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NmaMnHnk
Tömött, lefelé konyuló bajusza, 

melynek feketéjében nem egy ezüst
szál csillog, valóban emlékeztet a 
fantasztikus •pénzügyminiszter ba
juszára. Hégi metszeteket ha nézde- 
gél az ember, megdöbbenti ez az 
apróság: az álmodó, álmodozó ma
gyarok legtöbbjének ilyen volt a 
bajusza. j ■ .

Szeme néha gyermeki tisztaság
gal mosolyog szemüvege mögül, ha
jának engedetlensége, magatartá
sának naiv póz.talansága, nagy, 
egészséges nevetése: mind a boldog 
fantasztát mutatják, a meggyőző
déséé optimistát, a maga erejében, 
mások eredendő jóságában, a dol
gok javíthatóságában hivő és bízó 
embert.

Magyarország igazságügyminisz
teri széke ma, sajnos, mintha egy 
kicsit szőkébb lenne, mint volt rég
időkben mégis nagyobb embert 
vár, mert soha még olyan na-

Időt
re- 
re-

fiz igazságiigymhiiszfer
kritikája a kormány cselekedeteiről

Sátoraljaújhelyen
hogy a kormány, amit eddig csinált, 

azt mindig jól csinálta.

Ezt nem hallgatom el még a kitűnő ve
zérrel szemben sem, mert nem abban lá
tom a jóbarátot, aki elhallgatgatja a 
maga felfogását, hanem abban, aki 
megmondja az igazat. Jól tudja, hogy a 
kormány nem csinál mindent jól, do le
gyen mindenki meggyőződve arról, hogy 
a kormány minden törekvése a magyar 
faj érdekét kívánja szolgálni. Tartson ki 
mindenki a becsületes reálpolitika mel
lett, végezzünk nemzeti munkát, dolgoz
zunk egymással összefogva és ne szá- 
mitstfnk eeükiro, csak magunkra.

Az igazságügy miniszter után Huszár 
Károly tartott beszédet.

A tisztességes -zsidó — mondotta — ne 
haragudjék és idegeskedjék akkor, ami
kor az ország megrontásában bűnös em
berek kiseprüzésóvel történnek a tiszto
gató munka. A tisztességes keresztény 
ember pedig ne vegyen mindenkit egy 
kalap alá, mert az embereket csak asze-

Vasárnap délelőtt tartotta Görgey Ist
ván nemzetgyűlési képviselő beszámoló
ját Sátoraljaújhelyen, amely alkalomból 
útjára lekisérték.Vapi/ Emil dr. igazság- 
ügyminiszter, Almásssy László a kor
mánypárt ügyvezető elnöke, Huszár Ká
roly a nemzetgyűlés alelnöke és még töb
ben a kormánypárti képviselők közül. 
Különös fontosságot az adott a politikai 
beszámolónak, hogy Nagy Emil dr. meg
ragadta az alkalmat és beszéde kere
te között alkalmat talált arra Is, hogy 
kritikával illesse a kormányt, amelynek 
tudvalevőleg igazságügyi tárcáját ve
zeti.

A gyűlést Metaner Béla az egységes
ért helyi eluöka nyitotta meg délelőtt

vlnt lehet megkülönböztetni, hogy tis*. 
tességes-c vagy sem. Ha valaki a haza 
ellen vét., az egyformán bűnös, akár zsi
dó, akár keresztény.

Nem azt kell hirdetni, hogy mindéit 
zsidó bűnös és minden keresztény ártat
lan, hanem azt, hogy minden tisztessé
ges, becsületes magyarnak össze kell 
fogni azért,- hogy megakadályozzuk egy 
nagyobb szerencsétlenség eljövetelét.’ 
Szakítani kell egyrészt, a moszkvai. őrü
lettel, másrészt az elfogult gyűlölködés
sel és ha azok az emberek, akiknek van 
bátorságuk ezt az igazságot megmonda-.

párt _ ____ _ ____ ____ T„,_
fél tizenkettőkor a vármegyeház előtti 
térségen, madd Görgey István tartotta 
meg beszámolóját. Ezután Hagy Emil 
dr. emelkedett szólásra és a többi kö
zött a következőket mondotta:

— Hazánk sorsa olyan válságban van, 
amilyenben évszázadok óta nem volt. 
Fajtánkat csak úgy tudjuk megmenteni, 
ha félretéve mindon pártoskodást és Ősi 
lustaságot, összetartunk és kitartóan 
dolgozunk. Nincs nagyobb könnyelmű
ség, mint azt gondolni, hogy a külföld 
fog bennünket megmenteni, mert a nem
zetek gondolkodásúban ma nem a más 
népek érdekének tisztességes méltány
lása vezeti az intéző államférfiakat, bá
nóm egyedül a saját érdekük. Ezért haj
landók letiporni más nemzetek jogos ér
dekeit ír. Nagy baj, hogy a magyar em
ber az összetartást és a lehetőségek poli
tikáját nem szerette soha sem. Evvel a 
lelkivilággal szakítani kell. Ahoz, hogy 
az országot újra naggyá lehessük, a nép 
erkölcsi átalakulása szükséges, az, hogy 
szeresse azokat a rfiális, becsületes tö
rekvésű politikusokat, akik nem Ígérnek 
semmit, de mindent megtesznek hazájuk 
érdekében, amit csak megtenni lehet. 
Ábrándok szövésével, vagy fogadkozás
sal nem tudjuk újra építeni az országot. 
Az a baj, amely csak ábrándozással te
kint a jövőbe, do nem gondol arra, hogy 
miként rondezze saját dolgait, a reális 
részletek terén, az alól kicsúszik még az 
a talaj is, amit a sors még meghagyott 
számára.

Nem állítom egy szóval sem azt,

á‘ ni, üMaefogják a megmaradt
Jet, akkor ki tudják vezetni az országot
abból az örvényből, amelyben ma van. 
Ha mindkét oldalon megtesszük kote« 
lességeinket, akkor helyre fog állani iga 
mét a békesség.

A gyűlés utolsó szónoka Almást) 
László, a kormánypárt ügyvezető alel. 
nÖke volt, aki ismertette Botblen István 
gróf politikájút. Délután 2 órakor a 
szinházkortben bankett volt.

A saitóvétséget bűntetté minősíti át 
az igazságügyminiszter

Nagy Emil igazságügyrnijiiszter 
által beígért igazságügyi reformok 
már e héten élénken fogják foglal- 
kojztatni a jogászi köröket és a köz
véleményt. Értesülésünk 
törvénytervezetek már 
megértek, liogy azokat 
kormányzó elé kívánja 
az igazságügyminiszter. Informáto
raink szerint a törvényjavaslatoknak 
a sajtóra vonatkozó része, az összes 
demokrata államok ilyirányu tör
vényei között egyedülálló sulyös 
újítást is tartalmaz és pedig a sajtó 
utján elkövetett vétségeknek

bűnténnyé való átminősítését, 

ami egyúttal azt is jelentené,. hogy’ 
a jogerős Ítéletek ezután börtönt, 
illetve fegyházbüntetést vonak ma
guk után.

aki tudja és érzi ezte jött töretlén 
és törhetetlennek látszó remény
séggel, széles optimizmussal és nyu
godt derűvel. Mint annakidején 
Hegedűs Lóránt.

És valahogyan a programadása 
is emlékeztet rá. Esztinkbe jutnak 
a szimfóniák, amiknek emlékét ma 
már csak a kegyetlenül rossz do- 
hányjövedéki produkció hirdeti és 
eszünkbe jut a lobogó fanatizmus, 
a szuggesztiv jövőbe bizás.

Nyolc nap és két hét: ennyi 
szán Nagy Emil a büntetőjog 
fortéjára és általában a nagy
torotokra, ha szabad magáinkat igy 
kifejezni a félreértés veszélye nél
kül: az igazságügyi szimfóniákra. 
Mi nem vagyunk pecsétőrök, még 
csak annyira képzett jogászok sem, 
hogy ítéletet mondhatnánk afelett: 
lehetséges-e ez, vágy sem. Mégis, 
laikus estinknek kistó rövid . lát
szatra az az idő, amennyit az igaz- 
ságiigymlnlszter. elegedének lát 
E«t modns in rebus. Az igazság- 
ügyrainiszter reformtervci gyönyö
rűek. És halk reménnyel talán azt 
mérnök mondani, hogy a liberaliz- 
mus nekünk annyira kedves illata 
terjed rajtuk. Ám mégis azt mon
danánk: annyi Időt töltöttünk már 
olyan rendszerek alatt, amelyeket 
tnlndennek inkább el lehet mon
dani, mint liberálisnak, hogy most 
som volna kifogásunk a lassúbb 
tompó ellen,

Legyen a nyolc nap nyolc hét, 
JW ■. y, Dyol° l'ónap. És a két 
S “et va«y akár," tlüenkót
,, jöjjenek a reformok,

elyek konszolidációt rendet, bé- 
iét M ISnfaI,mBt jelentenék, hiv- 
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szerint a 
annyira 

kedden a 
terjeszteni

Ebire látható, hogy erre a nagy
horderejű újításra a parlamentben 
és a jogászi körökben késhegyig 
menő harc lesz, a válasz. Értesülé
sünk szerint azonban még rw egy
séges párt liberálisabb szinezetil 'ele
mei sincsenek elragadtatva Nagy 
Emil ilyirányu ténykedéseitől, 
miért is ha a kormány ragaszkodni 
frígi a törvénytervezethez, már most 
megállapítható, hogy ez újabb jobb
oldali eltolódást jelent Bethlen Isi- 
Tán urát középút politikájában.

Ar. indemnitási vita a nyolcórás 
ülésében sokat veszített intenzivi- 
túsából és ma már az a helyzet, 
hogy csak a szociáldemokrata párt 
tud huzamosabb vitát provokálni, 
mivel a polgári ellenzék szónokait 
már nagyrészt, abszorbeálta. A kor
mány, hogy az indemnitási vitát 
mielőbb befejezhesse, tudomásunk 
szerint elhatározta, hogy

a földreform-novellái is elő
térbe hozza.

Az összes érdekeltségeket megjárt 
novella már teljesen kialakult, úgy 
hogy annak a nyári szünet előtt való 
tárgyalása, befejezett, ténynek te
kinthető. Szabó István földmivelés- 
iigyi miniszter úgy tudjuk még o 
héten bo akarja nyújtani a novellát 
a nomzotgyülésen és egyúttal kifeje
zésre juttatja a kormánynak óha
ját, hogy ezt a törvényt még n nyári 
tsi.net előtt letárgyalják.

I

A vasárnapi magánforgalom 
igen szilárd tendencia mellett bonyolódott le. A spekuláció bécsi ösz
tönzésre erősen kereste az arbitrázsértékeket de a helyi piae kedvenc 
papiroséira is tulnyomólag pénzkínálat jelentkezett a csütörtöki ár
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Ketten 
beszélnek

A parlament büfféjéből
— Hát megint 

szent a béke! 
kérdi a fiatal kor
mánypárti hon
atya a népszerű 
ellenzéki vezér
től! Úgy hallom, 

| az egész Razsay 
érdeme, aki ha 

» nem lép idejeko
rán közbe mára kitört volna az ál
talános sztrájk.
, — Hát az biztos, hogy Rassaynak 
Sokat köszönhettek. Másrészről van
nak dolgok, amiket nem értek. A 
nyomdászok sztrájkba lépnek, a po
litikai feszültség a végsőkig kiéle
sedik, általános sztrájkról beszél
nek, a felfordulás réme szalad vé- 
pig a városon, mindenütt aggodal
mas arcok és közben — ott székel a 
város fölött a miniszterelnökségi 
palotában a csend. Féltizenegy előtt 
értek fel Rassay és Peslhy Pál a 
miniszterelnökségre, abban a ki
ttemben, hogy ott lázas munkát és 
fiz aggodalom izgalmát találják, 
piirc kiderült, hogy egy ilyen napon 
féltizenegy órakor egyetlenegy lé
lek sincs a miniszterelnökségen. 
Wcm baj, — gondolták, a minisz
terelnök biztosan budakeszi villájá
ban dolgozik és onnan irányítja a 
szükséges intézkedéseket. Nyom
ban felhívták Bethlen budakeszi 
villáját, ahonnan azonban azt a vá
laszt kapták, hogy a „Kegyelmes 
Wr már alszik, nem lehet hozzá be
jutni.** Képzeld el, féltizenegykor 
ilyen napon. Én megvallom neked, 
hogy amikor a miniszterelnököt a 
parlamentben mindig ásítani látom, 
megesik rajta a szivem és elhiszem 

flmilnek «ei« marató ->« ünnepen 
létí megállapítását, hogy a hajnali 

miniszterelnököt az íróttst- 
tala előtt találják. Ezekután azok
ban azt kell hinnem, hogy Nagy 

'^incscn tájékozódva a minisz
terelnök napi beosztásáról és úgy 
gondolom, Bethlen azért ásít olyan 
sokat, mert túlsókat alszik. Mert 
képzeld'el, milyen korári fekhetik 
lé egy csendes napon, ha ilyen túl
fűtött izgalmu estén tiz órakor a 
logetljesebb lelki nyugalommal adja 
magát át az éjszakai pihenésnek. 
Nocsak még egyszer dzitson nekem 
bele a beszédembe.

— Szóval, most már azt is irigye
litek a miniszterelnöktől, hogy 
aludni mer. Azt hiszem, még min
dig jobb nektek, ha alszik a minisz
terelnök, minthogyha ébren van.

— Pardon, nehogy tévedésbe es
sél, én velem lehet egyezni ebben a 
kérdésben. Én miattam az egész 
napot átaludhatja a miniszterelnök, 
rfn csak alázatos ellenzéki csodál
kozásomnak adtam kifejezést a mi
niszterelnök ur nagyszerű lelki nyu
galma felett. Ma gyár országnak úgy 
látszik nagy szerencséje van a jó- 
tílmu miniszterelnökök terén. Volt 
már egyszer egy miniszterelnökünk, 
aki át aludt a a forradalmat, ha em
lékszel Hadik János gróf egynapos _____ _ _____________
minisztcihiökségérc. akit az októ- j magyarázatáról gondolkodunk. 
hrri Ifírriirlnlnm A Tnc?^*»gazdaaác erősítésebéri forradalom éjszakájának izgal
mai és veszedelmei nem tudtak 
megzavarni álmában.

— Ne felejtsd cl, hogy a jó álom a 
jó Iclklismvrct következménye.

— Na, na. hiszen én nem mm- 
'dóm; a miniszterelnök és különösen 
a belügyminiszter valóban nyugod
tan aludhatnak a baloldalukon, de 
mi történik velük, ha hirtelen — a 
jobboldalukra fordulnak!

— Nagyon vicces kedvedben 
toagy ma.

— Dehogy kérl< k, ezek véres kő
ktől y rúg u dolgok, Pozsonyi meséit 
cl éppen az imént egy nagyon ér
dekes anekdotát Rakovszky nyír
egyházai beszédével kapcsolatban. 
Azt mondta Rakovszky Nyíregyhá
zán, hogy a forradalom és a fdfor-

dulás csak baloldalról Jöhet. Hdt —I tudomásul, hogy alkalmam volt be
mondta erre Vdetongi ■—, volt ne-1 pillantani éppen a Dorogi Gumi 
kém egg barátom, aki folyton attól 
félt, hogy baloldali gutaütésf kap 
ét ,a végén hirtelen Jobboldalról 
érte a tiélütée.

— Haggjuk talán a itemélyeske- 
déet.

— Naggon ulveeen ée én nem kí
vánok tenkinek lemml rottrat, csak 
flgyelmeitetlek benneteket az ana
lógiákra,

— Ne félte bennünket.
— Nem, i» aggódom én miatta

tok addig, mig a bankok hetenként 
"J papírokat vetetnek be a tőzsdére. 
Addig valóban ngugodtan feküd
hettek le ette ét aludhattok akár 
délig. Hallom, most a Dorogi Gumi 
ée a Llogd Bank után Dréhr Imre 
VJságiizemct oittogat, Bugyi Tóni 
pedig Zsoldos-réetvéngekkel boldo
gítja a barátait.

— F oly Ion ezekkel a részvétig- 
osztogatásokkal állsz elő. Hát vedd

— A Hétfői Napló tudósítójától. -
Átível a földbirtokreform kérdése ál

landóan napirenden van és Hetiden Ist- 
vár gróf miniszterelnök is.-kitért erre a 
kérdésre nyíregyházi beszédében, a Hét
fői Napló munkatársa felkereste ennek a 
kérdésnek egyik legjobb ismerőjét, 
Schandl Károly földmivelésügyl állam
tik árt, aki a következőket volt szives 
mondani:

—■ A föidbirtokpolitikára vonatkozólag 
az illetékes tényezők körében egyöntetű 
a fölfogás, hogy

a földreformot minél előbb be kell 
fejezni.

Ez a belátás vezeti a kormányt és az 
Országos Földbirtokrendező Bíróságot 
ls» amely a reformot mint' toljé'séft füg
getlen fáhiróság hajtja- végre,. -Nem 
érünk rá, do nem íft szabad á mező
gazdasági üzemek nagyobb részét 
hosszú éveken át bizonytalanságban 
hagyni. Már több ízben rámutattam, 
hogy a világgazdasági fejlődés arra, en
ged következtetni, hogy — ha Orosz
ország is belép a mezőgazdasági tic-rme- 
légbo — nagyarányú verseny alakul ki 
az agrár .exportállamok között. Ausz
tria, Amerika és India nagy ki terjedésű 
újabb területeket vpntak. máris a ga
bonatermesztés körébe. Ez az irányzat 
csak erősödik a egyre közelebb hozza a 
nagy vorseny idejét.

— Nem szabad, hogy előkészületlenül 
találjon bennünket ez a világverseny, 
mert annak hatása súlyosabb lehet, 
mint as 1870-ea évek agrárválsága, mi
kor Amerika tört be az ehrópai piacra. 
A mi ga7xjaságh politikánk nagyjából 
két irányban kell a magyar mezőgazda
ság fölkészülését biztosítani. Egyik a 
vámpolitika megfelelő megalapozása, 
amit a« uj vámtarifánál különösen ér
vényesíteni akarunk. A másik irány 
az. hogy a mezőgazdaság erős beruházá
sokkal, • talajjavítással, vetőmagkicserc- 
lósael « általában a topuelés átszervezé
sével intenzivebbé tétessék.

— Ez utóbbi óéiból kell szorgulmazni 
a földreform mielőbbi befejezését s ez 
a szempont lebeg a kormány szeme 
előtt most la, mikor a földroformtör- 

I vény néhány intézkedésének törvényes 
! ........A írrui,1 zwAr Ari rtnV t

~ A mezőgazdaság erősítése ar. egyet
len helyes politika ma Magyarországon. 
Nem is lehet, de nem is gondolt tehát 
senki arra, hogy a kormány a reformot 
radikálisabbá tegye. Ez káros lenne 
egész gazdasági lövőnkre, aminthogy 
megbénította Blmániát la a féknélküli 
földosztás. Viszont nem szolgálná a me
zőgazdasági termelés biztonságát, az sem, 
ha általánosan nem keltene megnyug
vást a reform végachajtáea. mert ak
kor njabb és bizonyára radikálisabb 
reformtörckvéeektől kellene tartani, ame
lyek alááskaá teljesen mezőgazdaságunk 
Jövőjét

— A földreformtörvényt módosító tör
vényjavaslat rövidesen nyilvánosságra 
kerül s — készen — a tárgyilagosan 
Gondolkodó érdekelteket mindegyik ol
dalon meg fogja nyugtatni, mert ez a

* célunk. Sok félreértés forgott főn. amo-
* lyek most már elosztanak, mert a föld-
* mivelédlgy! kormány törekvései aabsso*

listájába, amelyből kiderült, hogy 
nemcsak kormánypárti képviselők, 
hanem ellenzéki képviselők is kap
tak Dorogi Gumit.

— Neveket kérek.
— Diszkréciót fogadtam.
— Nekem megmondhatod, tőlem 

úgy se tudja meg senki.
— Nem lehet, Ígéretet tettem.
— Éppen ezt az ígéretedet veszed 

oly in komolyan, ahelyett, hogy a 
választóidnak tett Ígéreteidet tar
tanád meg!

— Mielőtt tovább sértegetsz, in
kább elárulok égy nevet.

— Halijuk!
— "Mezkő Zoltán.
— Ej, ej. No még egyet.
— Nem bánom. — Szilágyi Lajos.
— Köszönöm, legalább most már 

tudom, hogy ezek az urak miért 
olyan élesen és kíméletlenül ellen
zékiek az utóbbi időben • ..

lute nem ellentétesek az alaptörvény in
tencióival. Voltakép nem is az alaptör
vény mogváltoztatásáról van szó, hanem 
a gyakorlat alapján szükségessé vált 
magyarázatáról, hogy végrehajtása nyo
mán általánosságban megnyugvás ke
letkezzék

— A törvényjavaslat részleteiről még 
nem nyilatkozhatom, de anyit megálla
píthatok, hogy

az utolsó előkészítő munkálatok ked
vezőén folynak s nem lesz technikai 
akadálya annak, hogy a törvény
hozás -7 ha hosszú vitát mellőzni 
tehetne; ami nagyon kívánatos’ lenne 
— mielőbb, tető alá hozza a javaslatot.

Ez már azért is célszerű lennef hogy a 
politikai élet montesittessék 'jegy függő 
problémától a gazdasági élet, pedig'nyu
godtan tejelődheesók a megjelölt és a 
nemzet szempontjából egyedül helyes 
irányban.

A' Magyar Leszámítoló és Pénz
váltó Bank igazgatósága, felügyelő
bizottsága, tisztviselői és altiszti kara 
mély megilletődéssel jelentik, hogy 

rozsnyói
Pékár Imre úr 
az intézet nyug, vezérigazgatója és 
igazgatóságának tagja, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti tag
ja, a Ferenc József-rend lovagja, a 
vaskorona-rend vitéze,’ a francia Lé

gion d’Honnenr tisztje stb., stb..
julius 13-én elhunyt.

A megboldogult rendkívüli tehetsé
gével és széleskörű tudásával évtize
deken át vett részt intézetünk veze
tésében. Önfeláldozó mnnkáéságof fel
tett ki nyugalomba vonulása' után is 
igazgatóságunk körében. Alkotásaival 
helyet biztosított magának intézetünk 
fejlődésében és iggzgatótársainak s 
nz intézet egész személyzetének- rész
véte kiséri utolsó útjára.

Budapest, 1923 Július 13-én.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg.

A Magyar Forgalmi Bank Rt. igaj.. 
gatósága és felügyelő-bizottsága mély 
megillétődéssel jelentik, hogy a tár
saság kiváló elnöke

rozsnvól
Pékár Imre űr
julius 12-én meghalt.

A* megboldogult, aki hazánk tudo
mányos és kör.gazdaaági életének'ki
magasló de köztiszteletben álló egyé
nisége volt, mint intézetünk egyik 
alapitója és azóta elnöke, évtizede
ken át szentelte nagy tudását, ta 
paaztalatait ée munkaerejét vállala
tunknak, melynek felvirágoztat áaá- 
ben hervadhatatlan érdemeket szer
zett.
Emlékét örök hálával fogjuk meg

őrizni.
Budapest, 1M8 Julius 13.

Viselt férfiruhákért 
mindenféle fehérneműkért, r tőn vegekért minden
kinél többet fizetünk. Alkalmi Ám etem ok Agg. 
teleki u. 18. (NépetóihU a. s.) Tel. Jdaesf 2&W

Horváth Károly
Azaz nem is Horvát Károly, ha

nem Horváth- ÍV. Károly. Jó ezt 
mindenekelőtt leszögezni, mert még 
pendelyben járó városatya volt, 
amikor már kellemetlensége akadt a 
szürke név miatt. Történt ugyanis, 
hogy ahány újság és újságíró volt 
Budapesten, valamennyi ébredőnek 
tartotta őt, aítfben pedig Jcpmoly 
„destruktív* lángok szunnyadtak. 
Volt ugyanis egy ébredő alelnök, 
aki városszerte szónokolt abban az 
időben és ha jól emlékszem, ő ostro
molta meg a Lipótvárosi Kaszinót 
is a menekültek falanksza élén. 
Ez is Horváth Karoly volt és ter
mészetesen mindenki azt gondolta, 
hogy bokros érdeméi . jutalmául 
csakis őt küldhették be a Belváros
ból a főváros törvényhatósági bi
zottságába.

Hónapokig igy is bánt a destruk
tív sajtó az igazi Horváth Károly- 
lyal, aki közben nem vesztette ej 
életkedvét, hanem sziporkázó ötle
tekkel rossz krokikat irt az egyik 
kommunális és kurzlsta jellegű heti
lapba. Az emberek pedig a karzaton 
és az újságírói pulpituson nagyokat 
csodálkoztak egy-egy felszólaláson, 
hogy ni-ni, ilyen beszédeket is szok
tak mondani az ébredők1! Ez ostro
molta volna meg a Lipótvárosi Ka
szinót. amikor a Jóisten-,le a lipót
városiak közé valónak teremtette és 
csak véletlenül- ejtette bele a Bel
városba! ■ ; '
. Nagynehp^eu szétfószlött a. köd: 
Horváth Karoly személye körüli 
akit azután ingyen és. dijmenteeen 
Horváth IV. Károllyá a^zsáltat- 
tak, megkülönböztetésül * minden 
más Horváth Káralyokkál gtembep- 
És nagy lön az öröm a destruktív 
sajtó berkeiben, mert Horváth1 Ka
roly mindjobban kifutotta liberális 
és demokratikus formáját és végül 
faképnél hagyta Wolffékat is. Ha 
azóta Ereky Károly ott nem hagyta 
volna a Wolff-pár tót, még mindig 
ő lenne az, akit legjobban gyűlölnek 
odaát, bár ma sem túlságosan be- 
cézgetik. Ahányszor csak fölszólal, 
kórusban zúgja Wolff és Csilléry 
háborgó tengere:

— Horovicz, Horoviez!
Horváth Károly azonban nem 

olyan fából való, aki vissza ne adná 
a kölcsönt. A közgyűlési teremben 
ő a falu rossza, aki azonban nem 
fokossal, hanem közismert hümesé- 
vei garázdálkodik. Amikor, elő
veszi azt a kis noteszt, a többségi 
párton borsódzni, kezd az emberek' 
háta, mert névsor szerint minden
kiről van ott valami elkönyvelve, 
amit rá lehet olvasni a fejére.

Wolff Károlynak külön oka 15 
van arra, hogy haragudjék rá. 
Egyszer ugyanis a választások ide
jén átment Budára Wolff Károly 
belső hazájába és ott mondott el 
egy anekdotát egy barátjáról, aki
nek valóságos sivatag volt a bir
toka Ez a barátja nagyon dicseke
dett a földjével, amelyet pedig 
egyik napról a másikra a szél át 
szokott fújni a szomszéd határba.
~ Hát Wolff Károly talaja is 

ilyen, — möndta a jó budaiaknak 
Horváth' Károly — 6 is nagyon 
büszke erre a talajra, amelybe le
het valamit vetni. De osak buk
fencet.

Ezért halálos ellensége Wolff Ká
roly Horváth IV. Károlynak, aki 
egyébként nagyon jószivü ember és 
jó óráiban még volt vezéreinek is 

megbocsát. Pogány Béla
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A kormány 
nem as állam 
A Kúria érdekei határozata

«. A Hétfői Napló tudósítójától —« 
Érdokes eM Jelentőségű határozatot 

boartt urairte « Kúria. A magrarövin 
Íözsésházín az ogyis Usstvtaelő harago- 
M kifakadt a gabonigyüjW kirondeU- 

előadója két csendőr és a többi 
tisztviselők előtt a kormány ellen. Az 

minisztériumok gazemberekből 41- 
laaak. mindnyájan megbízhatatlan alá-

— mondotta. Emiatt a ki jele ütése 
miatt izgatás büntette elmén megindult 
ellene az eljárás. Az elsőfokú bíróság 
azonban felmentette a vádlottat. A bíró- 
ság megökolása szerint izgatás lényeges 
előfeltétele az, hogy a tettes a társada
lom egyik osztályát izgassa gyűlöletre 
n másik ellen. A jelen esetben azonban 
a vádbeli kijelentések közigazgatási 
egyének előtt intézteitek ugyancsak 
körigazgatási köshivatalnokok ellen és 
így a büucselekmény mog nem állapít
ható. Igaz ugyan, — mondotta ez első
fokú ítélet — hogy az inkriminált sértés 
az összminwztériumot, vagyis a kor- 
mányi tehát magát az államot érte, te
hát a vádlott a meggyaláző kifejezéseket 
a.magyar állam és magyar nemzet el
len is használta, azonban ez nem izgatás, 
hanem az állami és társadalmi rend el
leni vétséget képez, miért is a vádlot
tat ebben mondotta ki bűnösnek a bíró
ié#. A Kúria ez alól a vád alól is fel
mentette a vádlottat, még pedig a kö
vetkező indokolással:

Igaz ugyan, hogy a minisztériumok 
és a felelős kormány a magyar állam 
alkotmányos intézményei, ámde esen in
tézmények még nem jelentik magát as 
államot, vagy a nemzetet, amelynek 
csak szervoi. Különben is a vádlott nem 
ezeket az intézményeket, hanem mind
azon egyéneket gyalázta, akik mint köz- 
hivatnlnokok a minisztériumokban al
kalmazva vannak, és akik az.államtól 
teljesen önálló fizikai és erkölcsi életet 
élnek. A meggyalázás tehát ezek ellen 
a közbivatalnokok ellen irányul és azo
kat érte és nem a magyar államot és 
magyar nemzetet A vádlott Cselek
ménye tokát felhatalmazásra induló 
nyilvános becsületsértés tényálladékát 
menti ki, de mert a per megindítására 
fölhatalmazás nem adatott ilyun ohnen 
bírói eljárásnak helye nincs.

THURöcrr fiyiig. detektivfőlelügyelff magán
kutató irodája bitalmas termóBsetü ügyekben 
ayomox, megfigyel, informíl. Rákóesl út ötven- 

hét/B. Telefon: Jónof M—"3.

Újabb borzalmas 
vasúti szerencsétlenség 

Romániában
Wntllrama »gy robog* vonat tMJra sátrat*

.•?yJJ,.her'o,I?’ba ,u,oM ~ Hetvennyolc halott, 
több mint Mtaaás súlyos sebesült - a szerencsétlene

ket kirabolták
— "A Hétfői Napló tüdő Bitójától. —

Nagyvárad, július 15.
KÖvid időközben immár a harmadik 

borzalmas vasúti szerencsétlenségről ad 
hivatalos értesítést a C. F. R„ Románia 
állami vasutainak igazgatósága. A leg
utóbbi a legborzalmasabb s méreteiben 
az utóbbi idők vasúti szerencsétlenségei 
közül erősen kiemelkedik. Hetvennyolc 
halott & több mint 200 súlyos sebesült ál
dozata van ennek a vasúti katasztrófá
nak, melyet ismét csak a hozzá nem ér
tés, a lelkiismeretlen könnyelműség s a 
szükséges elenőrzés teljes hiánya 'idézett 
elő.

A legújabb román vasúti szerencsét
lenségről következőkben értesít tudó
sítónk:

Tegnap délután a 701. száma személy
vonat, amely Bukarest, Jassi és Cserno- 
vitz között közlekedik, Vlntileanca ál
lomásnál, Buzeu mellett teljes sebesség
gel beleszaladt egy álló tehervonatba.

A 701. 6zámu személy vonatnak már 
Vlntileanca állomás előtt 10 perc késése 
volt és éppen ezért Georgescu gépész 
erős gőzt adott a mozdonynak, úgy, hogy 
a vonatnak csak éppen keresztül kellett 
volna robognia a kis állomáson. Ami
kor a váltón átrobogtak, borzadva látta, 
hogy a vonat a negyedik vágányra fu
tott. Irtózatos erőfeszítést tett, hogy fé
kezze a vonat iramát, de már késő volt, 
mert nem messze ott állott a tehervonat 
és abba menthetetlenül belérohantak.

A mozdony a levegőbe emelkedett és 
csak alsó felével rohant a másik moz
donynak, ez az oka, hogy a gépész és 
fütő csak horzsolásokat szenvedtek. De 
a mögöttük jövő biztosító csomagkocsi 
és az utána futó három személykocsi 
pozdorjává zúzódott.

Az összeütközést követő első pillanat
ban a halálos rémület hallgatása állott 
be, de az irtózatos csendet a pokol orgiá
jának rémítő ordítása követte.

Az egész környéket 4A-5S méter 
körzetben vasssilánkok és borzal
masan széttépett emberi roncsok bo

rították.

Az összeütközés után első pillanatban, 
még a mentőmnnkálatok mogindnlásn 
előtt a katasztrófa rabló hiénái rohan
tak a halottakra és sebesültekre.

Majdnem az összes halottat kirabol
ták.

A távíróhálózat megszakadt és így a 
segélyvonatok is késve érkeztek. Az első 
segélyvonat a közeli Buzeaból jött, az
után Bukarestből és PloestibŐl érkeztek 
ki a mentők.

A vintileajicai vasúti szerencsétlenség 
ügyében a nyomozás megalapította, 
hogy a katasztrófa előidézésében a vas
úti állomás csaknem

egész személyzete bűnös.

A katasztrófa pillanatában nem tar
tózkodott az állomáson sem a főnök, sem 
a forgalmi tiszt. A főnök a szerencsét
lenül járt személyvonattal érkezett és 
maga is súlyosan megsebesült.

Megállapították, hogy a szerencsétlen
ség előidézésében a főbűnös Joari Paun 
váltókezelő, aki a személyovnatot a ne
gyedik vágányra irányította, holott 
azon ott állott a tehervonat is.

Ajs összeütközés ereje rettenetes 
volt.

Három személykocsi izzé-porrá zúzó
dott. Este tiz órakor már

78 halottat és 220 sebesültet haztak 
ki a romok alól.

A mentési munkálatok még folynak, 
ttgy hogy nem lehet még megállapítani 
az összes halottak és sebesültek számát 
A sebesülteket mentővonatokon Buzeu- 

11, Ploestibe és Bukarestbe szállították. 

llimaio Mikii míg 
Iliiig mm tilílja a reníftiíg 
ValúszinOlog karittatldazata tata

— A Hétfői Napló tudósitó jótól. —
A lapok megírták, hogy Zim-i 

mermann Juliska karcagi urileány, 
aki jelenleg Budapesteu nagyany
jánál.tartózkodott és egyik nagy
bátyjával Newyorkba akart kiutaz
ni, szerdán délután a fővárosban 
nyomtalanul eltűnt. A rendőrség 
néhány napig titokban nyomozott 
az eltűnt urileány után, azonban 
dacára a legszorgosabb kutatásoké 
nak, tartózkodási helyét nem sike
rült felfedezni.

A főkapitányságon napok óta 
Rlsztlcs Lázár rendőrtanácsos az el
tűnési osztály vezetője irányítja a 
nyomozást és a tegnapi nap folya
mán megtartott tanúkihallgatások 
alapján az a vélemény alakult ki, 
hogy az eltűnt urileány kerítés ál
dozata lett, azonban erre vonatko
zólag még pontos adatok a rendőr
ség rendelkezésére nem állanak. A 
nyomozást tovább folytatják.

gébben sen a KÖZPONTI ÉKSZERBEVÁLTÓ
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Hirdetjük és fizetjük a lehető legmagasabb árakat 

aranyárt, brilliánsért 
ezüstért 80—100 koronáig, Hamisfogakért 1000 
koronáig GELLERT TESTVÉREK Eötvös ncca 0

Turáni virtus
Irta: ZOLTÁN VILMOS

Gyömbér Dezső, a fiatal gimná
ziumi tanár a likócsí homokbucká
kat rótta nagy igyekezettel az au
gusztusi napsütésben. Oldalán söld 
bádogszelence fityegett, melyből fű- 
.vek és virágok kandikáltak ki.

Ez a bádogszelence éppen nem 
emelte az egészen igénytelen fiatal
ember külsejének méltóságát Nél
küle még iskolamesternek, vagy 
legalább tanítójelöltnek nézhette 
volna valaki, a zöld dobozzal nya
kában azonban szakasztott olyan 
volt mint egy most felszabadult 
sertészinas.

Gyömbér Dezső a természetrajz 
tanára volt s éppen a kirgiz pusz
ták növényzetéről ábrándozott Va
lósággal megdöbbent tehát mikor 
ez ut kanyarulatánál, egy domb ál
ra, alig száz lépésnyire, görcsös 
botjára támaszkodva, magas bá- 

j. r9iivl!íben, mint valami szem- 
le odo kirgiz törzsfőnököt ott látta 
8 ™ a likócsi tehénpásztort 
a i .az a'a'! egyszerre nagyon ér- 
ekelní kezdte Gyömbért. Mint a 

vidékre csak az imént lekerMt fő- 
áros! fin, nem ismerte a népet, de 
ít®)aM’ magyar Irodalom és főleg 
tn< Endre hatása alatt annyira 
ánw n.?k ére?‘c ho«y «llen-
eW f Tagy f®**11 el beszédbe 
.T8dai ‘“agyar ugar ez alakjá- 
*'• “elynek eredeti eszejártsáról 

4kban anny,t Vásott 
, &°‘ e. ‘,ehét lziadt homlokát 

"J*14 megindult a pász- 
' távo?rÍ?an'ia'tI '‘fryhedvüen nézte 

ehegy árukí <MB(?r°ny *on,b54t ’
»• “ruha volna el egyetlen 

szemhnnyoritással, hogy közelgő 
lépteket hall. Mellette h’everésző 
komondora már figyelmesebb volt 
mert Gyömbér közeledtére felütötte 
bozontos rút fejét melyből világos, 
okos tekintetű szempár ragyogott 
elő s bosszúsan vakkantott kettőt- 
hármat.

Gyömbér Dezső most már egészen 
közel volt a pásztorhoz. De ennek 
ünnepies mozdulatlanságát látva, 
egészen elfogódott Összeszedte 
mégis a bátorságát s megszólította 
a hallgatag embert szóról-szóra 
úgy, ahogy a novellákban olvasta:

— Adjon Isten jónapot bátyám!
— Fogadj latén, iflur, — szólt a 

pásztor és lassan megfordult mi
közben görcsös botja végével meg
bökte süvege szélét

Bút. félszemü ember volt s ősz, 
rövidre nyírt bajusza alól rövld- 
száru piros cseréppipa lógott kt 
melyet akkor sem vett ki a szájá
ból, mikor beszélt A vállán szűr ló
gott de szőrmés bélésével kifelé 
fordítva. Jó hűvösen tart az Ilyen
kor nyáron.

— Hát esak jó itt, bátyám! — 
szólt a tanár, hogy szóra nógassa 
az öreget

— Vóna hely, ahol jobb véna — 
szólt ez.

— Ugyan holt
— Hát a kó.terban, vagy a pin

cében.
— Hm! ■— csodálkozott Gyömbér.

— Aztán miérti
— Mert mind a kettőben Hűvö

sebb van.
Gyömbér area felderiilt. íme, mi

lyen talpraesett választ tud adni a 
nép egyszerű fia!

— Aztán h’ogy hívják magát,
b^c.sil — kérdezte. ... '

— Engem! — szólt az öreg és he
gyeset köpött a kutya felé, úgy
hogy ez ijedten felrekapta a fejét 
— hát Borvendég Gergelynek

— Ejnye, de szép neve van!
— Van annak, aki el nem issza... 

Ilonka, beste lélek! Mit keresői te a 
kukoricásban. Nesze!

Ezzel megforgatta kétszer feje kö
rül a fütyköst s ez nyílegyenesen 
már repült is egy szép tarka tehén 
felé, mely a csordától eltávolodva a 
kukoricás szélén állt s jóízűen fala
tozott az édes tengerilevélből. A 
súlyos bot éppen lágyékán találta 
az állatot, mely eszeveszetten sza
ladt vissza a csordához.

— Bodri, na!
Az öreg nógatására a komondor 

odarobant a bothoz s azt szájában 
visszahozta gazdájának.

— Az nrfi ugye diák! — fordult 
most Gyömbérhez hirtelen kérdéssel 
a pásztor.

Gyömbér Dezső érezte, hogy ar
cát sötét pír önti el.

— Nem, — szólt kissé zavarodot
tan. — Tanár vagyok.

— Hát csak azért, — szólt az 
öreg, — mert a gazdámnak, a Barca 
tekintetes urnák a fia is diák, aztán 
annak is van ilyen pikszise, amiben 
mindenféle giz-gazt hord haza.

A kanyargó nton parasztmenyecs
ke közeledett bokorugró, rikítóan 
vörös szoknyában. Fején nagy kosa
rat vitt tele koránérő, kékes-piros 
szilvával. A csordában a bika nyug
talankodni kezdett.

— Annnska, lelkem, — kiáltott rá 
az asszonyra Borvendég Gergely, — 
hát nem megmondtam a múltkor, 
hogy kerüld el a csordát, vagy pe
dig vágy magadra más pendölyt!

' Most majd felöklel a bika!

-- Jaj, Gergely bácsi, hát tartsa 
vissza! — rimánkodott ijedten a 
fehérnép.

A bika, gyönyörű vastagnyaku, 
tarka siementhall állat, melynek 
szarván a napfényben vakítóan ra
gyogott a két ércgomb, első lábai
val csakugyan tnrta a homokot és 
rohamra készült

— Viola te! Beste állatja! Nem 
maradsz ott mindjárt! — ordított a 
pásztor s botja gyönyörű ívben, sí- 
vitva odarepült a fejedelmi állat két 
szarva közé, hatalmasan megkop- 
pintva kemény homlokát.

Az állat viss?ahökkent. és bam
bán nézte a lábához hullt fütyköst. 
Bodri lihegve visszahozta a súlyos 
botot s a bika újra támadásra ké
szült az asszony ellen, aki sikol
tozva futott az országúton, melyen 
szertegurultak kosarából a szilvák. 
Ekkor újra repült a hot s szakasz
totton ott találta az állatot, ahol' 
előbb. A bika meghorkant a hatal
mas koppanásra, aztán kedvét 
vesztve, ellenkező irányban elballa
gott. •

Gyömbér a bámulat tiszteletével 
nézett az öregre.

— Hol tanult meg ilyen pompásan' 
dobni, bátyám! — kérdezte.

— Hm! — szólt gőgösen az öreg 
— hisz a mesterségem. Azt talán 
csak értem. A Borvendégek mind jó 
dobók. Az apám kétszáz lépésről 
ledobta az almát az ágról. A fiam 
is érti a mesterségét. Valamit én is 
csak konyitok hozzá.

A puszta felől tlzenkét-tizennégy- 
éves suba ne közeledett, fején bá- 
ránybőrsiiveggrl, oldalán tarisznya-I 
val, kezében hatalmas fütykössel.

— Hová mégy, Jancsi? — kiáltott ■
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t karokkal föladják. Egyéb- makiidiUtótéal akció kapósán a két 
belga kttliigynilnlsíter klje- orsnág közt uj. baráteácoa kapcso-

bán tárt
ként a L.,-.,.___ w»______í~- --
lentése alapján megelégedéssel ál
lapíthatja meg, hogy a háborít 
Belgiumnak Magyarország iránt 
táplált érzelmében semmi nyomot 
sem hagyott a meg van győződve 
arról, hogy a most megindult gyer-

Vasárnap Indult 
Belgiumba az első 

gyermekvonat
A vált allenaAges Államok be- 

kapcnolódáaa ■ Magyar gyermek 
nyaraltaiásl ekeidbe

A magyar gyenneküdülétl akció 
'a mai uuppaJ uj állammal bővült. 
Belgium lépett be azoknak az álla
moknak a sorába, amelyek gonddal 
óa szeretettel vállalkoznak arra, 
hogy a nélkülöző magyar gyerme
keket testben és lélekben egyaránt 
picgeröhtísók. Ezt a legújabb gyer
meküdülési akciót Jenzen lelkész i 
készítette elő Belgiumban, Knébel, ----- - —lAlkéhr és a hudaneati belra követ' oiyaű heiy’ aho1 ^yugodten és olcsón le- 
telkesz és a nuaapesu oeiga KO\ei hjjtoe barnára pirulni. A strandfürdőre 
támogatásával, míg végre vasárnap pedig a középosztálynak égető szüksége

Sütkéreztem
az ingyenstrandon

Amióta megszűnt a Margitszigeti Duna- 
strund, a főváros közelében nincsen

í r , .. 1 ; I ** auoepwztaiyuaK egeio szuKsegc
elindulhatott az első gyerinekvonat. , van> mivel a strand nemcsak ismerke- 

Már kilenc órakor gyülekeztek a déere jogosító nyilvános terület, hanem 
gyermekek kis hátizeákkal vállal- 
kon a keleti pályaudvaron, ahol

már 1000 korona. A atrand lélektana és

meg a nap gyógyító erője is jobban hat 
abban az esetben, ha az ember többes 
számban hever a homokban. így megint 
ezer korona a kiadás, ami összesen egy 
kis uzsonával négyezer koronára emel
kedik.

gyógykezelés szempontjából is igen fon- 
-,w - _,_______________ ____ fos tényező. A környéken levő fürdők
mindjárt átvették őket és oaztá- annyira drágák, hogy azt mindennapos 
hozták a Gyermekvédő Liga zöld 
főkötős és fehérkeresztes nénikéi. A . koronn. vniamo, oda-viwza négyszáz. Ez 
gyermekek arca lázas Izgalomban mir 10w) korona A «trand lélektana t» 
égett. Legtöbbje mosolyogva készült ' ethikája pedig előírja, hogy csak a nieg- 
a nagy iitra, de Igen sokan hango-! felelő dresszel sütkérezée a stílusos, no 
san airtak.

Féltizenkettőkor, futott ki n ke
leti pályaudvarról az Országos 
Gyermekvédő Liga első teljes gyer- 
mekszállitmánya — négyszázötven 
gyermek — Belgiumba. A csoport, 
amelyet Neugebauer Vilmos királyi 
tanácsos, Igazgató személyesen ve- 
aet, Ausztrián, Svájcon és Elzász- 
Lotbaxinglán keresztül érkezik a 
belga határra. Az induláshoz megje
lent Ypersele belga követ is, akit 
érkezésekor a Gyermekvédő Liga 
nevében Huszár Gyula kormányzó 
elnökhelyettes franciául üdvözölt.

A gyermekeket dr. Madarász Ist
ván pápai kamarás búcsúztatta el a 
francia nyelven, megköszönte Yper- 
Kclc Jíöveinek a belga nemzet jósá- 
gát,4Wellyel az éhező magyar gyer
mekek felsegltésére sietett Ypersele 

meleghangú válaszában őszin
te örömének adott kifejezést, hogy 
magyar gyermekek Immár az ő ha- 
zájában is otthonra találnak s biz- 
tejsitotta őket arról, hogy Belglum- 

•’óx áoXgg, w /

Néhány nap óta, amióta a kánikula be
köszöntött, a meleg annyira elviselhetet
len, mintha valóságos, hamisítatlan nyár 
lenne Budapesten.

Az ember vágyódik s ha
már nyaralásra nem telik, jó a duna- 
parti uszoda is, Az uszodától pedig már 
csak egy lépés a strand.

De hol van a közelben strandi Uzt az 
egyik körtifi tejosarnokban tudtam meg.

Délelőtt volt, por és forróság az uc- 
cán, nz emberek kimerülve és holtfá- 
radtan lihegtek aa asztalok mellett. Ép
pen Yoghurt mellett savanyodtam, ami
kor valaki megszólalt a telefon fülké
ben.

— Drága Nagysád, 19—14 . . .
A drága nagysád csodálatosképpen 

azonnal kaposolt A női hang tovább 
folytatta:

— Halló, Szalámi-gyárt
— Kérném .... urat a telefónhoz.
Pár pillanat múlva .... úr hangja „ x..«. azúghatott a mikrofonban, mert

hölgy Örömmel hangosodott fel.
Ta vagy Cslblkém! . . azervusz- 

szervusz, — kérlek egy órája keresek 
kapcsolást, már egészen kimerültem . . 
hát csak arról van szó . . . igen ... 
igen, hogy most kimegyek az ingyen
strandra . . . légy kint te is okvetle
nül . . . Nem! . . . akarom, hogy kint 
légy! . . , semmi ellonvotés . . , már is 
indulok . . . szervusz!

Az ajtó becsapódott. Elegáns csinos
arca nő lépett ki.

Az alkalmat megragadtam, fizettem.
A telefonáló hölgy hatos villamosra 

száll, aztán negyvenkilencesre. Minden
hol a nyomában voltam. A közvágó híd
nál leszállt és megindult az összekötő- 
hld felé. Ott már várt rá a Csiblke. Ás- 
vánjrvizM tekintetű, bajuszkás fiatal em
ber. A híd túlsó végén balra tértek. Itt 
hirtelen feltűnt, szembejött e strand. A 
Dnnaparton végtelen sorban ugráló, 
üvöltő mezitalon kanlbálok. Sokan a par
ton állottak, u logtöbb azonban a ho
mokban feküdt, mozdulatlan volt, mint
ha halott volna. Magányosan senkisem 
hevert, mindenki mellett még valaki.

Az ut mentén bokrok. Nem magasak, 
térdig érők, arra éppen alkalmasak, hogy 
Öltőidnek megfeloljonok. A telefonáló 
hőig?-, meg Cfclbiko egymás mellett levő

rá az öreg, aztán magyarázólag
Gyömbérhez fordult:

— A fiam.
— Győrbe, vasszögért, — volt a flu

(válasza,
— Ai anyád küldött!
— Ax.
A luhuic megállt Látezott, hogy 

mondani akar valamit
— Édesapám!
— Nat
— Adják kend egy ki, dohányt
— Nincs.
— Hát akkor adják hetven koro

nát hadd vegyek.
— Az sincs.
— Dehogy nino6. Tudom, hogy 

■van.
— Hát ha van. van, de nem adok.
A fin szemében fcllobbant az In

dulat lángja. Nem szólt egyetlen 
szót s alattomos tekintetet vetve ap
jára, megindult

Mikor vagy száz lépésnyire volt 
megsublntotta görcsös botját A 
súlyos bot repült, repült • deréktlt 
találta az öreget, aki felszlsszent é. 
lapockájához kapott. Egy pillanatig 
gondolkodott, hogy visszadobja-#, 
de. aztán csak ezt kiáltotta a sebe
sen elinaló flu után:

— Atkozott gaz kölyke! Na meg
állj! Majd megver az Isten . . . 
Megdobálni öreg apádat, aki föl
nevelt! Ilyen Istentelen gazember!

Aztán szemében valami különös .......... ................................... ...
bünkowg csillámlott meg, mikor' bökr'okho, léptek. A térti a kabátjtt a 
odafordult Gyömbérhez és Így ’ .... ... ............
szólt:

— Hanem a dobás pompás volt. 
Látta, urfl! Vgy-e, majdnem olyan, 
mint ui enyém! Látszik, hogy az én 
nevelésem!

bokorra tette. A hölgy az ernyőjét fe
szítette maira elé. Aztán leültek a földre. 
A fejüket4^ mélyen lehúzták és már 
ueiu láttak senkit. Átöltöztek.

Utánuf csináltam. Itt nem kell fizetni, 
a strand ingyenes. Két fekete legény 
berzenkedett a viz szélén. Kaviosokat do-
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latok jönnek majd létre. A Him
nusz elénekléae után a gyermekek 
felszálltak a vonatra, amelyet á bel
ga követ részletesen megtekintett s 
a rendről és tisztaságról a leghizel- 
gőhhen nyilatkozott.

báliak a szomszédságukban levő höl
gyekre. Azok úgy tettek, mintha hara
gudtak volna. Pedig örültek a dolognak, 
öt pero se kellett hozzá és már közös 
társaságot alkottak.

Az Ismerkedés itt könnyen megy.

A parton kövér hölgy. Hatalmas test, 
a trikó huszárosán megfeszül rajta. 
Fajtató módra lélegzik. Esdő pillantá
sokkal néz a sétálókra, mintha csak azt 
kérné: „Vigyetek a vízbe, mert mozdulni 
sem tudok.

Vastag cseppekben gyűl az izzadság a
homlokára.

Távolabb két leány és két flu. Diákok. 
A fiukon alig van ruha, a nőkön valami
vel több. Tettetett természetességgel és 
közönnyel néznek egymásra, pedig le- 
meztejenitett fiatalságuk ott kiabál az 
arcukon.

Az egyik leány: • ‘í ?; - < -
— Pista maga miért nem borotválja 

üjl'gátl . . . Valóságos ősember!
A megszólított végig néz a testén, ön

érzetes:
— Az igazi férfi mind ilyen!
A másik ifjú lenhaju, fehérbőrű. Tár

sa szavai mintha sértenék, kissé elpirul. 
A leányok ránéznek. A hangosabbik to
vább folytatja. ‘

— És maga Karcsi!
Az ősember közbevág.
— ö még kiskorú! ... És ezen mind 

a négyen nevetnek.
Általában sok a fiatal leány. Tüntet

nek a fes&es és rövid trikó' viselésében. 
Itt ez a divat. Még a gyerekleányok is 
spanglis trikóbluzt viselnek. A kerítésen '

szabadhely,

keresztül hintát csináltak, ez most a Ját
szótér központja. A part homokos és ké
nyelmes. Alig van annyi 
hogy le lehetne feküdni.

fiatal hölgyAlig nyújtózkodom ki. fiatal hölgy 
szólít meg. Fürdőkosztüme szabályos 
karcsú testet takar. Kedves és udvarias.

— Szabad kérnem, nem tetszik tudni, 
hány óra!

Találomra mondom.
— Tizenkettő.
A tölgy tudja, hogy ninua óra nálam, 

azért mégis tovább folytatja:
— Nem több!
— Mit feleljek! .. . ráhagyom.
Kis szüuet következik. A nő ismét 

megszólal.
— Gyakran megy be innen villamos!
— Minden öt percben.
— Oh — mondja felvidulva — akkor 

még van időm ...
És már mellém telepszik. A társasága 

nincs ellenemre. Tovább fűzöm a. beszél
getést s lopva végignézek rajta. Formás, 
telt, hutározotlan csinos. És szellemes is, 
bár amit mond, mintha már gyakran 
hallottam volna.

Ag idő gyorsan telik ég sütkérező tár- 
sam annyira ‘ figyelmes, hogy elhajtja a 
hátamról a szemtelenkedő legyeket.

Alakja, arca után ítélve úri nő. És jó 
modorú. így, civilben az összes hölgyek 
között a legideálisabb testű. Diplomás 
atya gyerekének tartom.

Diskurzus közben a kezére esik a 
tekintetem. Meghökkonek. Vastag, vörös 
ujjak merefednek a kéztőre. A megla- 
petésem észreveszi. Mosolyogva mondja.

— Hja Igen ... a kezemet nézi! . .. 
kedden nagymosás volt nálunk, a nagy, 
sága engem is befogott, pedig én uem 
tartozom mosni, mert — szobaleány va
gyok! . . .

Felugrottam. A látszat a strandon csal 
a legjobban . . .

Szabó Béla

Elfogták a francia 
követség tolvaját 

A Horthy Miklós-utl rabló, 
támadást Is ő követte el
— A Hétfői Naplő tudósítójától. -
A rendőrségen napokkal ezelőtt 

a francia követség egyik tagja föl
jelentést tett, hogy a kelenföldi pá
lyaudvaron ellopták a bőröndjét, 
amelyben négymillió korona értékű 
dolgok voltak. A lopással két em
bert gyanúsítottak, akik közül az 
egyiket Szabó Sándor r.ovottmultu 
egyént sikerült elfogni.

Szabó beismerte a lopást és el
mondta, hogy azt társával követte 
el. A bőrönd tartalmát eladták és a 
pénzen megosztoztak. Szabónál meg
állapították, hogy a rendőrség kü
lönböző bűnesetek miatt már évek 
óta körözi.

Többek közt társával ő követte 
el a J M hy Miklós-utón történt éj
szakai rablótámadást, amikor egy 
korcsmárost leütöttek és a pénzét 
elrabolták. SJzabó a társáról, aki 
szökésben van — pontos személy- 
leiyáet adott és a rendőrség most 
ennek alapján keresi. A kézrekerült 
veszedelmes embert a rendőrség le
tartóztatta.

járjatok be minden földet, 
meí. t Isten megteremtett, 
nem akadtok bizonyára 
a lysoformnak párjára.

Arany- és ezöstpénz 
beváltó hely

Budapesten, Vilmos császár-ut 45. sz.

Magyar aranypénzt 
és magyar ezüstpénzt napi 

áron vásárolunk

Róth bank
Budapest, Vilmos császár-ut 45. szám
Pénztári órák reggel 9 órától d. u. 5-ig

Hamlsfotakat
------------- .A|- | Preteoh Vilmos órás- VCSZtsN o Üzlet RottenbllleruoM 

de tér sarok) Óralavftás i évi (ótállásMl 

.J-OűtorlSO.OOÓR-tíT 
ebédlők, konyhák a»on alól , 
Vörösmarty u. 17. bátorgyárt lerakat

legmagasabb ■
napiAron ’-------------------
39. (Lövölde tér sarok)

Megjött a Lambda!
Az automobilUmtM forradalma!

I A vflig technikailag legtökéleteaebb és Mégis 
| legolcsóbb kocsija

*
Fogyasztásban Kicsi,

I teljesítményben nagy autó I
I HateKen U szombaton, 4-áaás7-ó« 

■Mgtnklntdnre de próbáéira 
rendelkezésre áll

Lancia Automobilok
taagyararszági vaaórlópvi—le—
Budapest, IV., Apponyi Mr l.TeleMs 146-*

* ■
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HÍREK

Nyári kotyvalék
Végtelen megnyugvást keltett dr. 

C. G. Abbot-nak, az Amerikai Tudo
mányos Akadémia titkárának az 
idei, szokatlanul hűvös nyarat illető 
jelentése. Fenyegető rendkiviilM- 
gekröl szó sincs, minden a legtermé
szetesebben halad a maga utján, 
mert az ötödik jégkorszak felé kö
zeledünk és az eféle közeledések, el
lentétben a mi emberi közeledé
seinkkel, rendesen lehűléssel járnak. 
Ennek az ötödik jégkorszaknak a 
közeledéséről nekünk magunknak is 
volt némi sejtelmünk, — emlékez
zünk csak rá, hogy az egész januárt 
átfütöttük, — de egészen más a lai
kus tétova tapogatózása, meg a 
szakértő fölényes biztossága. A ki
tűnő professzor férfiason határozott 
kijelentése szerint ugyanis egészen 
bátran, minden kockázat nélkül fel
tehető, hogy a Föld életében már 
négy jégkorszak zajlott le és ahol 
négyre van terítve, ott az ötödik is 
'csak elfér, valahogy.

Es ez a szédítő perspektíváin 
megnyilatkozás még csak nyer a je
lentőségében, ha hozzávesszük W. D. 
Natthewsnak, a washingtoni Termé
szettudományi Muzeúm igazgatójá
nak ezirányu vélekedését is.

— Éppen annyira lehetséges az, 
hogy egy tljabb jégkorszaknak me- 
Íyünk elébe, mint az, hogy éppen 

imenöben vagyunk belőle egy me
legebb korszak felé. Addig, amíg 
nem találtuk meg a változás okát, , 
néni igen beszélhetünk a kiimáról. 
Ha megállapitást nyerne, hogy a 
jég a sarkok körül állandóan halmo
zódik, akkor ebből az a valószínű , 
következtetés lenne levonható, hogy 
valamelyik következő esztendőben 1 
az Időjárás hűvösre fog fordulni. A 
kérdés egyébként nyílt kérdés.
- És itt van az a pont, ahol Mait- 
hews, akiről egyébként köztudomá
sú, hogy a legbocsánatosabb, lég- 
megértőbb agy-fenomén, bennünket 
laikusokat is közel enged magához. 
Szóval ahol játszva tanít.

Mert mi az a nyílt kérdést Nem 
lehet más, mint olyan kérdés, ame
lyet valaki kinyitott és aztán köny- 
iwelmüen elfelejtett ismét becsukni. 
Es veszik észre ezt a finom átmene
tet, ezt a könnyen-megérthetőségett 
nyitottság, lég vonat, lehűlés, hideg, 
jégkorszak, de esetleg mégsem jég
korszak, csak egy kis fogfájás, asz
pirin... és így tovább. Nos és éppen 
ez. a véleménynek, a felfogásnak ez 
a precizitása az, amit csalt a szak
értő tud produkálni. Nekünk, saj- 
nos. csak egyetlen egy ilyen szakér
tőnk no,,.. Szirlüsz Varga László, 
aki azonban keményen megállja a 
maga helyét.

Szlriusz atya ezúttal is, még pedig 
megelőzőén, teljesen azonos vélemé
nyen rali a jfdt világhírű amerikai 
''dóssal, bár jövendölését, mint ren- 

,»sí"’ ezúttal is a maga szokott, kü
lönös magyarságával fogalmazta 
meg. Szóról-szőra igy:

— Az elkövetkező tél szigorú lé- 
«en, pegyig enyhe is lehet ha úgy 
lordul és áltáljában.

És áltáljában az a legfontosabb, 
.V most már mi, laikusok is tud
tuk: miért olyan rendkívül hűvös 
n. m'ért mutat a hőmérő
árnyékban csak huszonnyolc fokot 

, ,, csak minden századik em- 
lm, cpi,me0 orozva a hőguta, hó- 

a "'OOelőzÖ nyarakon 
k^encve,'kllencedikkel meg

történi *z az apró kellemetlenség.

Cholnoky László

- GyémáalmWs püspök. KránU. Kél-
mérni püspöki helyilök, aki egyúttal

In. ??'1Sz«wréiiek nesztora le, augusz- 
teltauLui^? Ünnepli meg pappá szemtv P"PPé ssen- tartóztattak le Idáig, akiit
InMiZlk«‘vanndik évfordulóját A ÖMweaküvéat .tőitek a kumrannl.t., 

faCkon ellenire tevékeny rónt I uratan újbóli vimailUUea érdekében.
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PestJ9“23
Ferenciek tere

Nem tudom, hogy te Is igy érzel-el 
legszebb terünk: Ferenciek tere.
Van sok terünk, mely díszesebb, nagyobb 
de ily szelíd nap máshol nem ragyog. 
Az ódon templom előtt vén szobor, 
(tövében minden reggel friss csokor,) 
bent halkan zeng a tömjénét alázat . . . 
Emlék — mit itthagyott egy régi század.

Körötte pompás palotasorok, 
a modern élet száguld és robog, 
autó-sziréna, villamosharang .. . 
s a templom előtt pár szelíd galamb. 
Már picgszokták a City vad zaját, 
nyugodtan szállnak az aszfaltra hát, 
köröttük minden fut, vágtat, rohan .. . 
s ők turbékolnak békés-boldogan.

Köröttük minden fut, száguld, siet, 
de áll a tér, a bűvös kis sziget, 
fantáziád gyors szárnyakon ragad, 
szent Márk terére gondolod magad. 
Az autóbuszt, e sárga Góliátot 
karcsú, kacér kis gondolának látod 
s míg élvezed az elképzelt kalandot, 
váltadra szállnak a szelíd galambok.

A kék ég mintha forrón rádborulna, 
már hallod, hogy csobog a hüs lagúna, 
Tíntoretto aranynapja ragyog rád 
és keresed a Colleoni szobrát. 
Tárcádban (s ez az, ami mindennél szebb,) 
nem koronáid . . . lírák ezrit érzed, 
illúziót kapsz, percnyi boldog álmot,.a 
ezért olyan szép e terecske, látod.

Gáci Demeter

Véss as egyházmegye kormányzásában. 
Gyémántmiséjére Rótt Nándor dr., vesz
prémi megyéepüspök körlevélben hívja 
fel a papság és hívek figyelmét, s elren
deli, hogy a jubileum napján a szentmi
sékben emlékezzenek meg róla.

— A Pallas-nyomda Rt. három mun- 
kásának jubileuma. Vasárnap 'délelőtt 
meleg, családias jellegű ünnepség kere
tében ünnepeli ék meg Major István re
vizor, Matkovich Antal éa Ctigvek LAsz- 
lóné köuyvkötőmunkások a vállalatnál 
eltöltött ötven éves szolgálat jubileu
mát. Az ünnepséget az „Ébredés" da
lárda nyitotta meg. Radnay Mihály az 
igazgatóság nevében üdvözölte a jubi
lánsokat 8 egyenként 50.000 koronát 
adott át nekik, mint az igazgatóság 
ajándékát

— Tűst A Soroktórl-uton levő 
Flóra-gyertyagyár közelében levő ven
déglőben vasárnap délután tűz támadt. 
A tűzhöz a tűzoltók nagy apparátussal 
vonultak ki, hogy a lángoktól a gyár
épületet lokalizálják. A tüzet azonban 
hamarosan sikerült eloltani. A kár je
lentéktelen.

— Elitéit betörők. Járos Géza többszö
rösen büntetett betörőt Szabó József 
Imre nevű társával 1921 október 1-én az 
Országos Központi Községi nyomdába 
betört és onnan 78.000 koronát elrabol
tak. Oktőber 16-án a Petérdy-utcában 
lévő Benes Testvérek vegyészeti gyár
ban megfúrták a Wertheim kasszát és 
hétszázezer koronát vittek el. Október 
20-án Wéllh Testvérek üzletében ugyan
énak kasszafurást követtek el, ahonnan 
nagyobb összeget raboltak el. Október 
24-én végül Kardos és Schmidek Szabad
ság-téri tőzsKiobizamányosok irodájába 
törtek ba,‘ azonban a kasszafurása köz
ben rajtaütöttek te mindkettőjüket el
fogták. A büntetőtörvény szék Járos Gé
zát 8K évi fegyhózra, Szabó József Im
rét pedig 2Jí évi fegyházra Ítélték le. A 
Tábla Járos büntetését 5 évi fegyházra, 
Szabó büntetését pedig 3 évi fegyházra

A letartóztatottak közül Szvetecz Szí- 
getvári Ietván foglalkozásnélküli egyén, 
Szávai András, Kontár Ferenc kovács
segédeket, Jámbor Károly, Matuslk 
Gusztáv, Tabán Árpád, Laszlovszky Jó
zsef vasesztergályosokat, Mucha József, 
Pályi Peren o géplakatosokat, Egyed Ko
vács Ferfenc lakátosáegédot, Tagály Já
nos kovácssegédet és Mayerhoffer Ká
roly lakatosscgédet szombaton délután 
átszállították. Az ügyészség Markó uccai 
fogházába, ahol á Bőrös ügyész indít
ványt tett, hogy valamennyi ellen az 
állam és társadalmi rend elleni bűncse
lekmény cimén rendeljék el az előzetes 
letartóztatás fen tartását A soros vizs
gálóbíró hétfőn hallgatja ki a terhelte
ket és ugyanakkor hirdeti ki majd előt
tük a végzését.

— Sztrájk é> polgárság. A szo
ciáldemokrata munkások lapjának 
megjelenését betiltották. A szedők 
erre szimpátiájuk demonstrálására 
abbahagyták a munkát fa hnBzon- „„ 
négy óráig nem jelentek meg a ,aMé a Tasuti összekötő híd felé ti két 
polgári lapok sem. A jobboldalon 
terrort kiáltottak. A baloldalon 
sztrájkjogra hivatkoztak. Nem aka
runk a döntőbíró szerepében tetsze
legni, de úgy érezzük, valahogy Így 
áll a dolog: A munkásság meg van 
szervezve és ha neki úgy tetszik, 
kimondja a sztrájkot és nem dol
gozik. Ezért őt szemrehányással 
Illetni dőreség. Aki nem dolgozik: 
az nem eszik, legalább szociális 
berendezkedésű államban igy kel
lene, hogy legyen és a szociál
demokrácia ezt a konzekvenciát 
vállalja is, mikor leteszi a szerszá
mot Senkit arra kényszeríteni, 
hogy dolgozzék, a mai államberen
dezkedésben nem lehet A polgárság 
azonban ne verje félre a harangot, 
ne jajgasson terrort hanem üljön

I le a munkaasztalokhoz. Angliában, 
; ha vasutaztrájk vau, öreg lordok 

és barouetek ülnek fel a lokomo-
omolt* M. A Kűri* ax Mélotat tegnap . vasntaztráák Tau, '6rer lOTdok 
'Továbbítottak . '
áW^etoóLfa^vMáX^totf ölé-1 SblMtőnál komolyabb womámta- 

aón elhatározta, hogy tekintettel * M- Ián sohasem volt és viszik a sze- 
Zün»óí nagy érdóklódésóro, a városligeti net az éhes kemencetorkokba. Mert 
Műcsarnokban lóvó kiállítóit julius hó ott a polgársár: polgárság és nőm 
2S-1* nyitva tartja. A kiállító* merte- nyafogó, terrort kiáltozó, tehetetlen
hintheti reggel 9 órától este 7 órái*.

— Tizenkét kommunistát átszállítottak 
u tlgyéiség fogházába. A rendőrség 
elótt már hetek óta egy nagyszabású 
kommunista mozgalom ügyében folyik a 
nyomozás. Mintegy száz gyanúsítottat 
tartóztattak le idáig, akik messze ágasó

ott a polgárság: polgárság és nőm 
nyafogó, terrort kiáltozó, tehetetlen 
gyermekek tömege. Próbálja meg 
nálunk Is fa akkor lesz ereje, lesz 
önérzete és azok, akik ma talán 
mint guantité negUgeable-t számba 
sem veszik, rájönnek arra, hogy 
van Itt polgárság, amely nem kia
bál terrort, de védekezik a terror 
ellen és diadalmaskodik is rajta.

Barátom, a 
köztisztasági al
kalmazott ott 
ült a járda szé
lén és seprőbe 
való ágakat fa
ragcsált,

— No, uram, 
mondotta, — 

■ont látom, 
hogy mégiscsak, 
jő hel ez a Pest. 

Itt vöt a sógorom fenn az Béesbül. 
Egy szakmán vagyunk, oszt az 
utóbbi években mán nagyon irigy- 
keltem rá, mer ollan fizetése vöt 
hogy a csillagokat láttam, ha meg- 
monta. Nem tuttam a nyomába 
érni. Tennap asztán mesélt!, hogy 
leszállították a fizetését tán ötezer 
koronával, mer hogy a kenyér is 
ócsóbb lett. No, mondok, mégír 
csak jobb itt Pesten. Mer itt nem 
megyen lefele a kenyér ára, igy 
oszt a mi fizetésünk is csak mindég 
feljebb hág. Máj ha nálluk egé
szen ócsó lesz a kenyér, oszt ojjan 
kicsi fizetést is kapnak, hát máj 
akkor én pipállom le a sógort. Azé 
mondom, hogy rendes város ez a 
Pest, mer hogy amint látni teccik, 
nem haggya szégyenbe az alkalma- 
zottydt. htjába lesz náluk ócsóbb 
a kenyér, mégis miliomos leszek én 
uram, mikor a sógor mán leszáll a 
százezresekből a tízezresekbe. No. 
istennek ajállom.

— öt halott, ütvén sebesült. Kolmar- 
ból jelentik: Betouruemer és Hohneok kö
zött a közúti vasút szerencsétlenül járt 
A baleset következtében öten életüket 
vcszteték. körülbelül ötvenen pedig meg
sebesültek.

— Tűz egy auto.garássban. Az éjsza
ka egy órakor a Bulcsu u. 21. szám 
alatt levő autó-garageban tűz támadt. 
A lángok percek alatt elharapódatak a 
fából készült garage-őpületben. úgy 
hogy mire a tűzoltóság kivonult, a lán
gok már a környékező épületeket veszé
lyeztették. Közvetlen az automobil-ga- 
rage mellett van a Dunamelléki Rt. fa
telepe, ahöl nagy mennyiségű tak észtet 
volt felhalmozva. A tűzhöz a II., V., VI. 
kerületi tüzérség vonult ki Diltrltó és 
Benedek főtisztek vezetésével. A tűzoltó
ság legelsősorban a veszélyeztetett fate
lepet helyezte biztonságba, ahol már ak
kor szintén lángok csaptak fel, majd 4 
órai megfeszített munka után sikerült 
az auto-garagoban keletkezett tüzet is 
eloltani.

— A fürdés áldozatai. Vasárnap dél
után az elevátor közelében Varga Jo
lán 12 éves és Radler Ferenc 11 éves 
tanulók a Dunában törődtek. Hancú
rozás közben mély vízbe kerültek, ahol 
egy örvény mindkettőjüket egy pilla
nat alatt elnyelte, úgy hogy megmen
tésükre még gondolni sem lehetett. Es- 

gyermek teste úszott a vizen. Közeli 
hajósok kimentették, de már akkor a 
kót tanuló halott volt.

— Felrobbant petróleum lámpa. Teg
nap este 9 órakor a Conti u. 44. számú 
ház egyik lakásában a petróleum lámpa 
felrobbant. A szobában tartózkodó Vin
ne! Gyűli né 23 éves háztartáabefl no 
súlyos égés: sebeket szenvedőit, mert az 
égő petróleum ruhájára folyt és azt 
meggyujtotta. A központi tűzoltóság 
egyik autója vonult ki ós csakhamar 
eloltották a tüzet A mentők a szeren- 
eeétlen asszonyt súlyos állapotban a Hó. 
kus kórházba szállították.

— Nyaralásit megtakarítja, ha poloa* 
kitt Mattéin. Vállalatnál, Király neca 
lé. Tel.: 161—S8. Íratja. A eég a végzett 
munkáért jótállást vállal

Kőlcsönponyva
Magyar Kender- fa Leniynr Rt.

előbb Salrmami é» Társa
Baó*>Mt,T.,F*lM HUH* uccu UIU.
ponytakölcsönzö-lntózetében ,lxn>*n- 
te* p.nyvák legjobb minőségben ó, ki
fogástalan állapotban állandóan rendel- 

, kastere állanak 

Új ponyváK 
valamint egyéb kender- és lengyárimá- 
nyokFu- m.: zsákok, kondortőmWM, 
vitorla* és bélésvásznak, 
védők stb. stb. gyártása és oladása^
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A1 KÖZGXZDXSJÍGX
Exportáljunk Mexikóba 
Előnyős és Wiggtlen BttsaklSttttíyelt elősegítik 

feleslegein* kivitelét
k háború előtt korcskedelrui öMzekől* 

Ülésünk Mexikóval jelontéklelcn volt, 
mert úgy importunkat, mint exportun
kat majdnem kizárólag Ausztria közve
títésével bonyolítottuk le, úgy hogy Me
xikó a hivatalos magyar statisztikákban 
külön nem szerepűit. A bábom óta lat
tanként tudatára ébredt a magyar ke- 
raakcdckm azon óriási lehetőségeknek, 
mélyeket Mexikónak nagy gazdagsága 
nyojt természeti kincsekben az import 
•zÁnptmtJábM, viszont tudatára ébredt 
•nenk hf, hogy a Mcxlkóbn megidlfandó 
exportunk Kánonijából mily előnyös 
helyzet aiaknl ki labsenkint egyes honi 
fjmrágurtk fokomlos fejlődése folytán.

Mexikó az elmúlt évben 2.1 .millió pesti 
érték fi r«et, 2 millió értékű ólmot, 
1.7 millió értékű horganyt, 500 millió 
drtfltü petróleumot, 15 millió ért ők ü ká
vát, kb. 80 millió értékű dohányt, 
rumit. tinóm fát ős egyéb növényi 
anyagot különösén 60 millió értékű 
„hene<raen“-et fkender- és jutaholyette- 
•HŐ szálna növényanyag) exportált, 
Hogy ebből mennyi jatott el Magyar
országba, azt statisztikai adótok híján 
nem lehet megállapítani.

Az ntóbbi éwkben MagyarorSKŰgbóI 
k.tavetloii Mexikóba szállítottak: bort, 
likőröket, gyógyszereket, iltatszerekeí, 
köteterefref, gépoket, lakatokat dg cér
nát. A háboroelő-ttl időben ezeken kí

Folytatódik az átértékelési 
folyamat a tőzsdén

S kantremln tailasen visszavonult a piacról További 
árarupclók várhatók a héten

5í Hétfői Naptó tudösitójdtól. -
. elmtüf héten beiiraxolódott, í nek egyes magára, hagyatott érték-

■Vgy ac értéktőzsdei átértékelést fo-1 papiros hirtelen árléfomboldsával. 
semmiféle mesterségéé esz- j így. az elmúlt héten, a bankpiac

közzel megállítani nem lehet. Aki 
útjába áll a hömpölygő folyamat
nak, art kérlelhetetlenül elsöpri, 
magával ragadja a hossz megáradt 
Whatuga.

A tőzsdetanács, a Girö- és Pénz- 
táregylet minden tőlük telhetőt el
követtek, hogy a hirtelen bekövotke- 
zbtt áreltfgrásokat. ismert intézkedé
seikkel letojnpilsák, de ez a jóakarat 
is hatástalannak bizonyult.

A budapesti értéktőzsdén eúdig 
páratlanul álló esemény, hogy

tartós hossz ellenére a kosztpénz 
kamatlába nem emelkedik, sőt 
rengeteg pénsajánlat van állan
dóan csökkenő százalék mellett

'A Girő- és Pénsláregylet legújabb 
lanyhltó intézkedése, a kasstanapok 
állandó kitolása sem érintette a 

.tőzsde átértékelési folyamatát s a 
még károsodó kosztpéuzadók som 
mutattak hajlandóságot elpártolni 
kédveno tőkebefektetési üzletüktől. 
Rendületlenül őzönlik a pénz a tőzs
dére. Aranylavinának Ugyan nem 
nevezhetjük, de a vaplrospénz zu- 
hutagszerücn ömlik a nagy rezervo- 
árba, melyből mindenki meríthet.

A tőzsdén most lezajló átértékelési 
folyamatnak zenitjéhez azonban 
még kpránt,ont értünk eh

A magyar értékpapírotok H^-a 
még mai árfolyamuk mellett le 
annyira aláértékelték, hogy azok 
belértéke az árfolyamok 4— 

Iá-szerv se.

'A' mindig lesben álló köntremin 
mindezek tudatában van s ölhetett 
kezekkel nézi a túloldal njjongó la
kodalmát, melynek böjtjét, váltig 
jósolgatják, de elérkeaésél egyelőre 
hMba várják. Döntő akcióval ezért 
nőm is próbálkoznak z mageléged-

ment körotlenn! Mexikóba. Általi- 
mcKáilapithntó. hotry a inatsar 
terortkok Mexikóban jó elheire- 
találnának, mert az ország az 
termények htlnyomó részét az

vül magyar bútor, különöaen hajlított 
fabútor, zongora, finom por cellán 
üveg 
bán 
ipari 
zésre

, ipari ------------- -------------- --------- _
i Egyes ölt- A Hámokból szerzi be, mely
nek áraival a magyar ipar könnyen 
versenyre léphet. Ennek dacára Ma
gyarország pl. Mexikó február havi 28.4 
millió peso bevitelében összesen csak 423 
pe»o értékel szerepel akkor, amidőn 
ugyanezen időpontban Németország 4.2 
milliót, az Egyesült Államok 14 milliót, 
Ausztria 27.000 pesot, C’seh-Bzlovákia 60 
ezer pesot exportált Mexikóba.

A fentebb felsorolt, eddig már Ma
gyarországból közvetlenül Mexikóba ex
portált (irukon kívül ajánlatosnak mu
tatkozik különösen villany vílágitM 
eszközök, izzólámpáié, ezerfcdmok és 
elektróleafinikai cikkek kiszállítása.

A kivitel Magyarországból Mexikóba 
Hamburgból történik, legcélszerűbben 
az új Btinnes-vonalon.

A mexikói konzulátus újabban felhívta 1 
a nagybani kivitellel és behozatallal 
foglalkozó magyar kereskedők és gyáro
sok figyelmét ezen ütleti lehotőségekro, 
melyeknek kiaknázása igen fontos érdeke 
a serdülő magyar iparnak és kereské- 
delemhék.

értékeivel próbálkoztak több-keve
sebb eredménnyel, de igazi betörést 
csak a Lipótvárosiban sikerült prö- 
tfnkilniok.

E héten, — véleményem szerint — 
erősen szilárd tőzsdéket várhatunk.

Egyes papirosok árelugrása min
den pillanatban várható s igy 
meglepetésektől nem lesz men

tes a piac.

A faVörltok' kontingense egyre na
gyobbodik a e héten a nehéz értékek 
mellett a kisebb papirosok iránt fog 
nagyobb érdeklődés mutatkozni s

e piacon várjuk azokat az erap- 
clókat, melyekről fentebb meg

emlékeztünk.

Nagy üzlet lesz ismét a bankpapl- 
rosokban, különösen Kereskedelmi 
Bank. Hitelbank, Leszámitolóbank, 
Olasz, Angol-Magyar, Földhitel
bank. Lipót takarék és Általános ta
karékban. A Fegyver, Ganz villa
mos, Láng, Hbfherr, Sohliek továb
bi áremelkedése várható. Óriási tipp 
még mindig a Nova, Kistaresai, 
Merő cukor, Ofa, Fuimier, legujab- ■i** tf.rvcjtnOr, vJja, rulUMr, leguJHD- *y*- -- 1 í , , ,,, ,, .
bán a Lttkdcsfürdő. További roha- 3 *°2jk fölemolni at alaptőkét A 
mos emelkedést várnak a Borsodi résrvenyesek minden fiz régi
stábén, amely rendkívül előnyös i
tranzakoló előtt áll. Beavatott hely-1előreláthatólag 
ról nyert értesülésünk szerint a I h®ro,m svájci frank lesz.
Borsodi közeli tőkeemelése alkslmá-1 K1MHn* Rodolf eaiUárgyár. Hétfőn
ból a MÁK rendkívüli ajándékkal 
lepi meg a részvényeseket.

Különösebb emelkedés vá r ható 
Győri Olajban és Őstermelőben na- 
gyobbszabásu tőkeemelési hírek 
kapcsán.

A keddi tőzsdén újabb vasipari 
papirost vezetnek be, a Magyar. 
Mérleg- és Gépgyár részvényeit, 
melynek a hozzáértők már előre Is 
nagy karriert jó»fth«|t. A régi, leg

jobb' hírnévnek örvendő vállalata 10—12.000 koronán cseréltek gazdáét a 
egész gyárvárosi reprezentál s ben- magánforgalomban, 
fentesek 4 milliárd koronára becsű- --
ük a gyártelepet Rövidesen a kö- tőzsdei bevezetése. A Tőzsdetanács
fentelek 4 milliárd koronára beesü-

zéppa pirosok sarába fog emelkedni.

A Lloyd Bank réaxvényelnek 
töndei bevezetése. Értesülésünk sze
rint a Lloyd Bank) kedden e hó 
17-én vezeti be részvényeit a tőzs
dén.

A» lngéfa tőkeemelése és részvény- 
bevezetése. Arról értesülünk, hogy az 
Ingatlan fipitö- és Faipari Rt. (lngéfa) 
nagyarányú terjeszkedése miatt alaptő
kéi akar emelni. A részvények a magán
forgalomban állandóan emelkednek és 
ennek oka, hogy a részvényeket rövide
sen be fogjak vezetni a tőzsdén. Mihelyt 
Sütőtér Márton vezérigazgató befejezi 
külföldi tárgyalásait, sor kerül az In- 
géfa rendkívüli közgyűlésére, ezt köve- 
tölog a kotirozáei kérelem beadására.

A Nova áremelkedése. A tőzsdén 
az elmúlt htéen a Nova árfolyamá
val belépett a százezer koronáz pa
pírok sorába. A No.va piaca annyira 
kiszélesült, hogy csak nagy fizikai 
erőfeszítéssel sikerült oda bejutni a 
boldog halandónak. Egész héten a 
vásárlók voltak túlsúlyban e papi
rosban s még a magánforgalomban 
la első favoritként szerepelt. A No.
va legközelebb tökét emel a minden 
régi részvényre egu újat ad SOM 
koronáért. Az óriási belértékü pa
pirosnak rohamos árelőtörése a kö
zeli tőzsdenapokon folytatódni fog.

A peches Dreyfuss. A PhöbuB leg
utóbbi kommünikéjében, amely el
felejtett arról beszámolni, hogy a 
részvényesek elől elvitt ÍOMO darab 
részvényt hol, miképpen és milyen 
áron értékesíti a Phöbus igazgató
sága, eldicsekedett azzal, hogy a 
vállalat igazgatóságába beválasz
tották Dreytuss Pált, a Dreyfüss 
Söhne u. Comp. baseli bankház bel
tagját. Ugyanakkor, amidőn Drey- 
fnsst ez a megtiszteltetés érfe, ott
hon Bőseiben alighanem súlyos 
veszteséget szenvedhetett egy textil
cég összeroppanásánál. Baseli lap
jelentések szerint ugyanis hirtelen 
fizetési nehézségekbe került a Drey- 
füss—Bemheim és Fia cég, amely
nek passzívéi 3 millió svájci frank
ra becsülhetők. A hitelezők sorában 
szerepel négy bank és többek között 
a zürichi Dreyfüss Söhne ö. Comp. 
is, az a Cég, amely tudvalevőleg a 
Phöbnsnál is érdekeltséget vállalt. 
A csőd a Neue Züricher Zeitung jú
lius 6-iki száma szerint elkerülhetet
len. A textilcég hamis mérlegeket 
produkált és ezzel hitelezőit teljesen 
megtévesztette. A Phöbus svájci 
igazgatósági tagja talán már kár
pótolta is magát Budapesten azért 
a veszteségért, ami ennél a textil
cégnél őt érte. Persze a Phöbjts kis
részvényeseit hidegen hagyják 
Dreyfüss svájci üzletei, ökot az ér
dekli, hogy a Phöbus nevetségesen 
csekély Osztalékot fizet éa ezzel kár
pótolja őket a sok évi passzív mér
legért és alaptőkebélyegzésért. Most, 
hogy végre a részvényesek kereshet
tek volna valamit, az igazgatósági 
szindikátus negyvenezer darab rész
vényt von el a részvényesek dől.

Az Ofa nagy tranzakciója. A sváj
ci Ofa július 16-án tartja rendes évi 
közgyűlését, amelyen részt fog ven
ni Sonnenfeld vezérigazgató ts. Úgy 
értesülünk, hogy ez alkalommal 
előreláthatólag nyölomillló koroná-

TMotte be a tőndel hintától forgalom
ba a Llpótrtrari Takartkpénxtár a 
Kis*llng Rudolf és Fia cllllr- és bronz, 
irugyir réwrSnyeit. A vállalat WM ban 
alakult át a> évtlaedes régi oégbíl rést- 
vénrtársaaáará. Alaptdkéje jelenleg 
75.00* darab 300 K névértékű résavénjrre 
Montott 15 millió K. A vállalatnak a 
Jásr-nleában van modem gyártelepe, 
amelyben elsdrangu ealllárokat éa min- 
doniéi, világítási cikkeket gyárt, A be
vezetés napján a KlmUng-réravétiyek 
W»t51 OOOOig .meJMtek ás ma

Muctut Mőrlec- é» Gőpcpár R£

, a Belvárosi Takarékpénttár 
relmére elrendelte a Magyar Mér^ 
leg> és Gépgyár Rt. részvényeinek- 

; tőzsdei jegyzését, ezáltal egy régi,1 
. jóhirü vasipari vállalat részvényei* 

kerülnek közforgalomba. A papj. 
rok — értesülésünk szerint — g 
legközelebbi napokban kerülnek be^j 

’ vezetésre Aczél Pál és Társa bankár 
j cég közreműködésével.

Tranzakció a Lukácsfürdő-részvé*
, nyékben. Az Angol-Magyar Bank- 
r a közeli hetekben vezette be a Lu-' 
• kácsfürdő részvényeit, az érdeklő- 
i dés előterébe azonban csak a lég. 
L utóbbi tőzsdenap zárlata ntán ke- 
’ rült ez a részvény. Egész piac ala

kult ki a Lukácsfürdő papirosokban 
L s az egész vonalon pénzkínálat mu

tatkozott egész 8500 koronáig, noha 
zárlatkor e részvény 7500 koronáig 
csúszott le, de áru mégsem jelent-' 
kezelt. Mint értesülünk, a Lukács !̂ 
fürdő részvényesei előnyös tranz-\ 
akció előtt állanak, úgy hogy e pa
piros gyors árelugrása a következő: 
tőzsdenapokon várható.

A Devizaközpont uj tagja. A hi-1 
vatalos lap legutóbbi száma jelenti,j 
hogy a pénzügyminiszter a Strassert ’ 
és Társa budapesti bankcéget (VJ 
Nádor ücca 11.) a DevizaközpWnt' 
tagjává nevezte ki.

A Dunántúli Sertéshlzlaló, Húsipart 
és Mezőgazdasági Kt részvényeit csfi-i 
törtökön vezette be a tőzsdére a Leszámít 
tolóbank, A telep, amely a régi Pfeiffer-! 
féle malomból és hizlalóból alakult át; 
részvénytársasággá, a budapest—wienT 
fővágány mellett 25.000 négyszögölön te.' 
rül el. 12.000 sertés hizlalására van mo-., 
dernül felszerelve és exportvásári jogo
sultsága van a tétényi sertésvásáron. ' 

A Lloydbankot az amszterdami bőr*. 
zen Is bevezetik. Báró Szterényi József 
nyug, miniszter, a Llóydbank elnöke, 
mint értesülünk, legközelebb Berlinbe' 
utazik, ah,ol a bank ügyében, fontos tár*' 
gyalásokat fog folyattni. Hir szerint 
szó van arról is, hogy a Llóydbank 
részvényei az amszterdami tőzsdén !z 

1 jegyzésre kerüljenek.
A Nemzetközi Kiviteli osztaléka^ 

A Nemzetközi Kiviteli és Behozatalit 
Részvénytársaság julius lt4n tar*j 
főtt közgyűlése az elmúlt üzletévrej 
25%, azaz részvényenként 50 koronái) 
osztalék kifizetését határozta eL A 
közgyűlés egyúttal dr. Kiéin István' 
ügyvezető-igazgatót az igazgatóság 
tagjává választotta. Az igazgatóság! 
Pető Róbert és ifj. dr. Paksy. Józsefi 
igazgatókat ügyvezető-igazgatókká 
Lemberger Lajos és Neuhaus Fe-j 
renc cégvezetőket igazgató-helyeUj 
tesekké és dr. Hammersberg Mik< 
lés főtisztviselőt cégvezetővé nen 
vezte ki.

Uj magánbank. Az Első Magyar Ipar* i 
bank fuzionálása folytán Büchler igaz-) 
gató, az Iparbank tőzadeosztályának ve-| 
zetője kilép as Ipái bankból és uj ma-, 
gánbankházat létesít. As uj bankot 
báró Herzogék kommanditálják és he-, 
lyisége Arany János-utca 24. szám alatt’ 
lesz.

A Budapest—warnsdorfi pamuts»ÖvŐ4 
gyár, melynek telepe Újpesten éptilv 
már e hét végén üzembe kerül.

Grenadinok
Ruhaszövetek
Kabátvelourok

Vászonáruk

Jutányos áron
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Órfás! Irakat Hzefck
mindenféle férfi- és tisztinbékért. fehírae-
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SZINHJai HÉT

mclömowmg

valóban igazi
— No hallja, még kérdi! A lég va

lóbban. A kis Mihályi Lici •-* mint 
már elmondtam — egy napon fel- 
pakkolta sok kis cókmókját és eluta
zott Pozsonyba vendégszerepelni. 
Lici olyan bájos volt a színpadon, 
hogy beleszeretett az egész város. 
De az még nem lett volna baj, ha
nem maga a direktor is, akt..

»— Gyorsabban misztér, nincs időm.
Szóval a lakodalmat a jövő hó

napban tartják meg, a kis Lici, ter
mészetesen az igazgatóval..

— Ennek örülök.
— Maga örül barátom, de az öreg 

Mihályi doktor nem örül, akinek 
mind a két lányát elvették a gono
szok. Orth Gyuri, akinek — mint is
meretes — a kis Mihályi Vilcsi a 
felesége. Bésbe megy lakni és magá
val viszi fiatal feleségét is, Licit pe
dig Pozsonyba viszi az ura. így bi
zony a szlnészvilág kedvenc Mihá
lyi bácsija egyedül marad ebben a 
nagy városban.

— Tovább, tovább, mondja a híreket.
— Rettenetes ember. Maga híreket 

követel, én meg majd elolvadok a 
hőségtől. Nem is mondanám el ma
gának mi minden történik, ha nem 1 
tudnám, hogy nem magát érdeklik 
azok, hanem akiknek elplétykázza. 
Kezdeni jütt a nyaralással. E héten 
valósággal garPiadábah kaptam már 
a^^l^pykat a, nyaralóktól. Ker
tész uéiső siótokról, Darvas Lili 
Bécsből, Törzsék és Tarnayék Sió- 
fokr.l,,:§dn(for Gizi a Lidóról, Bán- 
hidy Róna Stockholmból, Németh 
Juliska Parisból küldtek képeslapot 
és egy forró üdvözletét a magyar, 
közönségnek.

— Kiss Feriről meg azt hallom, bá
nyász lett. Igazi

~ Dehogy is bányász, csak „közet- 
kutatfT a lillaf üredi dolomitok kö
zött. Lillafüred fölött ugyanis egy 
hatalmas hámor van, amely tudós 
professzorok szerint valamikor, a

resték, kutatták a sok pakkláskát, 
de csak nem kerültek elő. Végre Sa
lamonnak mentőötlete támadt A 
családját felrakta a gyorsvonatra, 
ő maga pedig a rendőrségre sietett 
és elpanaszolta, hogy csomagjai el
tűntek. A rendőrtiszt viselő szép sor
jában felvette a panaszt és meg
nyugtatta Salamont, hogy mihelyt 
nyoma lesz a csomagoknak, majd 
értesítik őt. Most azután*iti jön égy 
ks részecske, amit igazán csak nagy 
diszkréció mellett árulok el, hogy 
tudniillik a jókedvű Salamon, a 
szalmaözvegység első éjszakáján a 
kora hajnali órában tért haza és 
legnagyobb meglepetésére a csoma
gokat szépen egymás mellett, otthon 
rázik a szeme s csak amikor a cso- 
találta. Először azt hitte, hogy káp- 
mag mellett megtalálta a remiőrség 
átiratát, amelyben értesítik őt, hogy 

; az őrszem a négy táskát a Fehérvári 
’ úton találta és miután bebizonyoso
dott, hogy azok Salamon tulajdonát 
képezik, lakására szállították. No de 
hiszen meg is örült a derék Salamon 
és a kora reggelen olyan dalolásba 
kezdett, hogy ha a házmester nem 

; figyelmeztette volna, tálán még most 
1 is dalolna.

volna nagy drukk a színészek' kö
zött, ha erre szükség lett volna. De 
nem volt szükség, mert tizenegy 
órára, már nemcsak hetvenöt, ha
nem kilencvenöt százaléka elogyott 
a jegyeknek. Erre Tapolczay direk
tor. az öt százalékot elosztotta fájda- 
lomdijul a tagok között, mert három 
napon keresztül át kellett menniök 
a nyári próba minden fájdalmán. A 
szabadjegy különben a Fővárosi 
Operettszinházban a legszebb aján
dék és csak nagyon különleges sze
mélyeknek jár, hiszen már az igaz
gató irodájának ajtajára is felírták: 
„Szabadjegy nincs".

Valami kis történet van a tarso
lyában!

— Amit most elmondok, az nem 
újság, éppen csak egy érdekes tör
ténet. Ott kezdem, hogy a növendéke 
már mint a szininövendék sohasem 
szeret statisztálni, mert azt tiem 
tartja komoly munkának. A minap 
is, a Vígszínházban hiányzott vala- • 
ki, hirtelen fogtak egy növendéket 
és hogy színházi nyelven szóljak — Ki nőtt az a lefátyolozott hölgy a ' 
„beállították" a darabba. Ámde a minap, aki egy hatalmas szürke autón a 1
növendék húzódozott1 jobbta balra, Herminá-ut felé tartottl 
hogy dolga van, nincs ideje satöbbi,' 
szóval látszott rajta, hogy nem akar < 
statisztálni, Tapolczay Dezső, aki i 
illetlenül a szinkázban tartózko-; 
dóit, tanúja v.olt a jelenetnek és erre : 
mondta el ezt a kis históriát:

„Régen, nagyon régen, évszámot 
érthető okokból nem mondok, mint * 
eZsőéves növendék szakadatlanul a 
Népszínház, meg a. Nemzeti Színház 
tájékán kóboroltam és boldog vál
tam, ha a színpad- akkori nagyjai 
közül csak messziről is láttam cgyét. 
Egy alkalommal éppen a Népszín
ház előtt álldogáltam, amikor kijön 
az egyik .szolga és azt mondja, hogy 
mán jeli Jel haimart a.,s?ínpad/^.^rt 
az. egyik színész hirtelen beteg leti 
és- nincs helyettese. Az izgalomt,ól 
.rc^gpe, -kiaM
dek felmentem a ragyogó deszkákra, 
a rendező kulisszák mögött kitaní- 
tött, mit mondjak, felöltöztettek és 
már. be is löktek a színpadra. A nagy 
fényességtől valósággal elkáprázott 
a szemem (akkor voltam.előszőj szín
padon) és majd összeestem a nagy 
ijédtségtől, amikor Blahánét, az 
aranyos drága asszonyt láttam ma
gánt előtt, akihez szólnom kellett, 
azaz csak kellett volna, mert bizony 
én a nagy izgalomban elfeledtem 

—i* i háromszavas szerepemet. A nagy- 
történelemelőtti időkben város volt, asszony észrevette zavaromat s ott 
Ki is küldték hát Hildebrand ta-1 ° közönség szemeláttára megsimo- 
nárt, hogy vizitálja meg a föld I (Jatta. a fejemet és csendesen, hogy 
fiyömrát, igazak-e a híresztelések. A \Sfín^ se hallja, a. fülembe súgta: 
tudós már el is utazott és magával \^°rvalómmal még lehetsz jó szi- 
™tte Kiss Ferit, a Nemzeti Színház \ *ész ki* fiam, ,dc e percben még 
tagját, aki nagy kedvvel foglalkozik I ^yQn tossz vagy, hogy csak igazga- 
regészettel és most ott ásnak, fúr- ■nd^k ki belőled." És íme mi lett, 

'^ak, faragnak éjt-napot egybevetve. • ^vzgató vagyok.
Kiss Feri az égő napon már úgy le- ■ -d szóbanforgó vígszínházt nővén - 
su eOV szerecsen. Rá sem is- \ dék pedig, aki végighallgatta Ta-
vxernek majd az ismerősök, ha visz- polezay beszédét, szó nélkül bement 
^ajön, eltekintve attól, hogy Hil- öltözőbe 8 Öltözni kezdett a sta- 
aebrand úr mellett valóságos pro- üsztáláshoz. 
n^r,leS1 KÍSI1 Feri 
okuláriumot is rak majd a szemére.
- Pctszc próba nincs sehol!

-.-Mar ninct, de majdnem lett. rA 
Síin)«teban ugyanis kiir- 

PnLm1>adu'-. próbáit, de bi- 
te^Ogy Sfm menf a doloa 

volt ° Próbateremben, 
elolvadtak a szegény sei- 

VÍare is ^abolcs kijden- 
anei elmúlt hétfőn a je-
« * K endt vercentje elkel előre
» Keire. be„üntcti a próbát. Lett i»

SZÁNTÓ GÁSPÁR
operaénekes uevyorki az^xapléae- 
ről nagy elismerésiéi... íjnak as 
amerikai angol lapok.

CSORTOS GYULA ,
most tért vissza Pozsonyból, 
ahol a pozsonyi sajtó éa ' kö
zönség osztatlan elUmerés* 
mellett vendégszerepelt.

APOLLÓ-SZÍNPAD
a jövő szezon!)an mégis megnyí
lik az eddigi tervek szerint .a volt 
Művész-Színpad helyiségében, a 
a Csengery-utcában.

MA ESTE

oimmel uj mozi újság indul meg 
Várnai István szerkesztésében.

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN

lesz a Faun-kabaré uj igaz
gatója.

PÉKÁR GYULA ÉS KUBINYI ERNŐ

új operettét írnak a Városi Szín
ház számúra, amolyhez Vittcze 
Zsigmond szerez zenét.

„LÁTHATATLAN EMBER"

című Gárdonyi regény filmeeitéd 
jogát megvásárolták. A filmet, 
amelynek témája tudvalévőén At
tilával és nz ősmagyarokkal fog 
lalko/Jk, Fejős . Pál kivájó . film
rendező fogja rendezni.

M^NDE KLÁRI

kassai sznbrett a • jövő • siezónra 
Budapestre kerül.

AZ
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—. Hát ki volt! Becker. Béby, aki 
megunta már Bécset és egy nyári 
mulatóhely hívására Pestre érke
zett. Megnyugtatom, hogy a mű
vésznő, akit a fővárosi arany ifjú
ság „isteni" jelzővel ajándékozott 
meg, csak egy napig tartózkodott 
Budapesten, . amíg a szerződését

| megkötötte és újból visszatért Bécs- 
i be, ahonnan augusztus első napjai- 

bam tér, vissza,
- Vicc!!..,

— Még mit nem, ebben a meleg
ben. De mert hogy nagy ön kér, még
is mondok egyet, ne verjen meg 
azonban érte. - - .

A törzsasztalnál Szenes Ernő', a 
kövér Szenes meséli:

— Kinn vagyok tegnap Alapon és 
3<ít!sz.öm egy lövőt .

— Nb végre, hogy egyszer jó .sze
repét kaptál — vág közbe Radó 
Sándor.

I

Jtfe este velencei é/t 
rendez a Tó-terasz 
a Városligeti tavon

Taxi/atik és lampleiw, urí 
csónakdKds veggdí dndtg
Régi vágyat és kedves ötlótet valósit 

meg a Tóterrasz, a. Tómózi előkelő W- 
zönségü étterme ma. este a városligeti 
tavon. Ezer színű .csillogó rakéták, pátr 
togó tűzijáték .éa a csónakokofi^MnW- 
iódzó' tarka lHmíűofeok fogják Pestre ve- 
rázsolni Velencét. A tóterrasz, mely az 
Országos Kaszinó vendéglősének kitűnő 
vezetése alatt áll, meg akarja hálálni 
clökélő közönségének ragaazkódátÍL 
gondoskodni fog arról, hogy i£jkb'Í$flw- 
kee Béla a legjobb cigányprímás mn«M- 
kája mellett kitűnő hangulat uralkod
jék egész reggelig.

pölczay beszédét, szó nélkül bement 
az öltözőbe s öltözni kezdett a sta-

■— Mondja mtszter, mit keresett Sala
mon a minap a rendőrségen!

— Hát hallja barátom, ez már. 
mégis sok. Maga semmit sem tud a 
világon. A kedves SalaPion Bélái 
majdnem végzé&s baleset érte. A 
családját, feleségét meg a fiát vitte 
a Délivasuthöz, hogy felpakkolja 
őket a balatoni vonatra. Az állo
másig jól telt el az út, csak a pálya, 
udvaron vették észre, hogy — szent 
isten! — az összes csomagok eltűn
tek. Nosza lett, nagy ijedelem. Ke*

RÖVID HÍREK
„ORFEUSZ A POKOLBAN"

című operett — mint megírtuk — 
a jövő szezonban szinrekerül a 
Városi Skinházban. Az Unió úgy 
határozott, hogy a Városi Szín
ház előadásaival párhuzamosan a 
Blaha Lujza-szinház is skinro- 
liozza Offenbách e re/nekét. A 
Blaha Lujza-színházban Eurídike 
szerepét. Harmatit Hilda, Orfeuszt 
László Andor, Plútót PülÖp Nán
dor, Jupitert Tamás Benő és Stix 
Jankót Borön Géza, az Andrássy- 
uti Színház tagja játssza. A Vá
rosi Színházban Euridike KoL 
oay Ildikó, az uj primadonna, 

, Orfeusz Pilinszky Zsigmond, 
t Plútó Palló Imre, Jupiter Rózsa- 
, /tepz/f. Kálmán, Stix Jankó Szik- 

lay József lesz. ’ .

„LIGETHERCEGNÖ"

a elme Vágó Géza és Donáth An
tal uj operettjének, amely Búdán 
kerül színre.

Á BÉCSI BURGTHEATER
tagjai augusztus közepén kez
dik meg vendégszereplésükét 
a Renaíesance Színházban.

HORVÁTH MARIÁT 
ÉS THAIN DOtLYT

, a Fővárosi Qperettninhdz tagjai 
sorába szerződtette.

•Kert-Mozi. Grandiózus amérlkaT lig- 
játékesték mai premier-műsora:' „Pfia 
kö8di Lord" (5 felv.) „Ne légy féltékeny" 
(6 felv.), amerikai burlesík. (8, 10).

Naponta njinden 
adíslun olőuörEurd- 
P&bau a világ leg
nagyobb szenzációja 
autóverseny a leve
gőben, Katié Saad- 
wlna, a világ legerő
sebb asszonya ás a 

többi Bírandó!
TBLBFÓN: SS-6S

Menjünk 
az Angol 

Parkba!
✓

Az orqrig lepfttllemesefab fa legoteeőbb 1

Szeged
Tiszai fürdő hotnotaot stranddal. Mutai.sfisrt |blt Ujszegrd az ország második MarritefctlS . . 

Tiszta, pormentes levegő

Kass Szálloda
Tlszapertra nyíló elegáns és kényelmes saobákW 

Teljes napi penzió strandfürdő-jeggyel 

fiooo korona
KM.SrtnM..Swtal.TdaSB TM»

122£tifiSte

Két óra alatt haftlktrtsi előkelő belvára.slhutoroaott szobák, ■ 49 ■ 81 K W ha felkeresi előkelő belvárosi Irodán-
PáttikneA^oa na > ■ *at ~ dOjalanul kiadjuk.

lakáshoz Juttattak
Astoria Lakásiroda, Budapest IV, Koisuth Lajoi u, 14, Teleién; 82-74



nbrrdt Manó Butlapegf, 1M3 jáyn,

VflSÁRNJlPI 
SPORT

fi inMiM minit tizenhat budapesti 
tefillkereskedi ellen eljírdst indítottak

Somfay nyerte 
a FótM vándordíját

. ■ atlétika fC A BTC atlétikai versenye.
I Á BTC vasárnapi versenyének csupán 
H három számból álló Fóthy vándordíj 
Móráéért folyó küzdelem adott námi ér
dekességet A verseny vontatott és ni- 
vótJan volt, az eredmények silányak. A 
legjobbak még mindig külföldön csatan
golnak, a vasárnapi bajnoki versenyek, 
már csak lotörvo állhatnak starthoz.

fiomfay, a Fóthy emlékvorseny ezüst
serlegét bár nehéz küzdelem árán, 
mégis megszerezte.

As eredmények a következők: 
Magasugrás, handikap-Verscny. 

Rauohmaul Emi! (BTC) 180 cm. (12 «. 
•Mtay), 2. Stelner József ÍMTE) 175 em. 
(10 em. előny), X Balogh József (MAFŐ 
17B cm. (18 cm. előny).

Í0Í m. sikfutds. 1. Veress (MAO 11.5 
mp., 9. Saabó (MAC) 118 mp., 8. Tüleslner 
(KAOE).

Gerely vetés handieap. L Gynrkó Lász
ló (FTQ 5L45 cm., X Nizsalovszky Fc- 
rano (FTC) 49.80 cm.

M m, síkfutás, handicap. 1. Filótás 
Tivadar (MAC) 49.9 mp. (22 m. előny), 
X Puljer Fttlöp (MAO 51.2 mp. (26 m. 
előny), X Guttenberg Henrik (MTK).

XV m. síkfutás. (Fóthy vándordíj). 1. 
Somfai 28.4 mp., 2. Petraiovszky 28.7 
mp., 3. Nagy 28.8 mp.

Súly dobás junior-verseny. L Veress 
Fttamér (MAC) 10.69 cm., 2. Miscaik Jó- 
asef (MAO), 8. Eördögh József (BEAC).

Helyból tdvohtgrás (/. oertályu). — 
(Fóthy vándordíj.) 1. Petrasovszky Leó 
(MAO 2 m. 95 cm, 2. Balogh

O 2 m. 20 cm, 8. Nagy

de

1.
m.

Lajos 
Ernő

______ .?ds junior-verseny. L Gaál 
Lfrrió (MAO) 5A8 X Nemes Árpád 
(MOTS), X Komor Ernő (MTK).

Disskossvetés. X dr. Kdbulszky W<- 
88.40 m., X Khun János 

(MAC), 8. Somfay Elemér (MAC).
11C m. gátfutás. 1. Ruiloska (MAC) 

19.8 mp., X Braun (MÁC).
MO m. síkfutás handik/rp-verseny. L 

Guttenberg Henrik (MTK) 1-59 p. (40 
m- előny), X Berács László (MAO) 2 p^ 
X Rózsik István (MAC).

9900 m. síkfutás handikap-verseny. I. 
Kaposy Zoltán (MAC) (55 mp. előny) 10 
p. 29 mp., 2. Medred Árpád (MAC) 10 p. 
M mp., 8. Koszt* Gyula (BEAO) 10J7 p.

i-sser 100 m. staféta futás junior-ver
seny. A) csoport: 1. MAO 47 mp., 2. 
MTK 48 mp.. B) ceoport: 1. NSC 48.2 mp., 
X RÁC 49 mp.

PAthy-vdndordij. 1. Somfay 5 pont, 2. 
Pstrasovszky 6 pont, 8. Nagy Ernő 7 
Vmt.

Keré&pár
Aa FTC nemzetközt versenye,

A nemzetköziséget egy ember képvisel
te, r már unalomig vondégszercplő — 
H. Kaiéi la. ö se aratott sikert, mert ve- 
netője, Jankovics gépét defokt érte s e 
miatt a versenyt már az első futamban 
feladta. Szerencsétlenségére a második 
futamban is ez a aors érte. A versenyt 
szépszámú közönség nézte végig, amely
nek csak a vontatottaág volt aa egyet
len szépséghibája. A verseny meglepe
tése az volt, hogy Grimm rossz helyezés 
miatt Burghardt mögött második lett. A 
nagy térelőnyben korrigálta vereségét 
és Hazákkal szemben géphosszal nyert. 
Uhereozky nem vett részt a versenyben. 
Alt mondják, hogy táfolmaradása Burg- 
harát érdekében történt. akino& az 
augusztusi világbajnokságra való kikül
detését akarja ezzel elősegíteni.

A motorvezetéses versenyben Banietky 
Tóth vívott egymásáéi erős küzdelmet 

• az utolsó percekig bizonytalan volt a 
küzdelem sorsa. Tóth abban a hlszenfi- 
bsn, hogy a versenyt már lefutották. *1- 
hagyta motorját, a ami a második helyre 
utasított*.

Az eredmény a következő:
Ke:dŐI: versenye: 1. Bohrank (FTC), 2. 

Pittarl (FTC). 8. Benyá (Vasas).
tizenioiolc 1000 m.-ea versenye: 1. Tan

úst! iTörekv-'si. 2. Póráz tMTK». 3. 
Eadó (Vándor K. VJ.

Tandr^verseny, nl..‘ 1. TIavas!
Ma sk í. Vei vart—Zauiecsntk
(MTK». 3. Eignsr—Pinty 1 (FTC'.

Td<

15 krn.-es motor vetítéses verseny: 1. 
Bániczky (Kitartás), 2. Tóth István (Vi
lágosság, 8. Barthos (VII. kér.). Idő Ifi 
p., 20 mp.

Vaddstverseny juniórok részére: 1. Sá
gi (Világosság), 2. Schwartz (Jóbarát), 9. 
Verle (Jóbarát).

Megnyitó verseng: 1. Pfeifor (Edison), 
2. Barka (Jóbarát).

1000 méteres főverseny: 1. Burghardt 
(VII. kor.), 2. Grimm (Edison). A nap 
legérdekesebb versenye.

Nagy térelőnyverseny 10M m..en: L 
Grimm (Edison), 2. Mazák (MTK).

20 km.-es nemtetlcöti motorvexetéses 
verseny: 1. Bartos (VII. kor.), 2. 
niezky (Kitart), 8. Tóth (Vil.).

Pontszámmal Bániczky győzött.
Olimpiai próbaverseny.

Ma délelőtt futották le a Vác-Balax- 
sagyarmat—Budapest közti országúton 
a zürichi világbajnokságra kiküldendők 
próbaveraenyét Hat versenyző állt 
starthoz, akik közül a fiatal Magyar 
Sándor (TTC) 5 óra 40 pere alatt tette 
meg az 1500 km.-es távot Második Pap 
(TFC). A favorit Rusowszky láncszaka
dás miatt harmadik helyen végzett

Paffre, Schwab, Hahn, Hoffmann 
Budapesten

Vasárnap rondezi a Világosság K. K. 
az idény legnagyobb kerékpár- és mo- 
torvezotéses versenyét amelyen két 
német stéher fog a magyar bajnokok
kal megküzdeni. Hoffmann tizenkétszer 
győzte le Sehmuckert, Hahn pedig a 
hatnapos berlini versenyekgek a győz
tese.

Bá-

300 millió az Állam Mára — Újabb előállítások
tudósítójától —

reskedőknek és az importárukat ha. 
mlaltótt vámleletekkel tranzltó áruk- 
nsk tüntették fel és ezáltal megsza- 

badultak a magas vámdijaktól.

A letartóztatott egyének megnevezték 
azokat a kereskedőket, akiknek a vám
csalásból kifolyólag adtak el textiláru, 
kát. A detektívek a kereskedők raktál* 
helyiségeiben közel 150 millió korona 
értékű árut foglaltak le. Szombaton é? 
vasárnap

a főkapitányságon húsz fővárosi tex- 
tilkereskedöt állítottak 
zül négyen igazolták, 
jártak el, tlzcnketten 
tudtak védekezni a 
való részvétel ellen és 
lén a rendőrség eljárást indított.

Hétfőn több kereskedőt fognak kihalld 
gatni, úgy hogy a nyomozás valószínűi 
lég még három napot vesz igénybe. Az 
eddigi megállapítások szerint

a vámcsalások révén 300 millió ko. 
róna kárt okoztak az államnak

A rendőrség a vizsgálat befeezése után 
a nagyarányú vámpanaináról részletes 
hivatalos jelentést fog kiadni.

A letartóztatottakat ma átkisérték a* 
ügyészségre. K•>:L. üv >

— A Hétfői Napló

A leleplezett valutacsalás ügyében a 
rendőrség vasárnap is tovább folytatta 
a vizsgálatot és eddig még ismeretien 
részletek derültek ki. így megállapítot
ták, hogy a vámcsalás leleplezésében 
nagy része van R. István vámhivatal
noknak, aki egy vidéki vámkirendelt
ségnél teljesít szolgálatot.

Csipek József vámtisztviselő ugyanis 
arra törekedott, hogy a csalások meg
könnyítésére egyes vidéki vámkirendelt
ségekkel lépjen összeköttetésbe. Ezért 
ajánlatot tett E. Istvánnak, hogy legyen 
társa a vámblanketták hamisításában 
és ezért megfelelő jövedelemre tehet 
szert. R. István azonnal bejelentette a 
hivatali főnökének, aki azt tanácsolta 
neki, hogy szinleg menjen bele a dolog
ba és amikor mindent leleplezett, az ese
tet jelentse be a rendőrségnek.

így is történt R. István pontosan vé
gig csinált mindent és amikor már elég 
terhelő adatnak jutott a birtokába, je
lentést tett fölöttes hatóságai révén a 
főkapitányságnak. A rendőrség azután 
gyorsan megállapította, hogy Csipek Jó
zsefen kívül a bünszövetkezenek tagjai 
voltak Felber Géza, Kiéin Gyula, FranJc 
Géza és Ugró Zuard szállítók, akiket 
szombaton letartóztattak. A szállítók

hamis kísérő levelekkel továbbítot
ták az árukat egyes budapesti ke-

elő, akik kö- 
hogy jogosan 
azonban nem 
vámcsalásban 
ezért ezek el.

1
1
1
1
1 
1
2

babérkoszorút, 
ezüstserleget, 
aranyozott nagy ezüstérmet, 
sandov készletet, 
kosár gyümölcsöt, 
kosár húst. ,, 
üveg likőrt, <

Pólós ka irt ást 
lakástakaritásf, festést, szönyeggondozást legelönyő- 
sebben vállal Takács Vakum, Horn Edén. 12. Tel. 91-42

Meglepő árakat fizetek 
viselt féi*fir*ufiúkéi»t 
Werthelmer, Gr. Zichy Janő u. 29. Telefon 185-35

rfí FF1
JVpmtafffoft
Hírek ax NSC-böl.

Lényegesen msgavőcédvs veszi fel a 
küzdelmet a Nemzetiek csapata, Hesser 
a kiváló hátvéd a héten visszaérkezett 
Saarbrückénből és helyét újból elfoglal
ja a csapatban. Ugyancsak jelezte haza
térését Gencsy is, a volt reprezentatív 
center, aki egy alkalommal már siker
rel helyettesítette a válogatott csapat
ban Orthot. Jelenleg Hamburgban tar
tózkodik és két hét múlva jön vissza. 
Bizonyos, hogy a második osztályban 
izgalmasan szép bajnoki küzdelmek lesz-1 
nek.

i

Trainer a MAC-ban.
Végre rAessmélt a nagymnltii MAC ve- 

irtóaégo, hogy a tootbaUban a mai erén 
kaotrnrrencU miatt csak úgy tud boldo
gulni, ha eróekeeü trainer venni kenőbe 
n csapatot. Beért hlvatóaoe trolncrt er«r- 
aódtetett a footbaUeaapat rtsaére, aki
nek a nevét egyelőre nem árulja eL 
Mór a tartalékgárdát la ceábltla 

a MUÓld.a
Még nyitva vannak aiok a aobok, 

amelyeket a külföld okozott legjobb tool- 
ballatálnk olceáMtáaával, biarcn alig né- 
hány hete, hogy Orf*. flott M ftmt, 
Molnár OnBroii, Jenny, Weit. Leó eltá
vozlak. Aa igazi etaóklaswieból moet 
már oaak Srmn Jóuet — a népfront 
Ceibl — távoráaa aktuália, aki a köael- 
jövóben elutazik — htr ezorint — Béoebe. 
A vildgMril, a, mmi vrofeeeeionietdk 
rtUuedt ffl.tó MTK trió evvel ,.ét- 
etett. A három footbalieia különböző 
egyletekben egymáa ellen fog kínjául — 
aa oer.trák bajnokaégért.

Moet, mintha „a football-ilsérek 
a magyar elaóklaKalet már teljeaen ki
merítették volna, a magyar labdarugó 
tartalékrarogúro vetették ki hálójukat. 
Mint befejezett dolgot Írhatjuk le Ftí- 
bida Sándornak-, az MTK úgy Itthon, 
mint killföldön aok altért aratott betel 
knpnaánek Béoabe távozáeát ée legújab
ban A'ooaU, ugyanénak a, MTK eled 
eaepatának tartalék vMÓJáWkoae la tár- 
gyaláaakat folytat, hogy az öeezel Béoa- 
Iten játazbarzék.

Király Pál vagyona
A Jelez hoMzntivfntó kültóldl ntjún - 

amint nekünk elmondotta — a követke.

Magi varzaayak
A Magyar Lovarogylet tátrai meeting- 

je zárnapjának versenyei óriási közön
ség előtt zajlottak le. Népes mezőnyök 
álltak a starterxnasina elé, Izgalmas fl- 
nischekben sem volt hiány, ■ csak a fa
voritok sorozatos veresége homályos!tót
tá el a zámap sikerét, óriási meglepe
tést keltett a reával sárga földig lefo
gadott Székelyvér futása, amelynek 
nyergében Pretaner nagyon furcsa lo
vaglást produkált. Az ötödik futamban 
aa antsieder Pour tamourt bravúrosan

‘ lovagló Gutái lovásfcfiuval szemben Szó
lóiéinak minden lovasmüvészetét latba 
kellett vetnie, hogy Ferrariővol a holt
versenyt kierőszakolja. z

A részletes eredmény ez:
1, futam. 1. Vica (l’á) Biciste. 2. 

Whlte Boy. X Nebioh. Futottak még: 
Borgó, Ara. Tót: 500:800, 700, 850.

2. futam. 1. Ciha (l’/«r) Nagy. 2. Fi
ligrán. X Lajos, é. Beán Fox. Futottak 
még: Maohonla, Esküssegő, Morinda, 
Azalea, Elenka, Amáliát Lavine, Vln- 
kó. Kétes. Tót.: 500:750, 500, 550, 650.

III. futam. 1. Szita (2*á) Sohejbal. 1 
Szándék. 8. Barnababa. Futottak még: 
Frivol, Ssékelyvér. Tót: 500:1850, 500, 
800.

IV. futam. 1. Granatin (2’A) Szokolai. 
2. Quodlibet. 8. Parisienne. Futottak 
még: Honfitárs, Maharadscha, Vőfény, 
A tempó. W.: 500:2200. 750, 600, 700.

V. futam. L Ferrai^ (5) Saokolai, 1. 
Pour 1‘amour (88), 8. Mikádó, 4. Pretty 
Mary. Futottak még: Ara II., Surrey, 
Kalipso, Csioserl, Bcintintin, Fácán, 
Nézz félre, Távírómé. Tót: Ferarrio 500: 
1850, Pour 1‘amour 500:7800, 850 és 1800, 
660.

VI. futam. 1. Lorrain (6) Atünann, 2. 
Dertire-boru. X Mikolt Futottak még: 
Szemfüles, Áfonya. Josrns. Timid, Slá
ger, Integritás, Túrán, Mátyásföld, Gon
dot n.

ző dijakat nyerte:
’ 1 kerékpárt teljes felszerelései, fde eat 
a kivitsli engedély hiánya miatt nem 

.tudta elhozniI. t

Kiadja,
X „BHMI Napló" lapMadóvállalat.

FiMrbütorak, konyha, nlűssoba, 
hálószoba, csakis •l»5rendü«k. seslonok. Jnntra- 
cok alkalmi arakon Frefisr asztaloMnéstsraél. 
VTü. Erdélyi nees 1. aram. Ttltfte: József 28-79

' 4'.- .5 ■ • « B; h
(csecsemőtől —18. éves korig) 

de csak folyó hó 30-lg 
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MoUMetheh mindenki leány, raj” fii 
j„ gyermekét az Ilim gyermek, 

ruházati cikkekben
•.-z- ■. .

T r—. fi* ---- - -1

■ Oarvn,leni (énnél
Budapest, IV., Koronaherceg utca 8

F|gnfVflfi|lb Is vitdro-
/Ofc mű«rgyaJait,portel- 

llnolnit, uőnyeseket, képeket, régi bútorokat, ékrztre- 
ket Vb.KBUtSgmenitsen legmagasabb árt ér «Z irUlkí 
fíyort elíntMe. — __ _ ‘ ■ *i

nHhenskeilés 
/LuMea Gpalaf, VII., frMébrt 
körút 15. Telefón t Jdxsef 28-58

rv

He fektesse minden 
pánzét értékpapírba 

hanem vegyen azonnal beköltözhető etalMi 

házat vagy telket 
mert az ingatlanoknál az ftromelkedée erőt hu 
várliatö. Bővebből ttABf Agl mi. 
atnla.ldonoanál RW
VII., A lm Mi tér nyolc. Telefón: József 124—W

líg mindig változatlan olcsó ír- 
bán Kaphatók cipőáruim és pedig 
7S00 körönéért kiváló mluőiégd hsze.* 
fazonú külföldi nöf vímzoueipőx. ÓUOO 
néSrt elsőrendű külföldi tfjrSr»m*nyii nő. böJ" 
cipók iggOd»K-4rtgumiulnt nuui/•hórvAssov- 
cipfik, férfi nagyságban 32.000 koro<»**r« 
Vetőm tMónáfir ■•■■.„lel. le mlzMltá 

a-an »-s2 ss-m yt-w n-j*..
■ aoééh-avöo.- ,oöa.~ aooö.- 
trtrke rilin n«l olM* traueUtezoe, tekjWJéberze 
..lu.kt.o i>. Oupl«.«lp<l •.nnte.O.OKtrve. 
ele ée amerikai farmban ve! .Mini zenw^tjők 
réHI vássonalpgle ArMal • .lamUK 
feMfaa <*«•"■ oe»n.lal Ur «-«. IWelta:*-?1-. 
óCUUlCr K!Oc.an legnlewlb bavártrUM art’ 
azzleijJk M berliayaaemtek mereakélt

\ Oiravuiti: Oiatwk Orfrtf.


