jó
_____ - - - - - « 

nevezte cl.laicbt'ben? — tizenöt-húszezer korona. 
jnús dudást aI Havonta félmttUótól-mdsfélmlUió a jö-

hatás

Sok emberhez für.l meleg, szives .
Csak kettői említünk. Az 

egyik Mustár károly, a másik 
Ereky Károly és mi sok Ilyen jó- 
bar. íot kívánunk neki!

És a harmadik Károly? Őszinte 
r.-zek: Wolff Károly ónk önmaga 
utén Csilléry Andrá* n legnagyobb 
cllviiséfe .. •

Hiurolmcn a virágárus irányba, az apja 
azonban, az üreg herceg, hallani sem 
akar őrről. A hatodik felvonásban az
tán ... .

Poráuy Béla

A ksrtirs mind n hnt felvonást előre
görbült nyakkal hallgatja

Vendágik távoznak a u
. vége.

lltdlő. ruhatár!...
I Ez a iuegszóUtue. llusz

végig, 
dleknrzasnak

korona hull

A cigány.

Barna feje a hegedűn pihen és a sa
ját fülébe muzsAálja a melódiát. A 
szeme lázasan kutat. Szünet alatt a 
kontráé meglöki a cimbalmost:

— Vedd a tányért és menj már na!...
— Mit beszélsz, hát az elébb vol

tam ..,
— "Kom teaz semmit!... Látod milyen 

kevés volt... tíz koronást, a húszast is 
dug a sselvót alá, kérj a prímástól egy 
ezrest a szelvétro, hadd lássa a közön
ség, ml dukál?

A cimbalmos feltápászkodik és meg
indul. A banda szeme rajta vau, min
den asztalhoz elkísérik. Nem bíznak 
bene: cigány a vére... Hajnalig min 
denik összehegedül néhány ezer koronát. 
Ha privátban muzsikálnak, reggelig öt
venezer koronát kérnek.

A vendegek tegesik Őket. Ujj fel
emelve mondják, mialatt a belső zseb
ből előkerül az ezres:

— Gyuri, a nótámat... tudod ... „Mi
kor estembe jutsz.. .**

A banda öeszebrttniőg s az ezer körö
ndiért lejátszik a strófát, 
szakasz szintén ezer koronu.

A
Nem tartozik ugyan ide. de

gae állam csuk borravalót ad neki. A

Budapest, Vilmos ,császár-ut 45. szám

Pénztári órák reggel 9 órától d. u. 5-ig

t

Járjatok be minden föjdet, 
melyet Isten megteremtett, 
nem akadtok bizonyára 
a lysoformnak párjára.

A másik

dijuok.

az a ma-

NYÁRI ORFEUM
EZELŐTT CASINO DE PARIS

A fényes julius havi raKordmüiorban 

Consul II 
vendégszerepel

i azonkívül ezémos elsőrangú attrakció fellépte
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Emelték 
a levélportót 
magyar posta ismét emelte a levél

portót és egyéb tarifát. A következése 
terme szelesen az, hogy az ember pél- 
dú,l külföldre, mondjuk: Amei lkába 
szóló levélre akkora összegű bélyeget 
kény felen ragasztani, amennyi békeidő
ben a havi fizetése lehetett.

A bélyeg, ez a kis, csipkésszélű, egyik 
oldalán gumírozott papirrzelctke. <: i: ' '

Hamis százas címletű
Bírákat hoztak forgalombal

A banda négy tagját letartóztattak
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Oíauccu* 'juinii . r -i........ .................. .
azelőtt néhány flllcrnyi összegről szólt vanyoK. 
— a koronás bélyeg ritka volt levélen— -'--J2--1- 
A'c~d versenyt futni a bankóval, amelyre 
süntén oly magas összegeket nyomnak, 
mint azelőtt soha.

Először az orosz szovjetbélyegek lepték 
meg az emberiséget ezer rubelről és még 
magasabb összegekről szóló értékükkel. 
Jt ilyen orosz levélen, amelynek egy 
példányát ■különös világunk történelmi 
emlékeként eltettem, csak úgy hemzseg
tek az ezerrubeles bélyegek, egy hatal
mas levélboriték egész oldala teli volt 
ragasztva velük.

Ami eleinte a szovjet tendenciózus tré
fájának látszott, kezdett azonban lassan- 
kint komoly dologgá válni. Európa há- 
borúsujtotta, úgynevezett „legyőzött?* 
államaiban a pénz értékének folytonos 
csökkenésével velejárt a postai tarifa 
állandó emelése. A levélbélyegek, ame
lyek azelőtt fillérekről szóltak és a leg
magasabb összegük tíz korona volt, kezd
tek impozáns számokat fölmutatni.

Az osztrák bélyegek nyitották meg a 
sort. Az osztrák bélyegek már a múlt 
évben a legalacsonyabb félkoronástól 
kezdve fölmentek az egyezer és kétezer 
koronáig,

A minap aztán egy német levélen lát
tam a rt-i időnk legmegdöbbentőbb tanú
ját: az öteöer márkás levélbélyeget. Gon
doljuk csak meg, mi ez: egy pici, ftöny- 
nyen elveszíthető papírszeletkén ötezer 
márka, ami néhány évvel ezelőtt még 
kis vagyon számba ment.

Az ember meghökkenve kérdi, meddig 
mehet még a levélportó emelkedése. Iía 
így tart, mint eddig, még megérjük az 
egymillió márkáról szóló levélbéíyeget is, 
ami ma még őrületnek hangzik.

Már maga az ötezer márkás Icvélbé- 
lyeg is csak néhány évvel ezelőtt agy
rémnek tűnt volna föl. Ma szomorú va
lóság és ae embert önkénytelenül vissza
viszi a bélyeg eredetére. 
r/tf. mai. bilycget tudvalevőleg Rowland 
Bili találta ki az ötvenes években. En
nek a kiváló angol elmének volt az öt- 
Ide a penny-portó, vagyis hogy egy pen- 
nyert. a világ legtávolibb részébe is el 
vigyenek minden levelet. Az ő eszméje 
volt a bélyeg mai formája és módja, 
amin lényeges változás azóta se esett.

Hol vagyunk, ma az egypennys világ- 
Mycg eszméjétől! Messzebb, mint való
id in ^h^í^ég útja nem mindig ha
dd előre, hanem néha visszaugrik. Ma 

rosszabb helyzetben és hátrább vagyunk, 
mint a múlt század ötvenes éveiben, 
és !0vcJ^\^űút éljük

. —- "uiAug erzt
a hátrányát, hanem mindnyájan, 

ő szerehnesekro gondoljunk, akik azelőtt 1 
’líTu'* et,,weM *’ tr^k enmd,. í 

L HZ tSnkre- '
Nekik iffaedn eWtt ' " M, lefdl- íaej^ “ -

Síin! Gyula.-

A rendőrséget már több följelen
tésben tették figyelmessé, hogy a 
Legutóbbi időben hamis lirabankje- 
gyeket hoztak forgalomba. A föl
jelentők között különösen tőzsdobi- 
zojnányosok voltak nagy számmal, 
akik elmondották, hogy egyes fia
talemberek jelentek meg náluk, 
akik százas címletű lírákat kínál
tak eladásra. A bankjegyekről 
azonban első látásra megállapito.t- 
ták, hogy azok közönséges hamisít- 

Azonban ennek dacára 
akadtak magánosok, akik megvet
ték a hamisítványokat.

A följelentések nyomán a rendőr
ség megindította a vizsgálatot és 
megállapította, hogy a hamisításo
kat egy szervezett banda tagjai kö
vetik el, akik részben Pécsben, 
részben pedig Budapesten „működ
nek". A detektívek a följelentőktől 
kapott személyleirások alapján a 
rendőrségre előállítottak három fia
talembert, akikre egy körúti kávé
háziban akadtak rá.

A fiatalemberek a főkapitánysá
gon tagadták, hogy lirahamisitáso- 
kat követtek volna el, amikor azon
ban megmotozták őket, a zsebükben 
Izét millió koronát és hat darab szá
zas címletű lírát találtak, amelyek
ről megállapították, hogy hamisít
ványok. «

Most már nem tudtak tovább ta
gadni és bevallottak mindent.

Elmondották, hogy Kiéin Arnöld- 
nak, Sennyei Mihálynak és öster
reicher Sándornak hívják őket, va
lamennyien foglalkozásnélküliek. A 
hamisítványokat egy Brachfeld Si
mon nevű bécsi ügynöktől kapták,

akivel Pesten ismerkedtek meg.
Brachfeld azt mondta nekik, hogy 

jelentékeny összegű lírát ad át ne
kik értékesítés végett. Nekik — állí
tólag — fogalmuk sem volt arról, 
hogy a lírák hamisak és igy nyu
godtan vállalták a megbízatást*

A detektívek házkutatást lartot- 
ak Kiéin, Sennyei és österreicher 
lakásán és olyan hamisítványokra 
akadtak, amelyek még kezdetlege
sek voltak, tehát az első példányok, 
amelyeket nem lehetett forgalomba 
hozni. Úgyszintén klisehéket. is ta
láltak náluk százas címletű líra
bankjegyekről.

A házkutatás eredményeire vo
natkozólag Kiéin beismerte, hogy' 
azokat elvárt Béla pincértől kap
ta, aki azt mondotta, hogy a klisék 
reklámcédulák nyomására haszná
lódnak fel. Tegnap este Welvartot 
is előállították a főkapitányságra.IS CLOíllxlLOLvclK cl luKUpilrlliy ,
aki elmondotta, hogy Kleínékkal 
együtt közösen követték el a hami
sításokat, azonban azok nem igen 
sikerültek és igy a hamisításokat 
nem merték forgalomba hozni. 
Azpnban tökéletesebb hamisításokat 
készítettek a társaság bécsi tagjai 
és Brachfeld volt az, aki a hamisít
ványokat Pestre szállitott-a és át
adta nekik értékesítés céljából.

A rendőrségen mind a négyet le
tartóztatták és náluk levő pénzös
szeget lefoglalták. A budapesti fő
kapitányság ez ügybeu átírt a bécsi 
rendőrségnek, hogy az ottani ha
misító társaság fészkét nyomozzák | 
ki és BrachfeldeL a banda vezető- ■ 
jét tartóztassák le.

Barátom, a köz. 
tisztasági alkalma, 
zott ott állt a Nyu
gati pályaudvar 
előtt, a hatos ril- 
lamos indulóhelyé
nél.

— Emmd széy 
hitvány, uram, — 

dotta. — 
korona egy 

mos jegy, oszt 
. . • kapkodják,

mintha ingyenbe vóna. Csak jó érzés cl- 
néznt, menny'. a pénzük Pesten az cm- 
bereknek. Szegény ember kocsin jár, mer 
a konfl sóra, hála szeretett vezérünknek 
és pár.'járaté még eladdig csak héccckz- 
szoros, vagy ro toron jár,\jncr ammég 
csak Ián néecásr.szoros, De est a 
rengeteg gazdag c:.:ber, aki gyalog jár 
és űzeti a talpa'lást, meg aki villamoson 
jár, akinek a jegye már ezerszeres, 
ahogy élné.: ni itt a népeket, hát nem a 
legtöbbje gyalog meg vilamoson jár? 
Mindég mondom én, uram, hogy híjában 
panaszkodnak a népek, több a gazdag 
en.b r, mint békében. Azé van ez, mer 
bekében a gazdag ember járt kocsin meg 
m.ojorn, kocsi meg motor pedig kevesebb 
van, mint járda. Hát akkor a kevés ko
csihoz keres gazdag ember volt, de ma 
a gyalogjárón elfér akármennyi. Azé 
szaporodtak el ennyire. No, istennek 
aj ál lom.

VOS,

létkezett és rohamosan terjedt to
vább. Amikorra a tűzoltók odaér
tek, már a tető egyrésze is lángok
ban állott és' a hajnali szélben at- 

.lói kellett tartani, hogy a tűz. a 
szomszédos épületekre is átterjed. 
A tűzoltók azonban percek alatt 
fölszerelték sugaraikat, és több, 
mint másfélórás munkával sikerült 
a tüzet 
műhely 
tiüt, de 
kárt.*

— Az 
törvényszéken, 
elmúlt’ évben tárgyalta Zbona 
csendőrőrmester, ‘
Ambrus, Tóth Imre, Tóth Gyula és 
Juhász István bűnügyét, akik 1919 no
vember 18-án Izsákon meggyilkolták és 
kifosztották Beck Sándor, Sehmidt Ár
pád és Páncél Zoltán ottani kereskedő
ket. A hadosztályblróság a vádlottakat 
ősapán rablásban mondotta ki bűnös-

lokalizálniok. Az asztalos
teljes berendezése elpusz- 

a tűz

Izsáki

— Előadás a gyermekvédelemről. A* 
Orsz.ií es Gyermek ügyi Kiállításon, a 
várótere ti Mi’csarnokban vasárnap dél
előtt Lévay Tibor dr. kormány tanácsos, 
a Gyennekügyi Kiál’itás igazgatója, 
nagy x’úmu közönség előtt előadást tar
tott u gycrmekvettetemről. Ismertette 
a^magyár gyermekvédelem történetét és 
mpjGÖbl entő sfalte-íikai adatokkal bizo
nyította hogy a Eú’wu óta a csecscanő- 
halandóság állandóan emelkedik. A 
gyermekx főiem, mondott a, már az 
anyavedol'.inniol kell hogy kezdődjék. 
A g? .ennek ok szoc iális védelmét ki kell 
terjeszteni az ipari, a mezőgazdasági és 
szellemi mvr'-ára Is. A fővárorlnn sok 

n, aki nincs 
1 és .szellemi 

h • - megengedi,

színi szePel foglalkozzanak, éjjelonkint 
sziottak , orfeumokban, kivi-házakban táncoljon 

| <te ének ljcn. Szükségesnek tartja nj
| otthonok Jétes't'■£'t gyermekágyas nők 

;ri | számára, továbbá bölcs’r'/ik és modern 
fiatal- I napközi otthonok lététté ét. Különösen

: az o1 hagyatott. '•yermekok teljes neve- 
j. lécéről és ok! a fásáról kell mindnyájunk
nak mielőbb RO’-doskodni.

— Vég-,- hc-'l fogház a zsidótemető 
sncg.<rya'.izásóór4. 1921 január elsején a 
farkasréti izraelita temető őrei egy du- 
• )dó társaságra lettek figyelmesek, 
amelynek tagai v síremlékeket kidöntöt

te megrongálták. Az előhívott rendőr 
,a tcmetőgyalázók köziil negyet és pedig 

-ró- of sznhóif’frédcf, Rorna Nándor 
i bankszolgút, rirágh. Gyula magánta
nulót ér Sarkán f’ila miniszteri tioztvi- 
f.olőt, elfogott. A törvényszék Csengcy 

; tauúctu szombaton vonta föleié, égre őket 
lés valamennyinket négy-négy beli fog 
'hitein ít.'líe, ■b',.cí végrehajtását pe- 
i dig felfüggesztette. Nz ügyész felekbe-

olyan könnyelmű szülő va 
tokí-joftel a gyermek testi 
fejlődésének érdekeire fa 
hogy kiskorú gyermekeik hivató' 
szint ■■•zeG:■! foglalkozzanak, éj,; 
or fc uniókban, ki véhá zak bán 
ér. ének -ljen. Szükségesnek 
otthonok Jó.tes^' te' t gyermeki 

imára, továbbá bölcs*” dók 
ités.ét.

nitói hivatásról, majd megválat 
az eddigi vezetőséget.

— Izgalmas életmentés a Dunán. 
Vasárnap délután a Batthyány 
hajóállomás mellett egy 
leány a Dunába vetette magát 

. Több regaitás a habokban- vei- 
' godő leányhoz evezett és a partról • 
is utánna siettek néhányan csóua- ‘ 
kon. Nagy nehezen sikerült a csó- ,iair£1 
lakosoknak kimenteni a fuldokló , h(i ;iU). 
leányt a vízből. A parton eszméletre ... 
térítették és a mentők a Kókus-kór-1 ték ó 
házba vitték. ahol kitűnt, hogy i 
Veres Lídiának hívják és háztar-' 
tásbeli alkalmazott.

— Egyenlő elbánást követelnek a négy i 
középiskolát végzett államvasuti alkal
mazottak. A KANSz állawrasi'ti r-o- 
portja vasárnap délelőtt választmányi •, 
ülést tartott. Az elnök megnyitójában ' ( 
rámutatott arra a tarthatatlan helyzetre 
melyben a négy középiskolát végzett 
irodakozelők, állomási elöljárók, felvi
gyázók, kezelőnők és távirászok vannak 
a tiszti rangsorba helyezettekkel szem
ben s mig amazok az altisztekkel egyen
lő elbánásban részesülnek, addig eme
zek a tiszti előnyöket kapják, holott 
mindkét csoport ugyanazon teendőket 
végzi ugyanazzal a felelősséggel. A vá
lasztmányt ülés határozati javaslatot 
fogadott el, melyet a kereskedelmi és 
pénzügyminiszterekhez, valamint a nem
zetgyűléshez és a MÁV igazgatóságához 
juttatnak el. Ebben a határozati javas
latban követelik, hogy a négy közép
iskolát végzett és tisztviselői munka
körben foglalkoztatott államvascti al
kalmazottaknak az állami hasonló kép
zettségű alkalmazottakkal egyrulö elő ' 
nást biztosítsanak. A választmányi illé
sen izzó 'és elkeseredett volt a hangulat 
s több Ízben erős kifakadásök hallatszot
tak a MÁV igazgatósága ellen.

— Nyaralását megtakarítja, ha polos
káit Mattelne Vállalatnál. Király uc< a 
16. Tel.: 161—38. irtatja. A cég a vég
zett munkáért jótállást vállal.

I

másban nem okozott

gyilkosságok a katonai
A hadosztálybaróság az 

.'_te “1___ János
Da»ic« Mihály, Tóth

■ • tevemif VtPigoi él lük i * --------- — —----------- — --------
ennek nemcsak az üzleti vitán ' nek én cz6rt ökefc 8Ub’ös börtönbünte- 

mairf n lésre Ítélte. A katonai ügyészség a gyil-
i kosság vádja alól! felmentés miatt fel
lebbezett a vádlottak terhére. A folle- 

; bezés folytán az ügy a legfelsőbb ka- 
i tonai törvényszékhez került, ahol szep
tember hatodikára tűzték ki a tárgya- 

! lést.

— A Katholikus Tanítónők Országos 
J Effyesiilcténck közgyűlése. A Katholi- 
|kua Tanítók Országos Egyesülete vasár- 
innp délelőtt tartotta közgyűlését, özv. 
, Károlyi Gyuláné grófné elnöki mognyi- 
; tójában fejtegette az egyesület törekvó- 
íseit, a katholikus tanítónők hivatását, 
akik mindenkor kerestek kapcsolatot a 
szfllökkol, mert tudják, hogy a gyermek 
nz iskolának ég a szülőnek közös kincse. 

;Az önök közébe vau letéve — mondotta 
— gyermekeink lelki üdvössége és Szent 
István országának sorsa. A számvizs
gáló és pénztári jelentések után Urbdn 
Gyuláné fővárosi polgári iskolai igaz
gató tartott érdekfoazitő előadást a ta-

t- gyári tűz a Lehel-nton.
TirSdó a

nnz Picl; Ede-ffíe vasszerkc- n6~i**ta,n nagy tüz ötött l[i- Fél 
őrtíamVl e”tel,éT a kózPoíltl tüz- 
Icn u k’,l.10ej' a l«ehel-utl gyárié- 
X t í"' A Szil-
Mw’tó főtisztek vezetésével
tüzhíi?éA ’UtxéffseI V0I">ltak ki a 
™eletaAf!?ár,tolBp köz«Pén áll egy 
Z'ztall.n •a.e1’ <’t' amely|>™ a gyár 

-Wosmuhclye van. A tüt itt ke-

Amerikai magyarek lovaglás 
Budapesten. -- Krcón Gyula 

■>i nv^yar detektív, aki jelenleg 
Burbircstmi tartózkodik, mogtudtn, hogy 
Kende Géza, az „Amerikai Magyar ? <*•’• 
r.7íiva“ szinten Pesten tartózkodó szer
ke; -.tője sértőleg nyila (kozott ról|. Kroón 
ezért Ilácz Vilmos és Palay Tibor dotek 
tivfeliigyolő utján provekáltatta Kendót. 
r’-í {i7ij>)ban kijelentette, hogy amcrilr-i 
állampolgár *és ezért nem párbajozik. A 
detektev fne'.bteoí lat az ügyről egyoldalú 
jegyzőkönyvet vettek fed.

ügye

F&hárbútOFRtf, !?nnyha, bWszoIjb 
h'1ó*roba, Cftftkh el'"•civ'i'.fik. i»e»úon y nrtfra- 
eoir alkalmi arakon Fröitcr asz.ta’os ne terrte!, 
VIP, Erdélyi veea 1 n TctcMn ■ : y 7-
Iiir ül ii-4 cg fizetjük a e <■ I.
aranyért, Márt
ezüstért 80—160 koronáig, !la*rJefon aktrt 1C00 
koro:i*.i - cr.rr TrsTVÉJv::< u - .<

^ranuaka!Z!S®-35fí’K ’3
brí'lánst, czü''.ö^ ■ ' te-/-. ini<i ■ ilcuci <ira
á’Jban vesz a KÖZPONT) ÉKSZf-pc.EVÁI.TÓ 
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Két óra alatt ha felkeresi előkelő helvár o si irodán*
— B B _ _B M kát. — Szobáját dítaanul kiad iuk,
Itt W ha személyesen, telefonon t> a ” * p • .»í d o

--ruirtotn HaphutilU ECEI%C391lW* $bai».enti.—Ul^í,,onar<or.-n cl,:-.rc 

ftttona Lakásiroda, Budapest IV, Kossuth Lajos u. IWfe; g2 74 -

"í’üri'toí.ti*' ’Jo!,Uabl, butorotolt ttobák, 
akna*‘ há,a..

_ miau,, k'raittbtn baphatbkl
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A tőzsdei hosszt 
. nem lehet letörni

A tőzsdetanács korlátozó Inlézkedósel csak lassítják 
a tempót — a külföldi számlára törtónt vásárlások 
szilárdítják a piacot — Csendes majorizálásl harcok 

a bankértékeknél
- A RllUl Napló tvdóMójától. -

I ka) közelebb is lehet csekély tőkével 
! hatalmas gazdagságot kibányászni.

A komoly értékekben az elmúlt hé
ten u budapesti tőzsdén még nem ta- 
pusztait forgalom bonyolódott le. A Já- 
tékor-ok, rom lazátok táborától eltekint
ve, az értékek eiűs kezekbe vándorol- 

, tok. Olyan kezekbe, melyek ez érté- 
i kéktől egykönnyen' meg nem válnak, 
úgy hogy oz a részvénymennyiség jó 
he.- 7u időre kivonatott a piac forgal
mából.

Különösen
I folytatódtak 

i Most már 
Irta legnagyobb spekulánsai erőtel
jes vásárlásaikkal 
azt a 
melyről 
tek, de 
kevesen 
és Cyprut számlájára nagy tételek
ben vásárolták a bankértékeket, 
úgy hogy némely bankpapiros ha
talmas árugrása tisztára ezzel ma

gyarázható.

A két napra lecsonkitott tőzsdei ka- 
Inni'rrinm tehát e héten is o hosszis
táknak fog kedvezni. A külföldi vá
sárlások továbbfolytatódnak s a helyi 
spekuláció ,jnitlaufer“-ként követni 
fogja a nagykezok titkos megbízásait. 
Nagy üzlet várható a Kereskedelmi 
Dank, Központi Jelzálogbank, Moktár, 
Leszámítoló, Magyar-Olasz, Lipótvárosi 
papírjaiban, valamint a közlekedési 
papirosok közül a Nova, Közúti, Városi 
és Bufvasutakban. Nagy tipp: a Motor, 
Furnlr, Győri olaj. Juszt izzó és Fi
nom bőr is, melyek árelugrása -eír-len 
pillanatban bekövetkezhetik.

-+d»» S»

A mindig félvo-félők, a kishltiiok, a 
\pesMhsisftik. a mnga*i árfolyamért re- 
fmegők az elmúlt héten alaposan jh- 
flKeltek oidb emberileg érthető gyenge- 
■égflkre. A félve várt nngy Arlpxznku- 
dáa nem következett he h r tőzsde, 

ml prognosztikánkhoz híven, erőtol- 
jesen tovább szilárdult minden koutro- j 
min-kisérlet és betörés ollenóro. Az 
átértékelni folyamat oly erőteljoseu 
taáolt mag. hogy ezt feltartóztatni most ' 
már eerrimiféh- intézik cd émcl ne,m lehet.

A tanács uj tőzadenaptara, mely »• 
Gjró és Pénztárogylet. kívánságára 

két üzleti napot engedélyez, az 
'átértékelési folyamat tempóját lassít- 
MJa. de meg nem dllithatja.

A tőzsdei hossz mcsteraégog letörése 
most egyenesen nz ország gazdasági (jjr- 
rtekel ellen való merénylet lenne,

mert kőzludomásu, hogy a nagy 
áremelkedéseket főleg a külföldi 
számlára történt vásárlások robban

tották ki.

| 
I

nz óhajok, 
oly régon 
olddridfeeR 
megjelent

Végre valóra váúnk azok 
melyet a hoMzlsták kehiét 
dagasztották, a túlzottan 
budapesti értékpapírpiacon 
a nagytőkéje én koncepciójú külföldi 
spekuláció, mely nem pillanatnyi nye- 
reségrcaliidUutokért, hanem komoly tő
kebefektetésre vásároltatja a magyar 
értékeket.

"Egészen bizonyos volt, hogy a tőzs
dei atagnáaió clőbb-utóbb felhívja a 
külföldi tőkések érdeklődését erre a 
magára hagyatott, elhanyagolt „olcsó
sági áruházra**. S amely pillanatban a 
külföldi tőke belekóstolt ebbe a rizikó
mentes üzlet he, rögtön meggyőződhetett, 
hogy az alaszkai argnymezőknél sok-

■n

a bankpapírok piacán 
a további erupciók.

kétségtelen, hogy Ausz*

megindították 
titkon innjorlzálásl harcot, 
eddig csak suttogva beszól- 

amelynek komoly hitelt 
nyújtottak. Bősei, Felngold

. ' A Kereskedelmi Bank előnyös folyama terifiószetesen em< Ikedik s 
trajuakciója. Tőzsdekörökben a Ke- to™b^_ remélhető,
regkcdelml Bank rövidesen perfek- 
íituálandó előnyös tőkemelósi tranz
akciójáról tudnak. Állítólag a szo
katlanul hatalmas tőkeszaporítás al- 
fló»!mából egy régi bankrészvényre 
két újat adnának 50.000 koronáért. A- 
•konzervatív pénzpolitikai intézet ha
talmas tőkoszaporítását azzal a 
nagyfokú vásárlásokkal h'ozzák kap
csolatba. mel.vk a legutóbbi Vetek
ben a Kereskedelmi Bank részvé
nyek árfolyamát hirtelen magasra 
FMBök tették.

Majorfcr.álnsl harc a Moktúrnál. A 
szerdai tőzsde egyik szenzációja 
▼olt n Moktár részvényeknek ,40.000 
koronáról 80.000 koronára való elő- 
törése. A bank tőzsde embere igye
kezett az óriási keféidetet árukíná
lattal enyhíteni, de pillanatok alatt 
elkapkodták a felkínált darabokat, 
úgj hogy a robbanászorü hossz e pa
pírban elkerülhetetlen maradt. Ét- 
1 csillésünk szerint a Moktár rész- 
■vényei kiiriil hosszabb idő óta ma- 
jorizdldsi harc folyik, melynek utol- ; 
aó etappéyihoK érkezett.

Szindikátus alakult a Motor-rész
vények összevásárlására. A múlt hé 
fan feltűnt a vaspiao eddig elhanya ! 
goit értékének, a Motorunk lendüle
tes előtörése. Még két hét előtt 20.000 
korona körül állott e részvény árfo
lyama. szerdán egyszerre 50.000 ko
rona fölé emlkedett s e kurzusát a 
csütörtöki lanyha nanon is erősen 
tartotta. Mint órte.sülüok. sziiuHká- 
ftM alakult a Moior-rfsxvények öas- 
ar.evásárláf’fii □. melynek célju eddig 
még ismeretlen. A társaság állandó
an yáf^rolja a darabokat s így ár-

Ml van a FurnierralT A fapiac 
egyik legelhanyagoltabb értéke a
Furnier, mely tudvalevőleg a Keres- 

|. kcdclmi Bank érdekköréhez tartozik.
A legutóbbi tőzsdenapon erős kezek 
nagy tételekben vásárolták a Fur; 
nier-t melybon állítólag igen magas 
értékek rejtőznek. Lehetséges, hogy 
a Furnier rövidesen honorálni fog
ja a benne bízókat s erős árfolyam
javulással lepi meg a részvénytu
lajdonosokat.

Az Angol-Magyar Bank közgyűlése. 
Az Angol-Magyar Bank mai közgyűlése 
elhatározta, hogy a társaság 345 millió 
korona alaptőkéjét 520 millió koronára 
emeli fel. Minden két darab régi réaz- 
vény alapján egy új részvény vehető át 
5000 koronáért a társaság érték pénztárá
nál július 10-4ŐI július 18-ig. A közgyű
lés egyidejűleg elhatározta, hogy a 400 
koronáé részvények nóvértókét 1000 koro
nára egészíti ki, E tranzakció lebonyolí
tása után oz intézet részvénytőkéje 
1.300.000 darab, egyenként 1000 korona, 
öss7s*en tehát 1.8 milliárd korona név
értékű részvényből fog Altanl; kimutatott 
saját tőkéi pedig 3 milliárd koronám 

í emelkednek. A közgyűlés Popper Lipót 
! bí ró és Ringhoffer Frigyes báró nagy- 
’ iparosokat, valamint Kálmán Henrik 

* i M Ország Róbert ügyvivő-igazgatókat 
nz igazgatóság tagjaivá megválasztotta.

A Magyar-Olasz Bank Rt. közli, 
hogy igazgatósági ülésén e hónap 
18-rg rendkívüli közgyűlés összehí
vását Határozta cl, amelyen javasol
ni fogja az alaptőkének 350 millió 
koronáról 700 millió koronára való 
relemelósét. Az új részvények 1:1 

i arányban a régi részvényeseknek 
I ajánl tat nak fel. Az igazgatóság
ugyanon ülésen Kcllncr De^ő ] Sn/hétfőm 
óa Kovács Miksa irazgató-helyette- Lég a 1 
seket igazgntókké neveire ki. 140 éves

A Lloyd Bank Bt tőkeemelése. 
A Uoyd Bank Részvénytársaság 
közli, hogy a július 3-án megtartott 
rendkívüli közgyűlése — az igazga- 

. lóság javaslata értelmében — elha- 
' tározta, hogy az intézet alaptőkéjét 
’ 500 millió koronáról 1 milliárd koro- 

rára emeli fel. A régi részvényesek 
minden öt darab régi részvény után 
három új részvényt vehetnek át da
rabonként ezer koronás árfolyamon. 
Az elővételi jog július 4-től július 
12-ig gyakorolható.

Az „Atlantié® Trust*4 Rt. szombaton 
tartotta közgyűlését Polnay Jenő elnök- 
lete alatt. Az évi jelpntés szerint a társa- 

> ság érdekkörébe tartoznak: Az „Oceana" 
; ex „Fiumana“ tengerhajózási r. t.-ok, 
, Bel hajózási vállalat, a . ,Terramare** 

szállítmányozási r. t., a Húros félszige
ten épült nagy közraktár, a hajógyár és 

kolrópark. Az Érdi Gőztéglagyár, a 
Piszkai mészkő ipar és kőbánya, a „La- 
narla" gyapjufodóda és posztógyár r. t., 
a „Continental** film r. t, a Fővárosi 
nyomda vonalzó cs könyvkötő r. t. ke
reskedelmi vállalatai: a „Sideron" vas
fém- műszaki és vegyiáru r. t, a „Hyd- 
roflorar magyar nád gyékény és gyógy
növény r. t., a „Herkules** keserű viz 
forrásvállalat. Mindezekkel kapcsolato- 

, san a bank, tőzsde és (íru-üzlet fejlődése 
ugyancsak nagyarányú volt. A zárszá
madások szerint a tartalékokra fordított 
14.5 millión felül maradó 45.04 millió ko
rona tiszta nyereségből további 3.5 mil
lió korona jut tartalékokra és 35 millió 
korona osztalékra, melyből a szelvénye
ket 100 koronával (50%) julius 9-től 
váltja be a társaság pénztára.

A Kereskedelmi Hitelbank tőkeeme
lése. A Magyar Kereskedelmi Hitel
bank Részvénytársaság július 18-án 
rendkívüli közgyűlést tart, melyen ja- 
vasolni fogja az alaptőkének 100 millió 
koronára való fölemelését. Egyben jelen
tést tesz a Schoppor J. G. cégnek rész* 
vény társasággá történt átalakításáról és 
arról, hogy minden Kereskedelmi Hitel
bank részvényre egy Schopper J. G. 
részvényt ajánl fel.

Az uj Lloyd Bank-részvények elő
vételi jogának gyakorlása. A Lloyd 
Bank Rt közli, hogy pénztárának 
nagy forgalmára való tekintettel 
az elővételi jog julius 4-től julius 
J2-ig délután 4—7-ig a titkárság he
lyiségében gyakorolható.

A bródl vagőngyár. Rövidesen érté
kes valutaáris részvénnyel gyarapodik a 
budapesti értéktőzsde árfolyamlopja. Ju
goszlávia egyedüli vagongyárának és 
egyik legjelentékenyebb vasipari válla
latának részvénye kerül a piacra: a bró- 
di vagóngyáré. Ennek a kitűnő ipari 
vállalatnak nagyrésze lesz a magyar és 
jugoszláv gazdasági kapcsolat újjáépíté
sében és lemélyítésében. A brúfti va- 
góngyár alaptőkéje 40,000.000 dinár, a 
100 dinár n. é. részvények értékót 6—700 
dináérra becsülik. A vagóngyártákon 
kívül vasszerkezeti és hídépítési mun
kákra is be van rendezve. Most folynak 
munkálatok a repülőgépgyártás berende
zésére. Megrendelésekkel évekre ol van 
látva, leginkább r jugoszláv állam 
részéről. A részvényeket a budapesti, 
bécsi és zágrábi tőzsdén fogják beve
zetni. A részvények elhelyezését há
rom bankcég vállalta: a Magyar-Ame
rikai Bank Rt., a Hoffmann Gusztáv 
és Guttmann Géza-cégek. A tőzsdei be
vezetést. Sohwartz akab fogja végezni.

A „Phübus" Villamos Vállalatok Rt. 
14,397.402.87 korona nyereségéből folyó 
hó 30-tól kezdve szelvényenként 60 koro
na osztalékot Űzet a Belvárosi Takarék
pénztárnál. Az alaptőke 24 millióról 80 
millióra emeltetik fel a névértéknek a 
tartalékalapból 200 koronára történő fel
bélyegzése és uj címletek kibocsájtása 
által. A részvényeseknek 320.000 darab 
részvény ajánltatik fel 2:1 arányban 
5000 korona nettó áron. A felülbélyegzés 
és elővételi joggyakorlás július 3-tól be
zárólag 10-ig a Belvárosi Takarékpénz
tárnál eszközlendő. Az új részvények az 
1928. évi iizleteredmónyben részesednek. 
Az igazgatóság új tagjául Paul Drey- 
fuss, n Dreyfuss Söhno ct Comp. Baseli 
bankcég beltagja megválasztatott.

A Telefóngyár Rt. junius 30-án meg
tartott rendkívüli közgyűlésén alaptőké
jét 32,500.000 koronára emelte fel. A régi 
részvényesek 2 darab részvényre 1 darab 
új részvényt kapnak 8000 korona áréri, 
telquel. Ab elővételi jog f. é. július 3-tól 
10-lg gyakorolható.

A szegedi Back-gözmalom részvényei 
a tőzsdén. A Back Bernát Fiai Gőz
malma és Vigvezetóko Rt közli, hogy 
részvényeinek jegyzését a tőzsdetanács 
engedélyezte és hogy azokat e hónap 
* A“ a Krausz és Bcttelheim-

tőzadén l?e fogja vezetni. A cég
i fltanálhu?a Után 1M évben afa-

kait át rfm-éayMrsMággá. B 
két mulrna vau. Egy 2300 métermá, 
napi OrtOképosrtgü búzamalma 6« .
350 nátermfata napi CrI«MpeM3® 
rozsmalma é« paprikamalma Óén z 
szállítási borendezésol vannak, 
Magyarországon más malmokban ,,, 
találhatók. Mindkét malma iinmüS 
I lizollóberondezésse! (Sprlnklor) van í 
látva, úgy hogy ezekben nagyobb tn, 
eset ki van zárva és igy tfizUr <,& 
biztosítása is kevesebbe korül a' 

A Karanejberényl Köszénbánya rí„ 
vényei. A Karancsborényi KOszénbíJÍ 
Rt., melynek Kurancsberény, Kaland 
keszl, Istenmezeje és Terény közséeeT 
ben van S0W holdnyl kőszénterütete' 
részvényeinek csekély töredékét a Duna 
Lloydbank Rt. utján bevezeti a magán 
forga lomba. fcua’

A Hangya Ipar Rt. Mkeemelése 1 
Hangya Ipar rt. üzemelnek, különösen 
gyufa- és szappangyártmányainak nairv 
arányú fejlődése szükségessé tette 
alaptőke növelését A folyó hó 2-án tar
tott rendkívüli közgyűlés ehhez képest 
elhatározta az alaptőkének 100 millió 
koronáról J60 millió koronára való föl
emelését A régi részvényesek minden 
5 darab régi részvény után 2 darab uj 
részvényt vehetnek át darabonként 2000 
koronás árfolyamon. Az elővételi jog 
folyó hó 31-ig gyakorolható az intézet 
központi irodáiban, ahol az ellenérték fa 
befizetendő.

A Czinner és Társa Szalámigyár 
Ht. igazgatósága közli, hogy a f hó 
12-re egybehívott rendkívüli közgyü- 
lesnek javasolni fogja az alaptőke 
felemelései 40 millióról 160 millióra 
olymódon, hogy minden régi rész- 
•vény 2 új részény átvételére jogos.£ 
darabonként 450 koronás árok

Az Általános Faipari és Faker«.kfc 
(leírni Részvénytársaság junins hó 26-án 
tartott közgyűlése jóváhagyta az igaz
gatóság által előterjesztett mérleget s 
kimondta, hogy a 12,111.887.11 koron* 
tiszta nyoroségbffl a tartalékoknak meg- 
felelő dotálása után osztalékul részvé
nyenként 50 korona liz-ettessék kt Egy. 
ben elhatározta az alaptőkének 50 mik 
lió koronáról 130 millió koronára való 
fölemelését. Az uj részvényekre a régi 
részvényeseket elővételi jog flloti mag 
1:1 arányban, mely darabodként 1000 
koroan átvételi ár leflzotéso ellonébea 
f. A julius hó lOrtől Sl-lg bezárólag » 
„Mei-our*' váltónkon Részvénytáreasúgk 
ná-1 gyakorlandó.

A Star Filmgyár részvényei a tőzz. 
(lén. A Star Filmgyár részvényeit 
mint értesülünk — a hivatalos tőzsdei 
forgalomban hétfőn fogják hővezetői 
A bevezetéssel Járó munkálatokat Bauer 
Jenő Bankháza végzi.

A Klein-féle szappangyir tőkeemelése 
Értesülésünk szerint a Kiéin szappant 
gyár, tekintettel nagy amerikai export* 
jára, tőkét emel és minden régi rész
vényre ad két uj részvényt 1500 K-val, 
Mint halljuk, egy nagyobb részvény-té
telt a vállalatnál érdekelt francia oso- 
port vett át, a tőzsdekurzusnál jóval na- 
gasabb árfolyamon.

Az Általános Bankblzományi Rt, 
közli, hogy a folyó hó 28-án tartott köz
gyűlésén alaptőkéjét száz millió koroná
ra emelte fel s egyúttal óimét Általános 
Ertékbankra változtatta át Ezen tőke
emelésben résztvett nagyobb részvény
mennyiség átvételével Greiner Gyula, 
kinek az igazgatóság elnökévé történt 
megválasztása egy nagyobb külföldi ér
dekeltség érdeklődésének előfutárja. A 
bank vezetése továbbra is Pajor Emil dr, 
vezérigazgató, Sardagna Béla báró és 
Kalmár István igazgatók kezében ma
rad, kik az intézetet rövid idő alatt nagy 
lépésekkel vitték előre.

------ elés^ 
szappan!

He fektesse minden 
pénzét értékpapírba 

hanem vegyen azonnal beköltözhető családi 

házat vagy telket 
mert sz ingatlanoknál az nremolkedós ezután 
várható. Bővebbet 
a tulajdon osnfcl DCnCSI Kli 
VIT., Almáéi tér nyolc. Telefón: József 124—98

TELEFONSZÁMOK: 99-27, 190-65

ACÉL PÁL 
ÉS TÁRSA 
BANKÜZLETE
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MU. OMPKln

kivi-

winiszter-

t ez komoly dolog? - ■ •
— 4 legkomolyabb. A múltkorjá- 

han tudja sétálok a körúton, egyszer
ié íclémyM ul egy hatalmas ame rikai 
gépkocsi és csodák csodája, a brilli- 
<jns humorú Simay Pista, a Városi 
Színház tagja ül benne. Simay, ami
kor meglátott kiszállt az autóból és 
hamar elmondta, hogy pályát vál
toztatón. Otthagyta a rivalda lam- 
rár és a kulisszák rejtelmes labi- 
rin-usát és egy nagy francul kivi
teli cég budapesti megbízottja lett. 
Hamarosan névjegyét is 
amin nagy komolyan ez all! „Stdfan 
Simay, Sccretcir dér C. Mcnter htor 
Aclien-Oesellschaft, Budapest. Ezer 
frank fizetést kap egy hónapra. De 
bizony olyan úr lett ám a mindig 
jókedvű Simay. hogy a miniszter
elnökkel sem cserélne.

. ypist az\ mondja meg Mr. Szmoking 
a Fővé vasi Opercttszinház kulisszái mö
gött mit kacagtak annyit a hét egyik 
estéjén?

— Xe'imondom én, miért ne mim- 
danám. Hát csak ^„^tént, hogy 
az igazgatóság a kis Halmay 1 ibort 
meg akarta lepni ötvenezer koroná
val s ezért két huszonötezer koro
nás barkót b:tettek abba a táskába, 
amit Halmay a „Három Grácia" el
ső fel vonásában bevisz a színpadra, 
abban a reményben, hogy Halmay 
ha kinyitja a táskát a színpadon, 
mindjárt a szemébe tűnik a két szép 
bankó és nagy lesz a meglepetés. 
Persze a színház egész személyzete 
a kulisszák mögé állt és lesték a 
hatás', amit a meglepetés kelt majd. 
Ámde, mi történt? A kis Halmay 
bemegy a színpadra, mint vándoi- 
szinész, kopott táskájával és^a sze
rep szerint l ’ ” ’ ........
Lojzinak, aki tudvalevőén egy sas

r lasreuju vut- v i , .........
bemutatkozik Ujvár.v <:d^ " mister hinnék

^luuu, UK, tudvalévőén egy sas- a Mryéntlt, aki majd elintézi, 
szemű detektívet játszik a. darab- „Kinn ur

■ megtörténik a iejyszedo.bán. .A be mutatkozós- . _
szabály szerűen, de Ujváry egyszer
re megszólal:

„Mi van a, táskában?" ...Ml van «i hmmwuki J . 1 ' ’ 1 r \ .Hntmay feltalálja magát és rög->kinn a bárány, benn a farkas* 
i,!*- f _ _ , , . I — -lő dolog, csak most még azt
Kopott ruhák. Vándorszínésznek I mondja meg, hogy mi igaz ebből a Dar-

/.■>** V.nH Lili hí r,í>ííl n n,<hirnl

tönöz:

• vas Lili távozásának híréből, amelyről
— hangzik Ujváry ; <’■ héten már újból sokat beszéltek?

! — Elmondom őszintén. A sok hi-
i részi elés csak pletykávág és isten

I

vah
„Mm: semmi?"

hangja. .
A kis Halmay ijedezni kezd. „Mi i 

történt, ezzel, az UjváryvuL hiszen í bi£On2/ semmi aiapja sincSt a
Zí*’ __ wpadozik, i terUt hogy Darvas átmegy a Nem-ez nincs a szerepben" — 

de azért kirágja magát:
„Semmi kérem, semmi."
„Az én szemem olyan, mint, c 

sas" — mondja Ujváry, Halmay 
legnagyobb megdöbbenésére — ab- 
óuH még van két huszonötezer ko
ronás, (.mit nekem küldtek a grá
ciák.

Halmay már oda. olt a sok rög
tönzéstől, de nem volt ideje gondol
kodni, mert Ujváry felnyitotta a 
táskát, kivet te a ké' bankót:

„No lássa kérem, hogy milyen 
biegbizhatalan postás maga" — 
mondta és mosolyogv" gyűrte zseb- 
rc a két bankót. Odakilnn persze 
"ágy volt a kacagás, csak a kis 
Halmay nem nevetett, akinek a bő- 
fcre nient^ a vicc, mert bizony Lojzi 
-jogos lő reset"-nek mondotta a 
Vcnzt. Halmay szörnyű bánatát az- 
“jan az igazgatóság oszlatta cl 

yanképpen, hogy másik két hu- 
izanotezrcst csúsztatott a harmadik 
elvond shell ruhájának zsebébe. A 

<?Vt“r?Iiban egyébként, más dolog 
\r^rA nf- « ^fives Kom-

a?"?s Uihdja. A nyomozás nem 
ruha nem 1ett med‘ ^'l- 

^rtnk hát a Komlóst az irodába 
^rgyatnx a ruha miatt, és meaálla-

podtak, hogy a színház csináltat neki 
egy új öltözet ruhát. Komlós boldo
gan sietett lefelé a lépcsőn, egyszer 
re találkozik egy emberrel, aki cso
dák csodája hozza a ruháját:

„Kérem szépen mondja, az id< gén, 
nekem kínálták tegnap ezt a ruhát 
megvételre. Itt lakom a színházhoz 
közi, tudtam, hogy itt elveszett egy 
ruha, átvettem hát azzal, hogy hol- I 
nap kifizetem. De most idehoztam, | 
vegye át a jogos tulajdonosa. Kom- \ 
lós nagy örömmel átvette a ruhát, 
felment az irodába és a következő 
épületes beszédet tartotta:

„Kérem szépen, én nem akarom, 
hogy a színház nagy költségbe ver
je magát miattam, itt árulnak egy 
r's'eltes ruhát, jó lesz nekem az is. 
Hatvanezer koronáért megvehetem. 
A direkció persze örömmel fogadta 
az ajánlatot, kiutalta a hatvanezer 
koronát, amelyből. Komlós tízezerét 
mindjárt átadott a becsületes meg
találónak és neki is maradt ötven
ezerbe, mint Hálmaynak meg Újvá
rinak. A történeti igazsághoz tar
tó?"']:, hogy Kompóthy. akt rövidesen 
vőlegény lesz, szintén kapott valami 
módon ötvenezer korona'. Vrndrey 
tata pedig most töri a fejét, hogy 
mi módon jusson hozzá ő is kér hu
szonötezre shez.

> — Szóval, a Fővára: • színház
ban „ajándékozó hét" volt.

— Igen. Meg is jegyezte Nagy Je
nő, a színház viccmesi re:

„Más színházban szörnyen spórol
nak, nálunk nem. Ez a ml „b'umen- 
Ihalitásunk," Apropos Biumenthal. 
Az amerikai vezér néhány nappal 
ezelőtt Budapestre érkezett és mind
járt egyik színházába, a Fővárosiba 
sietett. Valami utazási kellemetlen
ség miatt az igazgatói páholyban 
bosszúsan ült, az ajtó előtt pedig 
Mister Kinn, Biumenthal személyi 

' titkára, osztogatta, parancsait. Az 
\egyik páholynyitogató valami kér- 
\vcnyfélét akart átadni Biumenthal^ 
\ nak, de Szabolcs főrendező figyel- 
! megtette, hogy ez nem jó perc, mert 
’ Biumenthal haragos kedvében van,

„Mi az hogy jó?" A legjobb — 
mondta a kis Szabolcs — meg az
tán tudhatná, a játékból is, hogy

.Jó dolog, csak, most még azt

\ tetthez, egyelőre, már tudniillik az 
I idén, még nem aktuális, az pedig. 
i hogy Amerikába megy, egyáltalán 
nem felel meg a valóságnak, már- 
csak azért sem. mert Darvas Lili 
éppen e heten írta alá szerződését, 
amely egy évre újból az Unióhoz 
köti. Tudom, hogy kiváncsi, hát azt 
is elárulom, hogy hétszázötvenezer 
korona gázsit kap havonta és fel
lépti dijat, úgy, hogy Darvas Lili 
fizetése a jövő szezonban meghalad
ja a másfélmilliót koronád. Nos, 
ugy-e nincs szüksége külföldre 
menni?

— Kincs. Igaza van. Hiszen hallom, a 
\ külföldiek is hazajönnek.

— Igen. Például Petráss Sári is 
hazaérkezett Londonból, ahova vá- 

\lőpörének befejezése miatt utazott 
I el. Itt most egyik színházunkkal 
f oly tat tárgyalásokat.

— Ml hír Biller Irénről!...
— Biller Irén és férje, Faragó 

Ödön, a. föld legboldogabb emberei 
| ma. Megkaptál: új, ötszobás lakó- 
1 sukat, no de milyen érdekes köriil- 
! menyek között. El is mondom sebtc 
! ben. Hát úgy volt, hogy a minap- 
i a „Három grácia" huszonötödik

előadásakor a második felvonás 
után Biliért valóságos kis tömeg 
kereste fel öltözőjében, ismerősök, 
jóbarátok és persze az ellenségek 
és el halmoztál: termérdek ajándék
kal. Egyszerre kopognak az ajtón 
és belép egy ismeretlen, az állami 
hivatalok szolgáinak jól ismert 
egyenruhájában. — „Biller nagysá
gát keresem" — mondta felős han
gon. — „Eh vagyok" — felelt Bil
ler. — „Kérem szépen nagysága, 
és is gratulálok és elhoztam a ma
gyar állam ajándékát a jubileumra" 
— és átnyújtott egy hatalmas leve
let. Nagy izgalom lett, az öltözőben. 
Mindenki azt hitte, hogy Biliért 
legalább is kormány főtanácsosnak 
nevezték ki, de nagy lett az öröm, 
amikor a levelet felbontották és a 
lakáshivatal végzése, hullott ki 
abból. Biller olyan cuppanós csó
kot nyomolt a derék bírósági idé- 
zés-klhordő pirospozsgás arcára, 
hogy csak úgy csattant. Hétfőn 
reggel már kezdik is a réndezke- 
dést és amíg nincs készen a lakás, 
a művésznő szanatóriumban piheni 
ki az egyesztendős lakástalanság 
fáradalmait. Faragó, szegény, most 
lóc-fut, asztalost, festőt, szerelőt haj
szol egész nap.

j — Ennek igazán Őrülök. Hát még 
egy kis örömhírrel nem ajándékoz meg?

I — Dehogynem. A Salamon csa
ládnak is jó napjai vannak. A kis 
Salamon-gyerek le érettségizett, még 
pedig jelesen. De van is ám Sala- 
monéknál olyan sütés-főzés, hogy, 
valósággal lakodalomnak is beillik.

' „Egy hétig csak azt főzünk, amit 
1 a gyerek szerel" — mondogatja a 
I keflves Salamon Béla és büszkén 
simogatja tekintetével „érett" fiát.

RÖVID HÍREK
TÖRZS JENŐ

már megkezdte szabadságát 
Siófokon.

MARTHON GÉZA
operettet irt a Blalia Lujza-Szin- 
ház számára.

„AZ EGRI CSILLAGOK**
cimü fjlm legutóbbi fölvételén, 
amelyet tudvalévőén Fejős Pál 
rendez, a kormány képviselői is 
megjelentek és gyönyörködve 
nézték Gárdonyi regényének meg
filmesített jelenoteit.

MÓRICZ ZSIGMOND

uj színdarabja a Belvárosi 
Színháznak készül.

HONTHY HANNA

szerdán az Északi tenger mellé 
utazik.

GÁL BÉLA
a Star Filmgyár főrendezőjc lett.

I’ÉRENCZY FRIGYEST
bízta meg IVlassíts főigazgató „Or- 
ft usz a pokolban" rendezésével, 
nmelyot a Városi Színház újít fel 
október közepe táján. Ferenczyt 
egyébként az állam Münchenbe 
küldte, hogy ott tanulmányozza a 
Wagner és Mozzart ünnepi játé
kokat.

SZENDREY MIHÁLY
lett az aradi színház igazga
tója.

SARKAD! ALADÁR
Pozsonyban vendégszerepel.

* A Sziget §zinpailon minden este 
óriási sikerrel mutatják be az uj mű
sort, melynek keretében Kővúry Gyula, 
Sándor kiteli, Gázon Gyula lépnek fel. 
Viharos kacajorkánokat váll ki Köváry 
„Vágjad Ham, vágjad fodráét," tréfája, 
Lipini Imro ..Az iizlct — üzlet" cimü 
egyfelvouásosa, melynek főszerepét 'la- 
nay Frigyes, Sándor Stefi és Kertész 
Endre kreálják. A többi mulatságos bitt
ettek és tréfákban nagy sikert aratnak 
Berky Lili, Somogyi Nusi, Sziklay dó- 

ef, báró Véctcy Elvira és Tarnay Gé
za. Szőke Szakái „Kelemen Palika" el- 
mű aktuális tréfája zárja be a sikerült 
műsort, amelyet az első perctől kezdve 
folytonos kacaj között élvez végig a 
színházat zsúfolásig megtöltő, közönség.

Pár szó 
a Kék álarcáról

Kedves Szerkesztő úr,
az operett, mint műfaj, kizárja, hogy 
drámailag megkoncipiált alakok sze 
repeljeuck benne. A közönség, ha 
dalos színházba megy, megkívánja, 
hogy reális mese helyett egy kin 
fantasztikumot, az élet helyett illú
ziókat, drámai feszültség helyett jó
kedvet, láncot, látványosságot adja
nak neki. A valóságos életből elkó- 
piázott operett, csúfosan megbuknék 
a színpadon. Ezzel minden szerző 
tisztában van, magam és szerzőtár
saim is tisztában voltunk vele, bár 
ez még távolról sem zárja ki, hogy 
a bukást elkerüljük. .4 kék álarc 
sem azt a valóságos életet mutatja, 
melyből a komoly drámaírók sarok
házakat szereznek: enyhe regényeg- 
séget, kellemes llgurákat, a min
dennapi világ nu-garanyozását, a kö
rülöttünk hullámzó szomorúság közt 
egy kis derűs oázist akartunk 
adni a közönségnek. Azt akartuk, 
hogy két-három órára megfeledkez
zék a vásárcsarnoki árukról, a cse- 
resnyefa gőgösségéről és «. fyuk 
arisztokrata hajlamairól, mely mos
tanában csak a milliomosoknak ked
veskedik tojással. Talán sikerült, 
talán nem: az ilyesmi, kedves szer
kesztő ur, mindig lutri, legalább 
mi, drukkoló szerzők, akik nem va
gyunk biztosak a tehetségünkben, 
azt hisszük.
Munkatársaim és barátaim: Fodor 
László és Somló Jenő izgatottan 
várják a kedd estét, én hideg va
gyok, do önnek megsúgom, hogy 
hármunk közül csak én vagyok a 
komédiás, mert olyan szerző még 
nem született a világra, akit da 
rabja előadása nem izgatna. De az 
írásbeli kritikák átvételével ők'd 
mert én a premier után rögtön el
utazom Budapestről s a szóbeli és 
irásbelei kritikák átvételével őket 
bíztam meg. Aki jónak találja az 
operettet, az megírhatja nekem le
vélben, aki fel van háborodva miatta 
az mondja meg nekik a véleményét. 
Én ez esetben kikapcsolódom a dó- 
JoghóL

Igaz tisztelője 
Szomaházy fttttán

Jl kert mozi premierje 
„Egy leány — aM 
arany háláifej) „Jlfrihában,,,t 

fingot Híradó
\ mozgókép művészetnek legeiké, 

njesztetebb rajongója is elragadtatás
sal fogja csodálni az ..Egy leány — 
aki mer!" (Az aranyhalálfej) cimü tilm- 
koloszust. 12 felvonáson át nem jut ki 
a néző az ámulatból. Egy acélidegzelti 
fess raco leány csodálatos bravúrjai ós 
egy sneidig fiú, aki elegáns és karcsú 
megjelenésével fittyet, hány az atléta
erejű óriásoknak — az ezeregy éj cso
dáival vetekedő mesés felvételek —■ az 
izgalmasan érdekfeszitő cselekmény, re
mek rendezés egyesülnek oly nagyszerű 
fllmremckké, amely egész estét betölt. A 
főváros színe — javának esti programm- 
ját fogja az „Egy leány — aki meri" 
betölteni. A kitűnő amerikai burleszk 
„Afrikában" és az angol híradónak csak 
az a szerepük, hogy a régi rossz pesti 
szokás szerint későn érkezők no zavar 
hassák meg a monumentáJis fllmsláger 
élvezetét. (8, 10.)

* A Vígszínház o hetét is a szinhás 
legújabb sikere, A ztivány dominálja. 
Lothar páratlanul mulatságos vígjáté
kénak szerepeit ezúttal is a Oóth-pár, 
Gombaszögi Ellu, Füzes Lujza, Z.uÁdc«, 
Szcrémy és Hcrczy játszók.

• Az Apolló Kabaré utolsó előadásai. 
A főváros legkedveltebb kabarészinpada 
szerdán tartja utolsó előadását. A há
rom utolsó napon az Idény legkedvel
tebb slágerei kerülnek előadásra. Szökt 
Szakái „Vonós négyese". Salamon és 
Szenessel a főszerepekben és a „Párbaj 
végkimerülésig. A magiinszámokban a 
kabaré kedvelt művésznői és művészei 
búcsúznak a közönségtől, miután a jövő 
idényre egyelőre, helyiséghiány miatt 
programmot a színház nem adhat.

Menjünh 
az Angol

Parkbal
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fö&ív&s holtán S.ett 
a ftima evezős bajnoka

/tf F'tiitin&nSa ismét legyHitc a Hungáriát
Ragyogó i<ioben. >/. p számu k«»z<>ii-ág 

előtt rend'v.le az Evezői Szovi’Nég az 
eddigi szokásoktól eltérőpo n ba.irnd • . 
gok előli r( folyam regattát. A mip ki
emelkedően legímgyobó cM-iuéirc o nkif- 
fls'úk r< sz« i' i.i.r! „Duna •■vexiis baj- 
no»4ág * volt, melyet az 5 induló közül 
DiegérdeJue.Ueij Hungária fiatal eve- 
pfiso, Eötvös Zoltán nyert m g. Alegle- 
petéK volt Kirchknopf Feroue dr. (Pun- 
nonin). a népszerű Patak második he
lye. Utam il’ationnia) a v-rseny' titkos 
favorit ja. a múlt évi bajnok, sehol sem 
volt. Eötvös Zoltán az, idén már negye
dik győzelmét uralta, de úgy gondoljuk, 
hogy Kirchknopf dr. móg alaposan mez 
fogja szór; tani az cvezóshujnokságok 
alkalmával. Ma a bécsi hajó által oko
zott hullámok is nagyon akadályozlak 
amelyhez még az is hozzája mii. hogy n 
skiffhen még rneglohlősen járatlan. Re
méljük. hogy ebben a versenynemben is 
oly sok siker fűződik majd nevéhez, 
mint korábban, amikor mint vezérove- 
zős a Pannóniát scgitelto sok-sok győ
zelemhez. A Horning Gyula emlékver
senyt kétszer cvozték, mert először a

G'/ox; fivérek hajóját egy skiff koüBOlta 
és ;i versenybíró az eredményt msfc- 

, seniniisitve, a táv újbóli kövezését ren- 
. delit- <■). A rendezés meglehetősen von- 
I latoit volt, ami egyáltalán nem alkal- 
i ma* az evezős-sport népszerűsítésére.

Készleten eredmények:
I. József klr. hcrceg-dij. (Nyolcasok 

részére.) 1. Pannónia (dr. Alulír, Jesze, 
Haulzinger, Szetideffy, dr. Török, Wick, 
Jajczay, Peitler, Koch Kormányos.) Idő 
10 p. 55 mp. 2. Hungária. 2'/i hosszal 
nyerve.

II. Hornung Gyula emlékverseny. —
íPárevezősök részére.) — 1. Acpfan E.
/:. (ifj. Szeiulcy, Morlch). Idő 9 p. 36 
mp. (ltow ower).

III. Tlákospatakl dij. (Kormányos né
gyes.) J. Miiegyetemi E. C. (Sebestyén, 
Klirnont. Soltész, Schwábl). Idő 9 perc. 
Pannónia 2000 méternél 8 hosszal verve 
feladta.

TV. .1 Duna evezős bajnoksága. Baj
nok: Eötvös Zoltán (Hungária). Idő 9 p, 
41 mp. 2. dr. Kirchknopf Ferenc (Pan- 
nonia), 3 hosszal verve.

• ' •'1:i í;i1 maradt — valótlannak bizonyult 
I i . 1'"i’U csatársora a jövő szezonban

valószínűleg a következő összeállításban 
'.eszi fel a küzdelmet: Halász, Kelemen, 
Pataki, Eixcnhoffcr, Schreiber.

Nem igaz az Opata távozásáról szóló 
hír.

Egy délután megjelenő lap, mint szen
zációt közölte tegnap, Gpatáuak az MTK 
Jeles csatárának távozását. Utána jár
tunk « hírnek és örömmel állapítottuk 
meg, hogy az valótlan és Opata továbbra 
is régi egyesületében l’og játszani. 
Egyébként az MTK a következő össze
állításban fog a következő szezonban a 
bajnokság megvédéséért küzdeni. Kro-‘ 
pocsék, Mandl, Senlcey I., Kertész II., 
Sádler, Nyúl /., László,, Braun II., Opa
ta, Siklóssy, Scnkey II. Az MTK vesz
teségei dacára is olyan játékos gárdá
val rendelkezik, amelyből legújabb vesz
teségét (Braun, Molnár, Orth,) gyorsan 
tudta pótolni. Fonti csapatban egyedül 
Braun II. újonc, ki nem csak alakjával, 
de mozgásával, okos és ésszerű játékával 
is Molnárra emlékeztet.

Úszás
'A BBTE emlékversenye.

A Budai Torna Egylet „Balatoni 
Úszók" emlék versenye nőm hozott meg
lepetést. Amióta az első kinsszisu üszők 
külföldön vannak, az itthomnnradtak 
figyelemre méltó erodményt képtelenek 
elérni. Az ifjúsági versenyzők közölt 
még akadt cgy-két ambiciózus úszó, a 
verseny maga azonban szürke és kevéssé 
látogatott volt. A férfiuszókkal szemben 
a mii Indulók ina tehetségesebbek vol
tak. \ 105 méteres előnyversonyben
Fest Fjanclulca 1 p. 49 mp. időt aszott 
ki. nml az ifjúsági úszókra igen kecseg
tető. TréiÚTo benne látja a magyar 
hölgyuszóspnrt legtehetségesebb ver
senyzőjét. Melletto Steiner Lili is hatá
rozottan fejlődő formában van. a gyors- 
úszást Dénes Irén a már megszokott 
formában és idő alatt nyerte. Több am
bícióval ina is megjavíthatta volna od- 
dfigl rekordját. A szimpatikus Kom^iro- 
•ni Márta rossz indítás 
.versenyt, pedig hívei 
JDcglopetést vártak.

A stafólnvcrsonyeket minden esetben 
egyedül induló NSC csapata nyerte. A 
M00 méteren férflvorsenyt. Balikó küny- 
pyen nyerte Zsólér-(Szegedi) előtt. Az 
eredmények n következők:

Buváruszds. 1. Bosnyák Péter BBTE. 
É. Halász Jonő MAC. 5 pont.

105 m. mellúszás (ifjúsági). 1. Beor- 
Binnn József AITK. 2. Bán Károly NSC. 
1.39 p.

Kezdő reresnye 70 m. mellúszás. .1. 
‘dr. Balogh László BEAC. 2. Szentgyörgj i 
István. 1 p.

Hölgyus/'s elő verseny, 105 m. >
1. Fest Franciska NSC. 

per Lili BAK. 3. MJlialovitn.
m. m-llttstds (Pentatlon 
1m vnn ll.ikoali. 2. László 
3. Balikó Kálmán NSC. 1 p.

miatt feladta a 
mai úszásától

minden

ín). 1
Miklós

!2.6

(Cail*

m. hármas csapatverseny. <Bala- 
emlék-verseny). 1. FTC (Serény, 

S/ohota). Enyénileg 1. Serény 
Dukúsz (TAC). Csapatban

105 »n. hölgy i'sds. 1. Dánon Trón
•2. Kraszne r Vilma NSC. 3. Ma-

C8O' Adél NSC. 1 v. 39.8 mp.
JÓ.' m. háluxzd x (ifjúsági), 1. Kraloch-

V-i \S( 2. Lajta Jenő NSC.
1.3<.

ja*. Babilon emlékverseny. 1. Czollc
la. 111 kér. 11. dr. Bcleznay László

• Halász Jmő M AC. 1 p, K.4 mp.
mellűi ike.J,, nla félni. I.

tb: .eskéa. 1 '.ckhardt. Molnár; fart.:
F ■ •■gyl. s 'üc». Volkmnnn). 5 p.
M >
• .v náx fpen lation is). 1. Nagy KA-
><.-

p<
MAC " 1. - 1 dt Ernő OTE.

lúg, Alá r Ion ff y, Sohlcnker; tart.: Szász, 
Barta, Fekete). 4 p. 25 mp. Egyedül 
ind un t.

200 m. mellúszás junior. L Lánczy 
József AfTK. 2. Körének János OTE. 
8 p. 35 mp.

400 m. úszás. L Balikó Kálmán NSC.
2. Zsotór (Szeged). 6 p. 2 mpi.

70 m. mellúszás kezdő hölgyek részére.
1 .Brielita Olga OTE. 2. Nagy Ilonka 
MUE. 1.21 p.

A

atlétika
Az MTE versenye.

ferencvárosi pályán rendezett ver
seny nagyobb figyelmet nem igényelt.
A sokéiyes eredmények között biztató 
jelenség nincs. Az eredmények a követ
kezők:

600 ni. síkfutás. 1. Bozsik (MAC), 2. 
Darázs.

Helyből magasugrás II. oszt. 1. Nagy 
(MAC) 134, 2. Gyurkó (FTC) 134.

4~X.15OO méteres staféta. L MAC 18 p. 
26 mp. 2. FTC 18 p. 17.7 mp.

Diszkosvctés II. oszt. 1. Fcdák (MAC) 
34.47 in. 2. Vállny (MAC) 32.80 m.

Hármas ugrás junior. 1. Balogh MAC 
12.93 m. 2. Karlovics (MAC) 12.92 m.

H000 m. gyaloglás. 1. Nadonlcky 
(MTE) 15.33.8. 2. Llchtor (MTK) 15.43.

200 in. síkfutás. 1. Pallaghy 23.9. 2. 
Püspöki (MAC) 24.

400 m. síkfutás. 1. Filótás (MAC) 54.1 
mp. 2. Karczag 55 mp.

Tdvolugrás. 1. Nagy 5.94 m. 
laghy 5.80 in.

Kei*ékpáv
Mérsékelt érdeklődés előzte 

ma lezajlott kerékpárversonyL 
zönség érdeklődése inkább a 
versenyzőknek szólott, akik összes futa
maikat megnyerték a svájoiak előtt

A nemzetközi főversenyben Uhareozky 
és Burgbardt gyűrték maguk alá Lőt
tért, Stadler svájci versenyzőket míg a 
nemzetközi páros versenyt a kitűnő Dé
nes- Welwprt pár nyerto meg a svájciak 
előtt

2. Pol-

meg a 
A kö- 

magyar

Jtpröságoft
Tóth (FTC) visszavonul.

Mint értesülünk, Tóth, az FTC oly mél
tón népszerű ..Potyája” a Jövő szezonban 
már nem játszik és ezzel érzékeny vesz
teség éri klubját Do megerősödik az 
FTC Risenhofferrel. kinek büntetése most 
jár le As régi egyesületéből a Kispesti 
AC-hő! az FTC be lép. Ve’e s magyar vá
logatóit csapat egyik tehetséges tagját 
nyeri vissza.

Ai FTC csatársora.
\ héleu Ilire költ, hogy az FTC Brunn-

I

Göteborg után..
E héten szomorú kudarc érte nemzeti 

színeinket Göteborgban. Kiküldtek sok 
versenyzőt, akiknek eminens győzelmi 
esélyeik voltak (GerŐ, Gáspár, Kurunczy, 
Haluska ár.), ezt értjük; de miért küld
tek ki olyan atlétákat, akikről tudták, 
hogy a nagy nemzetközi konkurenciában 
nem fogják megállni helyüket bár a 
hazai viszonyok között elsőranguak. Ha 
már gyűjtés és könyörgés után össze
tudták szedni a goteborgi kiküldetéshez 
sziiksóges összeget, miért nem vit’ték csak 
az igazán elsőrangú, nemzetközi viszony
latban is kiváló atlétákat: egyenesen 
Göteborgba. Mert azt móg a laikus is 
tudta, hogy az előbb Párist, Creofeldet 
és Berlint végigvorsenyző KAOE athjé- 
tákkal, a Kojwnliágában versenyző nem
zeti gárdával a magyar trikolórhoz ’ méltó 
eredményeket Göteborgban elérni nem 
lobot Nem tudjuk, hogyan képzelte el az 
Athlétikai Szövetség bölcs vezetősége!!

Valószínű, hogy ezekutáu az Athlétikai 
Szövetség vezetősége tudja kötelességét 
és mielőtt a nemzeti szineinket újból 
diszkrcdit^lná: levonja a konzekvencia-, 
kát! ■■ e- ■ . <.....

Lósport
magi versenyek

tárté, Szívtelen, Erkölcsbiré, Feledéi 
kény, Hotmann, Renegát II., Setreaská 
Tartom. Könyen 1% h., 2 h. TotJ 
500:1200, 650, 650, 1200.

VI. futam. 1. Donna Magda (p) Schejl 
bah 2. Athéné (4). 3. Alelia (5). 4. Lón 
•aine. F. in.: Vielliebcheo, Nescit Oc^ 
Sláger, Mátyásföld. Könnyen 2 h., 2 h

Ügető versenyek
Óriási közönség előtt zajlottak leava-< 

sárnap délelőtti ügetőversenyek. Favori
tok és outsiderek felváltva győztek. A’ 
részletes eredmény ez:

I futam: 1. Falurossza (Seager). 2. 
Beauty Margaret. 3. Indás. F. m.: Paji 
kos, Betty B., Szép öcsóm, Vétkes, Ju., 
piter, Bojkott, Jankó, Ujra-Ujra, Tót.; 
10:28, 15, 27, 23.

II. futam. 1. Therese (gr. Sennyeyjx 
2. Diana. 3. Schach. F. m.: Keszkenő, 
Tót.: 10:15, 12, 23.

III. futam. 1. Bankár (Kovács). 2, 
Tibor. 3. Róbert. F. m.: Bakkor. Tot.v 
10:75, 15, 12.
IV. futam. 1. Lánczos (Zwillinger)’, 2. 
Gnillotin. 3. Paula. F. m.: Figlia Li- 
diana, Echo. Tót.: 10:44, 14, 23.

V. futam. 1 Peczkás (Oassolini). 2, 
Horakles. 3. Civil. F. m.: Lady Diana, 
Jobban. Tót: 10:29, 19, 26.

VI. futam. 1. Jóság (Wampetich). 2. 
Páva. 3. Discorsi. F. m.: Béla, Fűlika, 
Rudi, Zsandár, Unbekannte. Tót.: 10:22, 
14, 25, 20.

?r.

Kommunista mozgalom 
Bulgáriában

Szófia, július 8.
rA rendőrség több kommunista vozért 

letartóztatott A házkutatások: során sok 
elrejtett gépfegyverre és puskája, 1ŐC 
szerro akadtak, amelyek oroszországi 
eredetűek. A kormány a legszigorúbb 
rendszabályokkal fog élni a kommunista 
agitáció leküzdésére. (MTI.)

Fa,tlr<>aí

Váfoank^

TELEFÓN : 55-55

Naponta minden elő
adásban először Euró
pában a világ leg
nagyobb szenzációja- 
aatoversenv a leve 
göben, Katio Sand- 
vzina, a világ legerő
sebb asszonya és a 

többi atrakciől

»• ..II. w-i « . ...'M. J »*■ ■ * v A. l UHU -
be távozott kivétele* képeaségfi játékosa: I — 
' - mi., (ibUz fs Nikolshurger viasza-1 * 

tárnok ég újból régi egyes 
nak Játszani. Sajnos o hjr

Az elad kánikulai meleg vasárnapon 
a különvonatok csak úgy ontották az 
Alagra kiránduló sporbsinanneket. A 
nap főszámára, a Tátrai handicapro hét 
lovat nyergeitek fel. A néhány napja 
köhögő El no felejtene óriási összegeket 
helyeitek el1 érdemtelenül, mivel a ver
senyben egy pillanatig sem játszott sze
repet és mint rossz utolsó kullogott át a 
célon. Josma kapta a lgjóbb startot és 
vezetett a barriernél Mönchsberg és 
Hopatatsoh előtt. A távnál Mönchsberg 
ment az élre, Ilamon is felzárkózott 8 a 
két ló külön versenyt futva fej-fej mel
lett küzdött az elsőségért, amelyet vé
gül lovasa erősebb lizikuina révén Ra
mon szerzett meg, Josma öt hosszal 
harmadik. Bárodénak nem volt egy jó 
momentuma. Az Eladók handicapjét 
Spiduczi nyerte meg Schabes ellen. A 
nyerő ellen kiszorítás miatt emelt óvást 
visszautasították. Gutái lovászüut figyel
meztették, hogy a jövőben egyenesen 
lovagoljon. Nagyon furcsa ügető ver
seny színezete volt az utolsó futamnak, 
hol csak a favorit Donna Magdát lova
golták. Négy favorit nyert, a fogadók
nak kifizetődött a kirándulás. A részle
tes eredményt itt adjuk:

I. futam. 1. Mutatós (3r) Sdhojbal*. 2. 
l’ermission (3). ’ 3. Timid (5). F. m.: 
Áfonya. Könnyen 1 h., 1% h. Tót.: 
500:600.

II. futa/m. 1. Spiduci (5) Gutal. 2. 
Seliabcö (10). 3. Virgonc (6). F. m.: Gyere 
ki, Adoma II., Királynőm, Nézz félre, 
Katicabogár. Tavi rózsa, Pour 1‘amour. 
Biztosan 1 h., % h. Tót.: 500:3250, 900, 
1000, 1100.

III. 1 futam. 1, ltomon (3J4) Takács. 
2. Mönwhberg (4). 3. Josma (10). F. m.: 
El ne felejts. Baroda, Popatatech, Hon
leány. Küzdelem fejh., 5 h. Tót.: 500:2400. [ 
850. 800. 1400.

ív. „
Korax (IS). 3. Parteienne (6). F. m.: 
Székolyvér, Gycnew, Hamilton. Azalea. 
Könnyen 1% h., nyh. Tót.: 500:1400. 700, 
650. 900.

F. futam. 1. Pornona <1K) Takács. 
2. My Bot (3). 3. Focet (10). F. m.: Moan 
Fox. Maladroit, J tun pej, Signorina, As-

Óriási ársltaf fizetek 
mindenféle férfi- és tisztirnhikért, fehérne
műkért. szörmebundákért, szőnyegért. Blumen- 
feld üzlet, Vili, kér.,Népszínház ucca21. szám 
Hívásra h&zhoz jövök. — Telefón József 22-48

1Vauc$ult*j«r«li

Jardin de Paris
Hermina- és Erzsébet királyné* út sarkán

Ragyogó 
júliusi műsor!
s Bohózatod

Mfgán'zámoK. TáncatlraKcL^ 
Kezdete 9 órakor

Poloskairtást
lakástakarit.ist, festést, szö.iyeggondozást legplőnyő-i sebben vállai Takács vakum, Horn Ede u. 12. Tel. 84-k 

futam. 1. Csertő (1^) Nagy. 2. i '
THUROCZY nyug. dctoktivföfclügyélfi magón- 
kutató irodája biialiuna természetű ügyökben 
nyomoz, meefigyol. informál. RAkóezi út ütven- 

Lct/B. Telefon: József 52—73.

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapklndóvállalat.

sourgrr vissza- a .
t ület ükben fog. AVSinifŐPl lflfl d8 snnil is többet fizc’ek grammonkúnt a hirdetett kraknftl
r - iwha cáf* J.M™ Bitóiéit exaitécóriájiírat flwt a Hunyadi ékazertsváltó, Hunyadi tér 9. BHcMt. /
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