
BuiianBSt, 1833 Július 83 8 Oltfal ^00 hOTOHa
’ I

XIV. évfolyam * 30. szám

A kinyírni 
k spiknlíljon stnkll 

irts: Orozd* 8*0z0 
nemzetgyűlési képviseli

Régesrégen találták ki azt a mon
dást: hogyha a paraszt tyúkot 
eszik, vagy a paraszt beteg, vagy a 
tyuk.

Ha valamikor- Így is vo.lt, hála 
Istennek, hogy ma már nincs igy. 
Bizonyos azonban, hogy nagyon so
kán nem bánnák, ha ma is úgy len
ne. Különösen azok szeretnék, akik 
a falusi népről uton-utfélén terjosz- 
tik azt a' mesét, hogy a ■ paraszt az 
nagy úri Reggelire libacombot eszik 
gmlós kugelhupffal s ha tízóraira 
bekebelez egy sonkát: délig semmi 
sem kell neki. A viznek a színét sem 
látja, tiondatlan sznrcsöli a, zölde
sen arányló ■ Tizlíng levét, mint 
Olyinpos istenei a tüzes hektárt. Ha 
pedig íöIcmóU. a, tulipános láda, ta- teS? vagy kllhitjs w atSfeiu- 

mot,: több a kincs abban, mlut az 
inkák barlangjában. Madzaggal van 
összekötve a sok-sok bankótekercs.

Szó sincs róla, a kisgazda ma nem 
nyomorultabb, mint a tisztviselő 
vagy a kisiparos. De a statisztika 
lassan jár, tovább ér s Így azt már 
régen bebizonyította, hogy három
szor annyi földnélküli ember, van 
a falusi nép között, mint aki ma
gáénak vallhát néhány barázdát. De 
a törpebirtokosnak sincs jobb dol
ga, mint a háború előtt. Kevés föld, 
nagy család, rengoleg közteher, mé
regdrága iparcikk, megfizethetetlen 
ruházkodás: még a tiz,holdas kis
birtokosnak is olyan nagy gondot 
okoz, mellyel megbirkózni nem tud. 

ügylátszik azonban, hogy valami 
titkos szervezetet tartanak fenn ar
ra a célra, hogy a falusi népről hi- 
reszteljék a pazar jólét rágalmait, 
“htonyára ez a kigondolóbüró pro.- 
dukálta azt a tervet is, hogy mi
után a falusi nép már, úgyis meg
gazdagodott, tegyék monopóliummá 
a búzát, s hogy azzal a külföldi re
lációban csak az állam kereskedjék. 
Természetesen a fajvédelmi üzlet
közösség alapján működő karzns- 
vallalatok bérbekapott beneüctima 
lenne a magyar mezők minden kin
cse.

Nem. ezt nem helyeselhetjük!
A kenyérrel, ezzel a szent eledel

lel ne spekuláljon se állam, se faj- 
reaelmi konjunktúra-szervezet. A 
„jy?.rrc,1 ™> spekuláljon senki! Bn- 
se<wk, hogy a mi mindennapi fa
ltunk a maga természetes utján 
?"0'’ eL“ dus or«nyasztag tövéből 

Uíztviíelo, munkás és a többi dől, 
«0» polgár asztalára. Az állam 

arra vigyázzon, hogy lehetőleg 
eKyík W* darab kenyeret 

•Míg, míg a másiknak egy' sem 
, Csak azt segítse elő. hogy még 
M..P“ítnycbb esn,éd Mdalúr* le 
„ “ biztosan eljusson az áldás,
"elet, ez évaugéllumi eledel: a 
“MWntelt kényén,

Az enlente pertörlfóf kűvctel 
i Kárclyl-ilgybEn

Érvényesíteni kívánják a trianoni békeszerződés tiltó rendelke
zéseit — A Károlyi vagyonelkobzás! per az ötös tanács előtt

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Mint ismeretes a magyar bíróság I tagjának indítványára állítólag fog

két ízben is hozott Ítéletet KárolyiZai/bézMaa! üggyel és hivatkozva a 
Mihály gróf haznárulási pőrében. 
Az ítéletek alapján a több milliárd 
értékű parádi hitbizományt és Ká
rolyi Mihály gróf magánoagyonát 
elkobozzák és az. álla m tulajdonába 
juttatják. Eltekintve a per politikai 
vonatkozásaitól nagy nagy elvi kér
dések is döntésre kerültek a bírói 
Ítéletekben, mert Magyarországon 
haaaárMsl perek neiu. voltnhéshit- 
bizományi, amely hidvdlcvőte^ 
nem személyi, hanem családi va
gyon, -elkobozni nem lehetett. Káro
lyi Mihály gróf a kommun bukása 
óta többizben ügyvédei utján kérte 
vagyonának a gondnokságaiéi való 
feloldását, de eredménytelenül. Mint 
most ellenőrizhetetlen forrásból ér
tesülünk, az entente Károlyi Mihály 
gróf kérésére,az ötös tanács

trianoni békeszerződésre, — amely 
szerint.

a háború alatti magatartásért 
senki felelősségre nem vonha
tó —, követelni fogja, hogy a

• per töröltessék.
Még a bírósági tárgyalások idején 
Károlyi Mihály gróf ügyvédei,-elflő- 
SQVban ALw VUce képviselte ezt 
az áltáltól. m'iöirlsmér.etcs'onjd- 
ménytclenu!.. Hogy az entnte mikor 
fogja állítólagos határozatát a ma
gyar kormánnyal közölni, és hogy 
fogja-e egyáltalában az még bizony
talan, annyi azonban tény, hogy 
amennyiben jegyzéket küld e tárgy
ban, úgy azt

diplomáciai tárgyalások fogják 
megelőzni,

amelyek folyamán módjában lesz d 
magyar kormánynak álláspontjai) 
kifejteni és a bíróság függetlensé
gét megóvni. Csuk kuriózumként rá
mutatunk arra, hogy annak idején a; 
diákság küldötlségileg kérte a kul-t 
luszminisztert, hogy a Károlyi va
gyont diákcélokra használja fel. A 
kultuszminiszter válasza akkor el
vileg, hozzájárult a diákok kéréséhez 
de sejtetni engedte, hogy a gyakor- 
l«ti éMreszNUvitel ott még sok aka* 
dály gördülhet. A Károlyi iigy küi 
lönben a politikai körökben is be
széd tárgya. Értesülésünk szerint 
egyes politikusok csak azt várják, 
hogy a kérdés a befejezés stádiumá
ba kctKiljön cs akkor

a parlamentben interpelláció 
formájában szóvá kívánják 

tenni.

Az igazságügyminisztert 
nem engedték beszélni Cegléden

Pólfíu Dániel, a ceglédi kerület polgárságához.' Kérőbb kiment a múlva’meg akarna emlékezni Ma-Pálffy Dániel, a cfccglédi kerület 
kormánypárti jelöltje, vasárnap 
tartatta programbeszédét. Támoga
tására leutaztak Nagy ■ Emil igaz- 
aégiigyminiszter, WMó Lajos ke
reskedelemügyi miniszter, és Váss 
József népjóléti miniszter is.

Több mint ezer, főnyi tömeg gyűlt 
össze a városház előtti piactéren. A 
tömeg egyrésze — szavazati Joggal 
nem biró fiatalemberek — kezdettől 
fogva állandóan éljenezett, majd egy 
csopprt Lendvai Istvánt, a kérész- 
tény ellenzék jelöltjét, vállára emel
ve, • előre hettita s a vároHliáza erké
lyével szemben megállóit vele. (

A város társadalmának vezetői, 
akik az erkély mögötti szobában 
tartózkodtak a miniszterek is a po
litikusok társaságában, fefhaboro- 
Hátukat fejeztek ki e vitelkedés fe
lett és erős szemrehányásokkal . il
lették dr. Dobos Lászlót, a-. Dbredo 
Magyarok Egyesületének ceglédi 
elnökét. Dobos László határozottan 
tiltakozott a szemrehányások ellen 
s kijelentette, hány a zajongol: m- 
tebfwatwuvt, mm ~ ■
és ait nem tartja méltónak Cegléd

polgárságához.' Később kiment a 
városháza erkélyére és fölhívta a 
rajongókat hogy őrizzék meg ko
molyságukat és csendesen hallgas
sák végig a szónokokat. Az éljenzés 
azonban ennek dacára Is tovább 
tartott és csak akkor állt meg egy 
időre, amikor dr. Nagy Emil igaz
sága gy miniszter lement a tömeg 
közé

és megkérdezte Lendvai Ist
vánt. hogy tulajdonképen, miért 

rajonganak?

Lendvai azt felelte, hogy azért nem
• engedik a szónokot beszélni, mert 
tudomásuk szerint már tilalmi idő.

• van. Az igazsápügyminiszter

gynrország sorfiáról — mindoita —* 
ez a mai’cáeglédi esemény épületes 
adat lesz számára.

I

Ez az eséméhy bizonyítja azt 
hogy a polgárságnak milyen ösz« 
szetartásra van szüksége ahoz, 
hogy megtudja fékezni ezeket a 
szélső elemeket, amelyek Ma
gyarországot nem az üdvösség
be vezetik, hanem • a romlásba 

döntik.

— Piactéri'lármáid x közben- okos 
szót mondani nem. lehet'. Magyaror
szág sorsa valósággal válaszútontudomásuk szerint mar mamii iuo •-.................

• van. Az igazságügyminisster szó vau, ,s aW az orszi.g sorsát távolról 
.léikül otthagyta őket és vtuzamrnt]^, ne hlgyje azt, hogy tuztabau 
a terembe. Ekkor dr. Hulin Sándor! van a helyzettel. Az ország sorsa- 

■rendŐTtanácaoa az igazságügymi- nak végtelen nyomoriisaaal .mos 
fölhívására kiment az er- latom csak ígazgán, amikor mint 

kéljjre és felszólította mindazokat. 1 miniszternek módom van betekintő- 
„i-ii- n annak okát ineoAaWöatwL’H a dolgokba.akik a szónokokat meghallgatni 
akarják, gyülekezzenek a népkert
ben.

Ezután Nagy Emil tartotta meg
s Kijeiemcue, nuy.v , vvaeru, ........... ---

ÍWSÍC5,‘3SS <S» “á >-

Az igazfiágiigyminisztei- ezután a 
kormánypárti jelölt támogatásúra 
hívta fel a választókat, majd Foss 
József szólalt fel. végül Páiff.-iDu-
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Ketten
beszélnek

A páriám.nt bilffé/éböl

Iából a kín Bélának száz darab Nép 
részvényt ajándékba. Fábián ször
nyen megijedt,-hogy most már mint 
részvény-elfogadót őt is kipellengé
rezik és izgatott sietséggel háriiotta 
cl magától'a megtisztelő ajánlatot.

— Nem kell ezen viccelni, nem 
olyan csodálatos dőltig, ha Bénárd 
és Fábián jóban vannak egymással. 
Ennél sokkal érdekesebb találkozá-

Nyolcórás ülé- 
•k vannak és 
tak természetes, 

hogy a népszerű 
ellenzéki vezér és 
a fiatal kormány
párti honatya a 
büfíében találkoz
nak.

— llát te meg midig Pesten vagy 
ebben a melegben? ■— kérdi az ifjú 
Kormány párti.

— Nem mehet utóvégre mindenki 
nyaralni, akkor ki maradna itt 
köztünk a vártán? Elég baj, hogy 
most, amikor az Ulain-ügy izgal
mai a legforróbbak. Hassay Ká
roly hirtelen elutazott Leli ere, hogy 
meglátogassa a feleségét. Lei'le régi 
evágya Rassaynak és évelt óta azon 
spekulál már, hogyan tudna ott 
magának valami kis vityilőt sze
retni. De mikor a vilylló még egy 
félmillióba került, akkor liassáy- 
nak nem volt csak kétszázezer ko
ronája. Most, hogy volna több, a 
legegyszerűbb kis vályog viskó is 
tízmillió. így hát kénytelen béreli 
lakásban lakni és Gaal Gaszton és 
Fia jós Kálmán vendégszeretetét él
vezni, amikor nincs odahaza. Gaal 
és Hajós régen csábit jak Bassayt, 
tőt Gaal súlyos szemrehányásokát 
tett neki, amiért legutóbbi balatoni 
látogatása alkalmával őt elkerülte.

— Biztosan azért kerülte cl, mert 
Gáal Gaszton azokkal a borzalmas 
Pannónia-szivarokkal kinálja.

i— Ja kérlek, nem telik Gaal 
Gasztonnak jobbra, mindössze 960 
hold körül jár a birtoka Bogláron.

En azt hiszem kérlelt, hogy ezek 
ts-Js^-iiltinkadoretJiek. c^ak az ellen
zéki' /r<?v gerjesztésére szolgálnak 

bátyánknál, Gasztwv bár 
fydnk nem szereli a péneügyminist- 
teteket és minil^o'dír ^ém Műtéti 
áyrf magyar szokás szerint gya
korta emlegeti őket mindenféle 
Hfm kifogásokkal kapcsolatban. Vi
szont azonban a parlament bársony 
paml-agán ülni jó, kellemes hűvös 
helyen, ez még a legvadabb ellen
zékit is szelid hangulatba ringatja. 
Gaal Gaszton ‘tehát ezekkel a bűz- 
C.savarmányokkal dopingolja magát 
és minél jobban facsarja az orrát, 
kaparja a szemét és reszeli a tor
kát, annál nagyobb belső lciclégil- 
léssel szidja szegény Kállay Tibort, 
aki hivatali állásánál fogva a do
hány jövedéki termékek legfőbb 
atyamestere.

— Ne legyél olyan fösszmdju, 
mondom neked, hogy Gaal Gaszton
nak nem telik jobbra, lehet azért, 
mert ő nem szokott illatos tevéiké- 
jcci liapnl a UltrlbanMól.

— Boesrfís mca. <1r rrfrfíú f»OK el
lenzéki kénviselnrCil derűit ki, honi! 
kibor,ritdsi áron ölül vett rétz- 
vfnyt: Ki,, Menyhértül.

— Volt 1. öröm a korm<in)ipdrtö«.
Fábián Ttáldt Imii oratulállák a Jrö- 
zMohioiifin. honu majd maffUltkal 
vitték a Jobboldal Imlelegvénfre. 
Ttartos "Andor kezelt vele elözzbr 
ét mándta neki. hö.ú.V eoy'éiics 
párt mennyire örül máidig hadako
zásának. harto, azonban még az 
első volt a fecskék közül, nem na
gyon rtita. szabad-a neki gratil- 
lálnt, voaii tem é, iga mikor Fá
bián felé ment, űgn tett, mintha 
jönne é. ha szabad magam ügil 
kifejeznem, balldbdval folyton a 
jobboldali folyosón maradt. Partos bii< B nyBrBi B .. ..............  —
wfrfn asiiWn kedvet kaptak a tob- N,r,I,ruk.t alább köiöljttk:
bIH- <>. de icymtilolsngosabb mégis " ‘'-\
e.ob nenrírd aratUláelija volt, akit ,m. Zstgmoná Boldlrrtr fu.iámuná- 
tuMcvölca redaheió, suilak fűz- — - «->•«*—*•>»»■■
ne, Kiss Meryi’shb: Réiuirrf a »,o- 
rláldcmokralák é, a llbcrMb kéfivi-

sok is estek, mint például legutóbb 
Bugyi Tóni szentesi gardenparty- 
jdn, ahová hivatalos volt Hir 
György, de hivatalos volt a szentesi 
zsidó hitközség elnöke is.

— Nahát ennek csak örülni tu
dok. Egyáltalában legjobb lesz, ha 
ebben a melegben mi is kibékü
lünk. Szervusz,

— Szervusz.

Németország nem tud fizetni"
metország részéről eddig fizetett 26 
millió aranymárke nem a ' 
lekből származik, hanem a 
és hogy

papirmárkán kívül több 
már nincs,

Á jelentés azzal végződik, hogy a 
szakértők véleménye szerint Német
ország a versaillesi szerződés telje
sítésére jelentékeny áldozatokat ho
zott.

Boriim július 22.
A Fossische Zeitung jelentése 

szerint az amerikai Inztitut of 
Economic, amelynek tagjai közé 
tartozik Loivcll, a JJarward-egye- 
tem tanára, Payne volt minisztercr> 
Warburg bankár is, megállapította-, 
hoftV

Németország jelenleg nem tűd
fizetni.

N jelentés megállapítja, hogy a Né-

Akik a Hűvösvölgyben 
nyaralnak .

be véte
tőkéből

tő&e

A boldogok két wlffote: a Svábhegy éa 
ZúBliget után, amelyeknek lakóiról már 
referáltunk, most a Hüvö.vőlgybo rán- 
dult ki munkatársunk, hogy megtudja, 
kiknek adatott meg kint nyaraiul Buda
pest Hitziengjében.

A Hűvösvölgyben ogy-két héttel ez
előtt minden villa kapuján ott díszelgett 
a kiadó lakást jelentő kis tábla. Ma 
azonban nyomtalanul eltűntek a csábító 
felírások s az eddig alázatosságában el
olvadó házmester csaknem megharap, 
aniikor tudomásul adja:

— Nincs lakául... Tetszett • volna a 
múlt hónapban jönni!...

A ezezttá «rár a«nniU ^ónapbau jfi 
zen volt, igaz ugyan, hogy akkor kály
ha mellett uapkJirázott a . mindenáron, 
nyaralni .akaró? Ma inár ináé a helyzet, 
amióta tfiók siákadt' u ncháaynapos 
nyár, tömegesén korosík fel a Hűvösvöl
gy et s hihetetlenül magas árakat űzet
nek azért a petroleum-vllágitásu szobá
ért, amelyet otthon a .szobalánynak sem 
adnának, oda. Dohát, a Hűvösvölgyben 
való nyaraidé “ma' is hegyes tüske a bér
bájak otthonmaradt lakói izemében. A 
férjek valóban pihenni mennek a Jaü- 
vösvölgybe, a hölgyek azonban inkább 
magáért a szó fogalmáért erőszakoljak 
a kiköltözést

— Marosiák nyaralni mennek!
Tényleg, amikor a vice végigujságolja 

a lépcsőbázban azt a hírt valamilyen 
megkülönböztető érzése támad az ember- 
nők, amelynek a gyökere a, anyagi tíg- 
gotlepség mólyíre kötődik, fi, « •« ön
kéntelen, be nem vallott elismertet még 
fokosán a Hűvösvölgy. Zugliget, Sváb
hegy territóriuma, mart éle eHen’.Mbea 
*11 a Kutytahvl nyaralás Impressziójá
val ahol az embor legtöbbször a bótoa 
vagy a vnjjalkent haja rokonságot látja 

mAIaHüvösvölgybon kétszobás lakást a 
szezonra 400—500.000 koronáért adtak ki 
, ha valamelyik penzióban szoba örül, 
naponta négy-hatezer koronát Is el kér
nek érte. Háromszobás lakás felénilé,o 
súlyba milliókba kerül a Hűvösvölgy
ben e ennek dacára is több helyen meg
indult az építkezés. ÜJ gazdagok törtet
nek a pompa és a kényelem felé, vissza 
már nem tekintenek, esek akkor halvá
nyodik ol egy pllanatra az ajkuk, ha 
újdonsült villájuk előtt a nagy Galeotto 

I kíméletlen szava hangzik fel:
— Tavain előtt még köszörült az ucca 

sarlóin és ma vlltilja van...
A szanatóriumokban tényleg az üdü

lésre vágyók és a lelki betegek pihennek. 
Régi, diplomás, vagy a közélet Iámért 
családjai, akik közé az aj read nagyjai 
ir.ég nőm értek el.

Sétánk alkalmával ÖMícirtuk azokat, 
akik a nyamt a Hűvösvölgyben töltik.

A Magün-uton: Hirsch Marcell fogör- 

caoa. "Fekete Elemér tőradebizományos. 
Oyarmathy Sándor táblabiró, Köcsöny 

1 Lajos ny. főüryéas, Brtty Miklós bástu- 
telük derültsége közepette köszönte Iln j °/y° j*rid» István utón: Szénást* Béla 

meg Fábiánnak a segítséget, amc- pnpirkcrí.»k«tö. Pattantyús Lhjos, KMh- 
luet lapjának reklámozásával nyUjt1 aer Béla mérnök, Hclnrich István és Te- 
ucki. Mindjárt fel is ajánlott 1 ’ -rne, dr. Ssécsl István orvoo,

A Witlhcim-penzióban: Mezei József 
bankigazgató, Stark Vilmos bankár, 
Weisz Sándorné Szabadkáról, Deutsch 
Alfrédné Debrecenből, dr. Boros Mór új
pesti ügyész, Kálmán Ödön tőzsdés, gr. 
Normann fiypolit főtanácsos, Tisza Béla 
könyvkereskedő, dr. Nemes Alfréd ügy
véd, Róna Alfréd a Hungária malom 
igazgatója, László Jenő mérnök.

A Willheim-penziót már a béka óta 
ismerik. Állandóan foglaltak a szobái « 
vendégel nagy része még ma is meg
száll területről kerül ki. Aránylag a leg
olcsóbb penzió.

A Hidcgkuti-uton: £lŐ Ferenc keres
kedő, Wéinberger Gyula iparos, Fehér 
Rózsa magánzónő, TVohl Nándor .fog- 
technikus, ‘Rezler Adolf magánzó, freiM 
Miksa kereskedő, dr. Bányász Hugó 
ügyvéd, Strausz Sándor tőzsdés, Dcuizch 
Vilmos kereskedő, József kereske
dő, Karsay Béla és családja, Balázs 
Ferenc vendéglős, Erdély Jenő mérnök, 
Schwmtz Sándor kereskedő, Gárdonyi 
tőzsdés, Fehér Zoltán gyáros, Száll Sán
dor szőnyegkeroskedő, Szekula Sándor 
tőzsdés, Rdcz József kereskedő, dr. Ke
lemén József ügyvéd, dr. Heinrich Kál
mán, Kofíro Miklós kereskedő, Aráéit 
József kereskedő, Riitcr Mihályné, Jer- 
zsanek József, Gellérl Mihály szállótu- 
lajdonos, dr. Grünfcld Mórné, Bíró Rezső 
magánzó, dr. Murin László orvos. Bleha 
Forcnc, Freud Adolf kereskedő, Székely 
Lajos mérnök, Radó Mór kereskedő, 
Józm bajos magántisztviselő, Strtner 
Lajos kereskedő, Lőwlnger László keres
kedő, Rezén féld Adolf kereskedő, özvegy 
László Elekné, Varga Lajos mérnök és 
családja, Krammer József borkereskedő, 
dr. Herskó János, Taubcr Tibor fablzo- 
mAnyos, Kiéin Mór jószágigazgató, dr. 
Asztalos Lajos ügyvéd, TNurzó Lajos és 
családja.

A Völgy-utón: Kállay 'Árpád, Sándor 
Pál, Polakovlts Mátyásáé, Sándor Ár
min, Satlősi Lajos, Kancái Béla mér
nök, Serbán János ny. min. tanácsos öz
vegye, Imrééi Kálmán mérnök. Kántor 
Mihály, Paukovits József, Madari Vil
mos, Schindler Károly, Szőlőéi Dezső, 
Kertész Antal gyáros, Schulek Árpád 
szemorvos, Beischmid Jözsret tejkereske
dő, Somogyi Ervin, Jónás Albert háztu
lajdonos, Kiéin Zoltán, Kállay Ármin 
háztulajdonosok, Lássló magán
zó, Künstler Adolf, Csíki Lajos, Bozóky 
Emil, C sejlik Lajos.

A Balázs-féle két penzióban: Frankfa- 
ber Jóm*! kereskedő, özv. Bruckner lg- 
nácné, Harsányt ZsoltnA Ssájbélyi Gyu
ládé, földbirtokos neje, dr. CrieHnn Já
nos orvos, özv. dr. VFeinberger Henrik- 
né, Rémi József. Schmarts Ármin keres
kedő, Márkus Teréz kerertwlő, Meixner 
Mór kereskedő, Hirseh Ede hivatalnok, 
Bírd Zsigmond hivatalnok, Grünwald 
Zsigmoúd kereskedő, Bleier Béla kerss- 
kedő, dr. Kellner Henrik Igazgató, 
Schwarlz Gábor kereskedő, MHeh Róbert 
mérnök, Kende József tőzsdés, Kiéin Fe
renc tőzsdés, Tóth Rozália, Somsenheim 
Miksa keroskedő, Fahidi Osskárné ke
reskedő, Kluubcr Vilmos igazgató, Zu- 
berth Nándor ny. osrodco, öav. Reisz- 
M<mn Jakabué longoragyéros, _

BU

Dr. Lipták Pál
Solttá nagy nyilvánosság előtt 

nem haragudott, soha nem volt mo- 
•dortalan, sőt azt mondanánk, soha 
mások előtt nem volt rosszkedvű. 
Egy jóízű kacagás, egy vidám han
gulat volt mindig ez a kedvesen kö
vér ember, aki most egyszerre, mint 
forradalmár jelent meg a színen és 
a nemes emberi indulat hevében 
úgy otthagyta Wolffékat a fakép
nél, mintha soha sem inent volna 
velük egy utón.

És tényleg: mindenki a kurzus 
egyik tipikus alakját látta benne, ő 
nem tiltakozott ez ellen, de élte a 
maga életét, gondoskodott a maga 
fejével. Soha nem mondott egyet
len beszédet sem. Se a parlament
ben, (talán egyszer szólalt fel pár 
percre személyes kérdésben) se a 
városházán. Lipták Pál azok közé 
tartozik, akik nem beszélnek, csak 
beszélgetnek, de mindenekfelett 
cselekszenek. Most sem szavalt, 
csak az asztalra csapott és kijelen
tette, hogy ő bizony nem tü be 
olyan közgyűlésbe, ahol ZíZa&i-Kise 
elnököl.

A tanácskozó terem, a szónoki' pó
dium nem az ő esete. A folyosói pi
ros pamlagokat szerette, meg azt a 
hatalmas puhafaasztalt, amelyen 
mérnöki rajzai vannak kifeszítve. 
Soha nem felejtem el azt az órát, 
amelyet Lipták Pállal a rajzoló
asztal mellett tölthettem el. Itt égé* 
szén más ember volt, mint* mikor a 
parlament folyóséjáű, wagy ^- köz- 
gyulésV pipázóban tréfálkozott, 
őszinte, meleg vallomások fakadtak 
föl a szivéből ennek a nagyszerű 
embernek, aki valaha négy kemény 
krajcárral a zsebében mint kétkezi 
munkás jött be Orsovánál Magyar
országba. Persze gyalog. Azóta 
doktor lett, államtitkár lett és bují 
a legnagyobb, megcsinálta a Lip- 
ták-gyárat.

ö maga is élete igazi alkotásának 
ezt a gyárat tartja. Abból a bizo
nyos orsovai négy krajcárból csi
nálta meg.

ö kvalitatív munkát akart produ
kálni. A gyár azonban előbb nőtt 
naggyá, mintsem ő pénzzel győzte 
volna. Jött a bank és sablont csinált 
a gyár,ból. Amikor Stinnes kezdett 
a gyár iránt érdeklődni, keserűen 
mondta:

— StinneslÉn azt a német impe
rializmust látom bevonulni Magyar
országba, amely a háború alatt ka
tonai imperializmusként jelentke
zett. Akkor a Kaiser hozta id* 

ma Stinnes hozza...
őszintén liberális, mert igazi te

hetség és csak az érvényesülni nem 
tudó tehetségtelenek szoktak renk 
ciósak lenni. Igazi demokrata, mert 
megküldött az élet minden nehézsé
gével. Hogy mégis négy esztendeig 
úszott az árral? Nem is úszott. Ma
gános sziget volt a zavaros viz kö
zepén és türelmesen várta, amíg lo 

1 folyik a zavaros viz. De nem tudta 
megvárni a végét a kurzusnak, 
amelynek egyik megalapítója volt.

Amikor Stinnesrő) beszélünk, le
gyintett a kezével:

— A fiam kentreminálja a Lip- 
tákot. .

És igaza volt a Tinának, mert csak 
kontreminnel győzhetett. Most az 

| apa-Lipták kontreminálja a km*- 
mist, amelynek szintén alapítója 

I volt. És Lipták Pálnak mindig 3<’ 
i tőzsdotippjei szoktak lenni. 
| Pogány W*
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BB«SSÍS ■ Ism®t hamisították
lOZSflCCSUllIS

lo gzAiltAmos asszony manlpn- 
™d6lval Mfosztoti£|nr sereg

w rA Hétfői Napló tudósítójától.

A rendőrség néhány hónappal ezelőtt 
letartóztatta Hága Józsefnét, aki ravasz 
fondorlattal tudta elhitetni vad, idegen 
emberekkel, hogy nála tőzsdejáték útján 
jnlllióe nyereségekre tehetnek ezert.

A rendőri nyomozás kiderítette, hogy 
Mágáné rendszerint a Magyar Országos 
Központi Takarékpénztár Fehérvári-úti 
fiókjának helyiségében szedte áldozatait 
Beszélgetésbe elegyedett a pénzükért vá
rakozó nőkkel és férfiakkal és felmu
tatva előttük egy hamisított könyvki- 
vonatot, elhitette velük, hogy sokmilliós 
folyószámlája van a bankben. A pén
zét úgy szerezte, hogy ismeretségben áll 
a nagybankok vezérigazgatóival, akiktől 
mindig megtudja, mely papírok fognak 
emelkedni és ezt ö nagyszerűen tudja 
gyflimölc8őstetni.

Az első áldozata Déri István dr. volt, 
akinek elpanaszolta, hogy egy nagy 
tőodekötéshez szüksége volna fedezett 
papírokra és némi készpénzre, mert igy 
milliókat nyerhetne, anélkül, hogy koszt
pénzt kellene fizetnie. Nyereség részese
dés fejében Déri átadott Mégánénak 46 
darab Egyesült Fővárosi Takarékpénz
tári éa 43.500 korona készpénzt, özvegy 
BndrŐdy Lászlónétól 56,400 koronát, 
Túrták Erzsébettől 120.000 koornát. Pe- 
teny Károlynétól 675.000 koronát, sok 
más ismeretlen károsulttól is millióikat 
yett fel, amelyekkel azonban nem tudott 
elszámolni.

Amikor a hiszékeny emberek követelni 
kezdték tőle pénzüket azzal állott elő, 
bogy a Tröszt részvényeken minden va
gyonát elveszítette.

Mágánét természetesen igen sokan je
lentették fel, de sok károsult nem tett 
feljelentést. Az ügy tárgyalását mai 
napra tűzte ki Horváth Géza dr. itélő- 
táblabíró, aki előtt Mágáné azzal véde
kezett, hogy senkit serit akart megká- 
tositani, egy szerencsétlon véletlen volt 
Bz oka, hogy a tőzsdén minden vagyonit 
•iveszítette. Védője becsatolta több káro- 
•utt kérvényé^ <pelybqn ezek .^ijelentet- 
Uk, hogy^oem fkívánják Mágáné meg
büntetését. Az egyes bíró elrendelte a 
.Vizsgálat kiegészítését a vádlott nő viza- 
tálat! fogságának fentartása mellett

a francia vízumokat

filrdetjflk és fizetjük a lehető legmagasabb árakat 

aranyért, brllllánsért 
füstért 80-160 koronáig, Hamisfogakért 1000 
körösiig GELLÉRT TESTVÉREK Eötvös tteca 6

Maglepö árakat fizetek 
viselt fénfirufiákévt 
Wwthotaer, Br. Zleh, Jeni u. 2S. Telelőn 1SS-SS

A francia konzulátuson egy hétre felfüggesztették 
a vízumok kiadását — Eddigi megállapítás szerint 

több mint hetven vízumot hamisítottak
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A francia főkonzölátuSnak tudomá
sára jutott, hogy az utóbbi időben isme- 
rétién egyének a francia vízumot: pecsé
tet és aláírást hamisítják és számos 
ilyen hamis vízummal ellátott útlevél 
van a közönség kezén. Többször előfor
dult, hogy elutazni akarókat fel kellett 
tartóztatni, mert útlevelük ellenőrzése 
alkalmával a vízumot hamisnak talál
ták. Ezek azonban nem tudtak, vagy nem 
akartak felvilágosítást adni arról,* hogy 
miképen jutottak a hamis vízumhoz.

Julius 7-én azonban jelentkezett a 
rendőrségen Knöpfler Dezső kereskedő és 
előadta, hogy a napokban a francia fő
konzulátuson járt, abból a célból, hogy 
útlevelére vízumot szerezzen. Mivel azon
ban iratai nem voltak rendben, a vízu
mot megkapni nem tudta. Távozásakor 
a kapuban egy szőke, magas, szürke ru
hát viselő fiatalemberrel találkozott.

A fiatalember francia nyelven szólí
totta meg őt és megkérdezte, mi járat
ban van. A kereskedő ugyancsak fran
ciául válaszolt és rövid beszélgetés után 
a fiatalember felajánlotta, hogy 26.000 
koronáért nehány perc alatt megszerzi 
a kívánt vízumot. A kereskedő átadta 
az útlevelét és a pénzt, a fiatalember be
ment a konzulátus épületébe és néhány 
perc múlva csakugyan visszajött és hoz
ta vissza az útlevelet, amely szabálysze
rűen el volt látva a szokásos pecséttel és 
aláírással.

Knöpfler azután örömmel mutatta meg 
a kész útlevelet egyik barátjának, do 
mikor az ő útlevelén lövő vízumot ösz- 
szehasonlitotta a barátja útlevelén levő, 
már régebben megszerzett vízummal, rá
jött, hogy az ő vízuma hamis. Természe
tesen azonnal a főkapitányságra ment, 
hogy megtegye a feljelentést

A főkapitányságon Lenkey Márton és 
Halbartíi Károly detektiveket bízták meg 
a nyomozással, akik utlevélügyekben 
szakértők. A detektívek mindenekdtött 
kétséget kizáróan megállapították, hogy 
a viirúm hamis, az aláírásban különben 
fe feltűnő a különbség a valódi és a ha- I 
mis vízum között.

A további nyomozás során megálla- i 
pitást nyert hogy az a szőke fiatalember..' 
aki Knöpflernek megcsinálta a vízumot, 
már hosszabb idő óta „működik," a fo- 
konzúlátus épületében. A kapu előtt áll
va, franciául szólította meg az embere
ket és amennyiben azok közül egyiknek- 
másiknak szüksége volt vízumra, az út
levelet elkérte tőlük, bement a konzulá
tus épületébe és a lépcsőházban, az egyik

| ablakpárkányon, a zsebében készen tar
tott hamiw pecsét segítségével elkészí

tette a vízumot, töltőtollal ráfirkantotta 
az aláírást és néhány pere múlva tény
leg megjelent a kapuban, kezeben a kész 
útlevéllel.

A nyomozó detektívek eddigi megálla
pítása Szerint több, mint hetven útleve
let látott el hamis vízummal az illető 
szőke fiatalember, de nem lehetetlen, 
hogy még több hamisítvány került ki a 
keze közül, annál is inkább, mert eddigi 
sikeres működése minden valószínűség 
szerint, jó „klientúrát*' biztosított neki.

Lenkey és Halbarth detektívek a fel
jelentés után nyomban a hamisító kere
sésére indultak, de a francia főkonzulá- 
tus —- a detektiveknek adott felvilágosí
tás szerint éppen a vizumhamisitások 
miatt — egy hétre felfüggesztette a ví
zumkiadást és igy természetesen a ha
misító sem mutatkozott a konzulátus 
környékén, sőt a vízumkiadás újból való 
megkezdése után is nyomavessett A 
nyomozás tovább folyik és remélhető, 
hogy rövidesen a rendőrség közére ke
rül a franoia vízumok hamisítója.

Egy fiatalkorú irodistaleány 
milliós lopása

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Köméi*. Jenő cinkógrafua Vilmos 

császúr-ut 64. számú házban levő 
irodájában két hónappal ezelőtt al
kalmazott egy fiatalkorú 15 éves 
leányt . A fiatal leány eleinte ren
desen dolgozott és a főnöknek nem 
volt ellene kifogása. Ezért őt bíz
ták meg a pénztár kezelésével.

A leány azonban hamarosan visz- 
száétt a főnöke bizalmával. Egy 
alkalmas álkulccsal felfeszitette 
Körner íróasztalának a fiókját, ki- 

i vette a pénztárszekrénykulcapkat | 
; és a pénztárból részletenként há- 
: rommillió koronát lopott el.

A detektívek megállapították, 
hogy a leány ellopta a hálószoba
szekrény kulcsát és a szekrények
ből ruhákat és fehérneműnket lo
pott A lopott pénzen ruhákat vá
sárolt mayának. A fiatalkorú tol
vajleányt a rendőrség letartóztatta.

Felfedezték 
a vörheny bacillusát

Róma, július 22.
I (Havas.) A lapok jelentései sze
rint kát olasz or.vostanár felfedezte 
a vörheny bacíllusát. 
tettek oly szériám 
amellyel meg lehetne 
vörheny kitörését.

Tűz a hárshegyi 
erdőben

Kétezer nágyazügölnyl területen 
pusztítottak a lángok — Kidobott 

cigaretta okozta a tüzet
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Vasárnap délután félháromkor érte
sítették a tűzoltóságot, hogy a Hárs
hegy keleti oldala lángokban áll. A tűz
oltóság nagy apparátussal ásószerszá
mokkal fölszerelve vonult ki Ausch tö
lteti vezetésévé]. A rekkenő hőségben 
csak nehezen tudták megközelíteni a tűz 
fészkét, amely az erdő száraz avarjának 
alján volt. A vízhiány is erősen 
hátráltatta a tűzoltók munkáját, akik 
azonban nógyórni nehéz munka után 
mégis úrrá lettek a könnyen veszedel
messé válható tűzön, amely pusztulással 
fenyegette a Hárshegyen lévő nyaraló
kat is.

A tűzoltók széles körben körülásták. a 
2000 négyszögölnyi égő erdőterületet és 
igy vetettek gátat a tűz tovaterjedésé
nek. Az erdő a főváros tulajdona és a 
2000 négyszögölnyi területen minden 
szál fű és fa elhamvadt. A kárt eddig 
még nem lehetett fel bocs ülni, do min
denesetre több millió korona.

A helyszínen rögtön megindított nyo
mozás a tűz keletkezésének okát vétkes 
gondatlanságnak tulajdonítja. Minden 
valószínűség szerint a vasárnapi ki
rándulók valamelyike égő cigarettát, 
vagy gyufát dobott el és az elszikkadt 
fű és avar öttől fogott lángot. A nyo
mozást ebben az irányban folytatják.

Sok kísérletet 
előállítására, 

akadályozni a

Viselt férfiruhákért 
fehAraomjikért, szőnyegekért minden

kinél többet flsetfink. Alkalmi Árucsarnok Agg
teleki u. 18. (Nepssinház u. e.) Tel. József 22-39 

,.SBűtorl50.000K-tól| 
ebédlők, konyhák azon alul 
Vörösmarty a, 17. bútorgyári lerakni

Hamlsfotakat
’ "-magasabb n00*g>|> I Pretsoh Vflmo* éri*. 
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89. (UhrtlSe ttr sarok) Qrsjaritts l évi jótAIhkm!

legmagasabb

FiMrMforok, konyha, előszoba, 
hálószoba, eaakis elsőrendüek, oozlonok, matra
cok alkalmi árakon FreUor asztalosmesternél, 
Vili, Erdélyt ucca 1. szám. Telefón: József 23-78

Nyári fantázia
Irta: Fodor László

Bárkivel megtörténhetett volna...

dani a nyári éjszakán keresztül, nehány 
pillanatra benézni egy ilyen alvó fészek
be, idegenül járni és egyedül, elvinni va
jami kis emlékezésfélét, azután tovább 
száguldani a könyörtelen, villogószemű 
mozdonnyal, míg forró illatokkal, per
zselő örömökkel várakozik ránk az 
arany julius. Az ucca mélyén egy ked
ves, bizarr épület ablakai fénylettek, fur
csa, idegenszerű muzsika áradt onnan; 
elragadóan, hiszen idegen nép ismeret
len dalait játszották. Valami kerti ün
nepélyféle lehetett, mert a fiatalember 
a boltíves kapuhoz érve, bepillanthatott 
egy leanderes, lampionos udvarba, ahol 
fehér asztalok sorakoztak, mögöttük pe
dig egy kivilágított, feldiszitett pajtában 
folyt a táno. Távoli emberek Örültek itt 
a nyárnak. Kis lugasokban könnyű bort 
ittak, keringő párok alakja lebbent ol a 
háttérben, valahol egy részeg embor föl
nézett a magasba. Mindenütt így néznek 
a részegek...

A pajtában elhallgatott a zene, s a fia
talság nyüzsgő kacagással fordult ki az 
udvarba. Az éjféli utas egy szép, szőke 
lányra lett hirtelen figyelmes. Olt állott 
az egyik lámpa alatt, kissé még felhe- 
vülve a tánctól, simuló, fehér ruhája 
szinte remegett rajta a diadalmas vér 
lüktető aurranásától. Rugalmas volt, ide
gen volt, furcsa, gyönyörű, távoli gyü
mölcs. A fiatalember órájára nézett: még 
tizenkilenc perce volt.

A lány most óvatosan körültekintett 
s lassan a kapu felé közelgett. Minden 
lépésére vigyázott, majd egy alkalmas 
Pillanatban hirtelen kisurrant, az uceára. 
Pontosan a fin mellett haladt el, anélkül, 
hogy csak rá Is pillantott volna. De a , 

M t 'fiatalember egészen közelről vehette!
oagyon boldognak érezte ma- ‘ szemügyre. Nagy, fájdalmas melegség . tava . 

( * így a legszebb! Számi- csapta meg a szivét: a üdv szemében -r Parancearal

-------------—---------- ------------ A 
®*8y állomáson éjszaka megállott a vo- 
oat Sziszegett, párolgóit a mozdony, a
* westingBhouBe-fék egyre halkuló só-

végigfutott a kocsikon. Az ívfények 
füstjében derengő bura alatt hirtelen 
hangzavar támadt: ajtók vágódtak ki. 
wiakok zuhantak le, a nagy gomolygás- 
«»]I emborek bukkantak elő, targoncák 
“hörögtek, frissítő kocsi gördült végig

• Perronon; s az ismeretlen, gyengén 
Megvilágitott arcok fakó mécsesként le
begtek a kábult éjben. Ott kint, az üveg-

tül aludt az id®K«n város: 
utaznak1 tOk aZ°k 8zámára’ akik tovább 

H«rmino perel Egy magas, aöUthaju 
.. 4r a Pé'yaudvar kijárata tóié 

unott. Ha néhány pillanatra la, do el 
««t lesni valamit óbból a néma víroa- 

TOnat folyt,,Ua »««• 
ka. Uv.v1'!?1 a m a mély- B5érl é*za- 

m «ns«‘v»l. rejtelmoB augaral- 
uL.0* ú‘T«Mt«vel. Bőröndje a fül. 
ttot */ könny«i*". .zabádon
alatt Un á oniís ,'rón rln»ó árnyékok 

“Z'" ‘wfornta minden idegen 
Szemközt. » n41vanHv.«.o1Víhm a , ’ luiuww íuegen

hotel 8x,emkozt a pályaudvarral egy 
Wrt00«ÍB0k szuny. 

nSuív .bakoni.i,mM iires
•n Ukörál'K. r*mlör' lovasszobor, 
Itt » M ! í.at éa sok,ok Ismorős osll- 
J2 mJiutíő\J61ö,t- !f<"n"'A4ra o-l'H- Őrtiá?. .fon4'”? J*rt *’ «“’* >"«•■ 
.JJJ* a ntatt: huszonhárom perce

hirtelen r.agy,
M- Mkis Mák

köny ült, ajka finoman remegett; valami 
különös bánat szelíd illata suhant körü
lötte. Elindult az uccán; egyedül, félve, 
remegve, sietve, mintha menekülne va
laki elől. Az éjféli utas zsebében lázasan 
ketyegett az óra. Tizenöt perc.

Hirtelen lendülettel a lány után tar
tott. Kétségtelen, hogy ezt a fiatal terem
tést üldözik. Férfit Nőt Szerelem! Szen
vedély! Élet! Ki tudhatja! De riadtan 
fut valami ismeretlen ellenség elől. A 
forró nyári éjszakában is didereg. Lá
zas, kétségbeesett lihegése elhallatszott 
a fiúhoz. Az éjféli utast valami furcsa 
szánalom ragadta torkon. Szinte ösztön- 
szerűen cselekedet*. Megszólította a 
lányt

— Jó estét!
— Uram!
— Kisasszony!
— ön külföldi!
— Idegen vagyok.
-^ Idegen...
Most ránézett a lány remegve és kö- 

nyörcAan.
-'ÁSkor... akkor ugy-e segít 

tam.
— Rendelkezésére állok.
— Meddig marad a városban!
— Még tizenhárom percig.
Nagy csönd támadt A flu látta, 

amint a feléje forduló hamvas arc fáj
dalmasan megrándul. Forró és kétségbe
esett hang suttogta:

— Ha itt maradok, meg koll halnom! 
-Ah!
— Könyörgöm, vigyen azonnal magá

val.
— Kisasszony!
— Ne kérdezzen

Kilenc perc. Bérkocsi, autó nem volt 
sehol.

— Csomagoljon, kisasszony.
— Nem megyek többé hasa. így uta* 

zom.
— Akkor sioBstink!
Elindultak az éjszakában az állomás 

felé. A lány hűségesen, simulóan. hálá
san ment a fin mellett. Néha ránézett, 
melegen és szomorúan, mint a megázott 
kutya, ha tűzhelyhez engedjük. Ilyen
kor valami könnyes, lágy mogindultsá 
got érzett a fiatalember... Meg kellene 
Simogatni a haját.

Három perc. Az utolsó pillanatban 
feltűnt egy autó!

— Gyorsan! Az állomásra? rí '
— Igenis!

rá

* A motor nagyot berregett, egyezerré 
elsuhant mellettük minden, s mire csak 
megszólalhattak volna, már az állomás
hoz érkeztek. Gyors futás a várótermen 
át... Keresztül a perron tömegén ... 
sipszó... hangos kiáltozás... füsttől 
csér... De az utolsó pilanatban még 
felugrottak az induló vonatra.

Egymással szemben ültek a fülkében. 
A flu nézte őzt az idegen lányt, akit ne 

’ki ajándékozott az éjszaka. Már vágtatott 
velük a mordonx, át a feketeségen, kö
rülöttük száguldott minden, kint a me
zők felett hatalmas lendülettel, nagy
szert, lüktető szépséggel kibontakozott » 
nyár. A kis szőke teremtés remegett fe
hér ruhájában, a alázatosan felnézett a 
férfire.

— Hová megyünk: 
kan.
- A tenger felé - felelte komolyan

kérdezte ha!-

semmit Vigyen ma ; a flu.
, Szikrák repültek ol az ablak előtt 
Fantaiie d'été... B
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Furfangos csalás 
egy haldokló nevében

Bonyodalmak két kötés 
Olasa-Mogyor körül

— L4 Hétfői Napló tudósítójától. -

Ez év január jó hun a szorcletházban, 
négerákban meghalt Dctre Lipót a 
Vlctórla-gŐzmalom könyvelője. Minden 
vagyonát, mely részvényből és érték
papírokból állott, kukoru fiára, Dctro 
(Zrántra hagyomány ózta. A hátraha
gyott értékek között azorepoit ütvén da
rab Olasz-Magyar Bank-részvény is é« 
ezek körül támadt most az a bonyoda
lom, mely tegnap óta foglalkoztatja, a 
rendőrséget.

Detre Lipót már hónapokkal halála 
előtt b»tog volt Múlt év nyarán mog- 
operáltak, a torkába egy csövet helyez
tek, amelyen keresztül táplálkozott és 
lélegzett Beszélni nem tudott, lakásá
ból ki nem mozdulhatott, folyton ez 
ágyat őrizte. Halála előtt r.óhúny nap- 
pul végrendeletet készített, melyben 
pontosan felsorolja részben a Victoria- 
inalomnál, roezbcn n malommal üzleti 
öszekötie^ósbon álló Au goi-Magyar 
Banknál levő letétjeit, molyek között ott 

► zoTOpel a zzóbanforgó két kötés Olasz- 
Magyar Bank-részvény is. Ezekről azt 
mondja a végrendelet, hogy a megbol
dogult, aki egy Dick nevű kollegájával 
közösen "vásárolta ezeket n papírokat, az 
Angol-Osztrák Bank Kálvin-téri fiók
jánál tette le őket. Van azután a vég
rendeletnek egy záradéka le. moly azt 
mondja, hogy miután Diokkel a leszá
molás me'rtörtént, az Olasz-Magyar 
Bank-részvények most már kf tárói nz 
nz ő. illetőleg kiskorú örököse tulaj
donai.

Az (Jüan-Magyar Bn«k nemrég fel- 
emelle alaptőkéjét ■ nj részvényeket bo
csátott a ráP’! részvén y tulajdonosok 
rondalkmésére. Dotre T/ipót hozzátartozói 
is gyakorolni akarták a kiskorú árvn 
javára az elővétel! jooot é« megjelen
tek az Angol-Őszfrá’- Bank KA’vIn-téri 
fiókjában, hogy az elővételi <og gyakor
lására megbízást adtának. Legnagyobb 
mt'g’eneféiiikra arról értowfiltek, hogv 
n keresett részvények nlurr^ek ott 
Tfosmuh nsfomnz&a utón -aöurW- vsak 
megállapítani, how a részvények vala
mikor osakagyan ott voltok, do to’ofV 
non kapott mecbfzáara n bank )922 
szeptember 59-én elndfn őket, néhány 
nappal klaőbb, október 4-ón pedig meg
jelent valaki n Kálviú-téri hrnkflók 
pénztáránál s egy nyugtával, molynak 
aláírójaként Botra Linót szerepelt, fel
váltó a részvényekért befolyt összeget.

A nyugtái a bankban föl is műt alfák 
Petra hozzátartozóinak. akik nz első pil
lantásra megállapították, hogv az alá
írás hamis. AltuVinos Nankszokás, hogy 
isinaratlanekat, akik pénzt veáwek fal. 
Igazoltatni nzoktnk a az igazolás meg- 
történtéi n nyn-’-tn hátlapján Igazolták. 
Az lc«j»lást. illetve annak foljogyzéhót 
nzopban úgy láh-lk a*ntfn1 elmulasz
tották n bank tisztviselői a az ö szeret 
akadálytalanul kifizették annak az Is
meretlen embernek, pkl ott Beíró Linót 
nevében jnertélont. aki neonban annál 
kevésbé lehetőit Detre Lipót, mert az ab
ban az időben már sem jórn’, sem be
szélni nem tudott

A hozzátartozók nyomban a főkapl- 
fányaárra siettek, ahol Ismeretlen tet
tes állón megtették a föl’elenfást. Az 
<igj*et fíartha Gyula rftndőrtnnácso-nak 
és Pa<v Andor rendőr fogai marónak osz
tották ki. okik nagy apparátussal fog
tak h<>z7á a nyomozáshoz a lmbmorn, 
hétfőre, inár agáit sereg tanul Időztek 
be. A rendőrségen nz a meggyötörtét, 
hogy a ravasz csalást csak olyan ember 
követhette cl, aki Ismerte Dotre ma
gánéletét és tndta. hogy lm’álosan be
teg. A detektívek remélik, hogy a tet
test néhány napon bellii kézrokcritlk.

Grenadinok 
Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 

Vászónáruk

Jutányos áron

KLEIN ANTAL
divatiruházában, Klraly-u. 53

Kisasszony, 
csak barátságosan...

R ligeti gyorsfényképész — Egy kép 300 korona 
„Jobb, mint a Rozgonyiél" — Harminc korona 

rezsim és 300 korona beoétel
Alacsony bódé a mutatványos negyed 

közepén, vászonoldalán fényképok, ol- 
dalracsapott homlokzatán vöröebetüs 
felírás:

GYORS FÉNYKÉPÉSZ.
Borús idő néni számit — 2 perc.

Min tukoH okai óját külsején visoli, há
rom keretben , riadt tekintetű szoba
lányok, egymásba karoló háztartás
beliek, huszárosán szemrehuzott sapkája 
próbaocendőrök és xnegsavanyodott mo
solya tanítónők.

A mester az ajtóban áll. Főjén meg- 
lombosodolt a haj, csokorra kötött nyak
kendője a mellét veri, nadrágja, mintha 
harinónika lenne, minden pillanatban 
meg akar szólalni, széttárja a karját s 
megilletődött hangon szavalja:

— Uraim, hölgyeim... művészi ké
pek saját kezemmel ellenjegyezvo, job
bak, mint a Pozsonyié. . Tessék meg- 
győződni, ha a kép nem jó, a pénztár 
visszatéríti az árát.

Körülnézek. A mester egyszomélyben 
pénztár is meg pénztáros is. Oda állok 
a bódéja mellé. A mester úgy néz rám, 
mintha perspektívát keresne.

— Enyveshát?.. Igazolvány?..
— Kabinet . ..
Lesújtó, megalázó tekintet.
— Kabinet mg néni divatos. Esetleg 

levelező-lap?
Nemet intek. A mester már nem törő

dik velem. Horgát két fehérruhás 
hölgyre veti. Az arca felvidul, homlo

kán párhuzamba szaladnak a ráncok*
— Kisasszonyok, egyszer az életben. 

Önöknek klasszikus arcuk van, ragad
ják meg az alkalmat, mert holnap már 
100%-kai drágább a gyorsfényképmű- 
vészot.

A kisasszonyok egymásra néznek, 
mosolyognak, majd ős szén evetnek. Az 
egyik.

■ - Hallod?
A másik:
— Na?
Ismét az első:
— Te, ogyo fene, próbáljuk 1
Újra kuucoguak.
— Gyero.
Előbb azonban összeszámolják, íneny- 

nni pénzük van.
A mester nem engedi el őket. Már 

megragadta áldozatait s most ékes szó
lása minden tehetségével dolgozza a té
továzókat Azok kissé húzódoznak, aztán 
belépnek.

A gyors fényképész már lobogtatja 
feléjük a fekete kendőt. A két hölgy 
móg mindég mosolyog, aztán kitalálva 
egymás gondolatát, egyszerre kérdezik:

■ Tenyérnl kép mibe kerül? *
A mester megrázza az állát
•— Akkora?... Háromszáz korona.
— És ha kelten vagyunk rajta?
A lombozat előre billep:
— ötszáz.
Kis tanakodás, amely csak egymásra 

nézésből áll és már a fejedelmi függö
nyöket ábrázoló háttér elé lépnek.

Ebben a pillanatban met*etfinik a mo
solygásuk és olyan görcsös merevségbe 
esnek, hogy akár ágyút lőhetne a fülük 
mellett elsütni.

A mester megelégedetten bólint:
— Csak úgy, csak mosolyogni... úgy, 

köszönöm kisasszonyok.
ki őst már nem tekint a hölgyekre. Az 

üzleti részen túlesett Kendő alatt ki* 
füröszti a képet s agy-kőt pero múlva 
átadja.

OdanArek. A mester önérzettel mondja.
— Gyönyörű, nagyszerűt... Mintha 

csak élnének.
A kénen két fekete alak sölót’lk az 

egyik leány!
— Ez ón vagyok . . .
A másik elhúzza a képet:
— Nem igái, te a másik var

I A mester már az ajtóban áll. Ismét 
• mosolyog ét Invitál.

Huszárőrmester pockoscdik előre.
— Alázatos tizsteletem, vitéz úr... 
Tessék csak, gyönyörű fej ... művészi

arc.
ö Is a háttér ólé kerül.
— A bajuszomra vigyázzon!... mondja 

és 6zéttekint. Halálos komolyan ül a 
gép elé. A fényképészt is igy nézi. Az 
egyik lábát a másikra teszi, majd fel
váltja, s azt néhányszor újra csinálja.

A bajusz, a sapka és a kard a legfonto
sabb.

Amikor megkapja a képet, sokáig né
zi Az arca nem mutat megelégedést. 
A mester dicséri, de a vltér őrmester 
megfontoltan állapítja meg:

— Mintha tiz évvel öregebb lennék.
A bódé előtt fiatal hölgyekből és fér

fiakból álló társaság tűnik fel. Nem a 
Üget közönsége, mulatni vágyó ifjúság, 
amelynek minden zúglátványosság élve
zetet ad. Talán bankhivatalnokok, eset
leg végzott diákok. A mester wigwanyát 
rolmm. alá fogják. A fényképész kü
lönbséget akar tenni úri vendégeivel s 
hatalmat mutató hangsúllyal vezényli 
elő a feleségét

— Rózsi, töröld le a székeket!...
Az asszony előcammog és kötényével 

végig porol B' fakó alkotmányokon. A 
leányok leüluok, nevetnek. A mester 
lendületbo jön, tcsz-vesz, látszik, reme
kelni szeretne. Illő gomolyaágra szólítja 
fel a vendégeket, ami azonban eohogysem 
Sikerül. De az idő pénz és még keresni 
kell ma. Pár porc múlva már kész a 
fölvétel. A mester szeretettel nézi, aztán 
átadja. A leányok harsány nevetésre 
fakadnak. Egyik sem ismer magára.

Az egyik fárfl megjegyzi:
—- Tényleg, ilyet a Uozgonyi se csi

nál! .. .
Kétezer koronát adtak.
Kis szünet után villamos kalauz ér

deklődik. Folyton a ruháját igazítja, a 
haját simítja s látható idegességgel kö
hög. Aztán alázatosan mondja^

— Tessék szépre csinálni, mert a 
menyasszonyomnak küldöm Egerbe.

Kívánsága teljesül, a képet megkapja, 
ö az egyetlen, aki örül. Felém fordul 
és mosolyogva mondja:

— Ügy-e jó?
Egy számot még megvártam, aztán 

elsiettem. Dada ült a gép elé három 
gyerekkel. A mester nem sokat komó- 
diázott, de amikor exponált, az egyik 
gyorpk lecsúszott a székről. A gyorsfény- 
kópémét hivatásos művésze éktelen ha
ragra gerjedt. Folkiálltott:

—- A Jézusért, harminc korona kárt 
csinált!

A képet már az ajtón kívül adta át 
Három gyerek helyott négyet fotog- 

rafált,
Z. Szabó Béla.

Óriási árakat fizetek 
Bhlníenféle férfi- es tiwtirnhókért, fehérne
műkért, er.6nnébnntííikért, szőnyegért Bhímca- 
teld üzlet, Vili, kér ,Népszínház ucca21. szám 
Hívásra h*«ho* lövök. — Telelőn Jrtzsef 'Ű-48

a szeplők bistoi ellenszere.

A pesti 
betörővilágból 

Hogy mulatnak a betörők — Akik 
hárman nyolc évet ültek - Hét szál 
piros rózsa, bét fehér — Tolvalloaz. 
szolgáltatás - Most jött a börtönből 

„Vagán" kifejezés alatt értendő min
denki, aki hivatásos bűnöző, munkáké 
rülő és csavargó. A betörő, zsebtolvaj 
orgazda, besurranó stb., csak speciális 
alosztályai u vagánvilágnak. Egész kü
lön világ ez, amelyiknek megvan a ma
ga külön nyelve, felfogása, erkölcse, hu- 
mora, romantikája és szentimontaliz- 
masa. A mai kor, a mai főváros sze
génylegényei a lopást, betörést hivatás, 
nak, mesterségnek, sőt művészetnek 
tartják. Éppen ez okból egyetlen alkal
mat sem mulasztanak ei, hogy e művé- 
szotet gyakorolják is. De mikor a „mtrn- 
kát" elvégezték, a „spí"-ben (korom^. 
ban) utolérhetetlen gavallérok, szerelmes 
trubadúrok és romantikus lovagok. A 
jól sikerült betörésről érkező vagán 
olyan mozdulattal dob tízezer koronás 
borravalót a kiszolgáló pincérláuynak, 
hogy KIV. Lajos is büszke lehetett volna 
ilyen kézmozdulatra.

Ha ismerni akarod nyájas olvasó a 
pesti betyárvilágot, gyere velem egy rö
vid órácskára a legsötétebb Angyalföld
re, a potróleumlámpás, füstös, bűzös kis
korcsmába, a spíbe. Itt látod őket igazi 
mivoltukban, póz és szinészkedés nélkül. 
Uraknak érzik magukat Pénzük van. 
Ha egyiknek véletlenül nincs, a másik 
fizet őrié. Mulatnak, vigadnak, tréfálkoz
nak és knrizálnak, mint akiknek semmi 
más gondjuk nincs, minthogy egy görbe 
estét csapjanak.

Három legény ül az egyik sarokban az 
asztalnál. Tizennyolc-tizenkilencóvesek 
lehetnek. Egyikük a „Piksi“, a másik a 
„selyem Gyuri4*, harmadik a „késes Laj
csi**. (Itt mindenkinek vagán-neve van.) 
Fiatalok még, de mint a késes Lajcsi 
büszkénmondja „öreg priuszuk" ren- 
dőui nyilvántartó lap) van. Hárman 
összesen nyolc évet ültek börtönben. 
Legtöbbet a késes Lajcsi, aki egymaga 
három és félévet fiit ezenkívül, ami 
nem számít bele, két évig volt javító
intézetben is.

Beszélgetésbe elegyedünk velük.
— Nem megyünk mi „melózni" (dol

gozni), — legyint a selyem Gyuri, •— 
nem nekünk való az. Akiben bennvan a ■ 
vagán vér, az hiába... nz akkor is 
„rajzói" (lop) és akkor biztosan „le
bukik" (elfogják). Jobb minekünk már 
így...

A másik asztalnál csavargó jasszleány 
ül, szeretőjével, a betörővel. A leány 
előtt rózsacsokor. Hét szál fehér, hét 
piros rózsa. A betörő a múlt heti .^renfc* 
(betörés) szajréját (zsákmányát) ma 
„passzolta el (eladta az orgazdának) és 
első dolga volt virágot venni szíve vá* 
lasztottjának. A betörőt „ragyás Gyuszl- 
nak“ hívjánk, a leányt „fukszos Tercsi
nek" (fukszos ■* nranyfoku). Szótlanul 
ülnek egymás mellett „Hallgatva beszél* 
nck". A' ragyás Gyuszl időnként oda
hajol és diszkrét csókot lehel a fukszos 
Tprcsi vörös, durva kezére. A leány 
ilyenkor hálás pillantásokat vet rá és 
szerelmesen aímogatja meg a ragyás 
arcot

A „rajcsos Feri" és a „száraz Sándor" 
hangosan vitatkoznak. A ra jogos FeA 
zsebtolvaj. A „hantira" (villamosra) jár 
„piszkálni" •> (lopni). A száraz Sándort 
azért hívják így, mert antialkoholista. 
•Vem kzlfc szeszes italt, — csak rumot. 
De azt azután liter számra. A „kuffer 
Péter" megszurkúlta a „W» bárót", mert 
az kracherlit akart fizetni n„blágos Jo
lánnak", akit viszont n gyengéd kötelé
kek Péterhez fűztek és a vita arról fo
lyik, hogy helyesen járt-e el a kntfei! 
Péter, vagy pedig egészen agyon kr'.lott 
volna szúrnia a kis bárót A nézotek el
térőek voltak. A többség az agyonezdrás 
mellett volt.

A kocsma ajtaja nyílik. Kart-karba 
öltve egy fárfl ée egy nő lépnek be. 
Harsány éljofitéssel fogják Vrfil őkel. 
Száz meg száz kérdéssel ostromolják a 
férfit Az örömteijos zűrzavarból csak 
nagynohezen tudjak meg, hcx’v miért • 
nagy hűhó. A férfi, a „Xanó" ma sza
badult ki a .AltkóbőV (gyűjtőfogházból), 
ahol hat hónapot, töltött, morf egy arany
óra tárgyában eUenkrvő álláspontot fog
lalt el, mint a királyi ügyészség.

A közórdeklődés most egészen a Zanó 
feló fordul, aki mcsál-mcsél. Mába 
mondja már tizedszer a kocamáros, hogy 
iáróra van, tessék már hazamenni. Ügy 
elmertt’nek az elbeszélésbe, hogy nem 
használ az okos szó. Végre a kocsmáros 
clu»jn a dolgot és nagyot kiabál:
- Jönnek a hekusok (detektívek)! 
Egy perc múlva üres volt a kocsma.

Szírmay Istvait
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Liliké útbaigazít
DelclS napiál, l'alU holdig vártuk ax 

Memb. kuporodva, nagu 
SMrfrswmc'n lustán Járatta pltWit. 
r/iacn efnimJUxott; fái araszai meg- 
návattve rövid kis Japdnpincti terme- 
tét zlz idő pedig végnélkiilicn hullatta 
perceit, mint a hosszufonalu cső csepp- 
nit sötét őszi éjszakákon.

Az asszonyt vártuk. Elment a fényes 
oreáju nop sugaraitól kisérve, amelyek 
élesvonalu árnyékba szorították karcsú 
alakját. Úgy volt, hogy cstébédre visz- 
tzavárjuk, de íme a hold sápadt pierrot- 
arca már ezüst könnyeit csurgatta a 
Dunába és úgy látszott, mintha az egész 
folyamot ő sírta volna tele.

Lilikét nem bántotta a múló idő és mi
vel régi ismerősök voltunk, b szélget- 
tiink.

— Úgy gondolja, hogy nem. érdemes: 
egy asszonyért nem érdemes? Do lássa, 
mégis, ilyenkor éjjel rám parázslónak 
csókjainak emlékei.

lAlike szörnyű hosszul ásított és két 
sötét havannához hasonló lábai, közé fek
tetve torzonborz fejét, szaporán felpis
logott rám.

— Azt mondja, hogy kezdődik megint 
a régi nóta. A mama nem engedett, ott 
tartott vacsorára... És, hogy kezet fo
gok csókolni neki ezért a hazugságéit... 
Igaza van Liliké, nyomorult ember völ
gyök, félek a valóságtól és leginkább 
magamtól, hogy egyszer, óh, még nem 
most, — majd egyszer, erős leszek, vagy 
gyáva és utána lopódzóm, utána egész a 
szeretője ajtajáig. És akkor kezeim ide
gesen megclbátíák Lüikc lágy szőrét. 
Szemrehányóan felmcgdult.

— Bocsásson meg Liliké, da ha eszem
be Jut, hogy maga is az övó, épp úgy a. 
tulajdona, mint nyomorult magam, el
fog az indulat, a féltékenység, mért több 
cirógatást kap tőle. Azt mondja, hogy 
gyávaság egy gyönge japán pincsit bán
tani. De mit csináljak? A másik torkát 
fogjam meg! De hiszen akkor még kell 
tudnom, meg kell látnom, hogy van egy 
másik.

A kaaaiérő iwuzsikuseigdnyoh nyütt 
arccal kóvályogtak el előttünk a hold
fényben. LUike elfintorította pöttöm po
fáját. Nem szerette a színtelen lum
pokat.

Messze a sziget csendjében átsurrgpi 
az asszony kacagása. Kéjesen telten, 
mintha puha, nyakának gödrét, ott a 
keble felett bajusz csiklandaná. A höm
pölygő, trillázó kacajt a visszhang sze
szélyes játéka kisodorta a Duna páldstja 
fölé. Pár pillanatig ott bujkált a füzek 
kötött, vonva maga felé, mint tévelygő 
hajóst a sziréndal, de mire a parthoz ér
teni, már csak a viz csobogott. Körmeim 
Mevdjódtak Liliké tiszta bőrébe, mélyen 
a bársonyköntösén át. A kis jószág éle
sen felvakkantott és tüvékony jégosapök- 
hoz hasonló fehér fogaival barázdát 
smntott ujjalmon. Kezem keményen le
hullott rá. Abban a pillanatban kágom- 
bolyodott. piros nyelvének szalagja és 
ööcsánatkérőeio, igaz alázattal nyalta fel 
rubinbordó véremet.

Ekkor elém fényasedett az asszony. 
S2em4n láttam a hazugságot. Lelkemben 
újból átcsengett a kacaj emléke és ott, 
hol azt a bajuszt véltem tudni, rdpdndto- 
iotitak vérző ujjaim a ragyogó bőrre.
u tartott az egész. Uira

0,< ültünk a pádon Miibe meg én és az 
flttwny alázatos szerelemmel csókolta 
Msemen a kis sebeket.

Liliké parancsolőan kettőt dobbantott 
hossxu farkával a pádon. Szabad kezem- 

megkerestem okos fejét és mélyen 
f,gyrn(lsgal
Liliké as utboigazitdst.

Dugovlch Viktor.

•umbuMztünk
— Köszönöm

— Kossuth

i 
i

-Kossuth Lajos Tivadar holt- 
^„sJ6S,erk“ett Mn reggelre 

Olaszors 1-ból Kcsuth La- 
t s ,??dar Uoltleatét Budapestre. 
. szállító vágón áionban 

««« míg nem érkezett meg. Való- 
Z n , c,ak e«y-két n»P mulv* 
",> ?'.’“tre- Kf«sutb Lajos fiú- 

• uolltestót, ha szerda reggelig 
?t»erkeiik, csütörtökön helyezik 

mst« a Kerepesi úti to-
°, Kossuth mauzóleumában dl- 

s«« kul,éségek között. 
ttatvlLló’/’to. k,ll,él>l’kBlí« '««utaaok 

t Kavsz követének.“í'W Ulamrantt moportjét,,*

Pest 1923
Julius«éj

Július van és este van és Isten kertje szép, 
jó illatok és karcsú nők suhannak szerteszét, 
a két sor kormos ház között az ég ma mily magos, 
s mint híves, friss mezők felett, oly tiszta, csillagos.

Ma el kell szökni innen... el, a lombok, fák közé, 
a gyepre, melynek langy füvét estharmat öntözé, 
hol bokrok közt a sarjú szél illatban hempereg 
és párosával bújnak el a boldog emberek.

Virágfelhőktől hajladoz a rengő, terhes ág,- 
a vendéglőkben villanyár és zengő tarkaság. 
Kristálykelyhekben tűz bugyog... saláták és húsok ... 
s a padokon, a fák alatt a szerelem susog.

Buda, Svábhegy, Sziget, Liget... az izzó városon 
osonva surran át a vágy, parázna táltoson.
Mámor nyerit rá mindenütt, sehol egy halk oáz. 
A Pénz vad Bacchusmnnepe rikolt és harsonáz.
Autó suhan, lágy pamlagán királyi, karcsú lány, 
s egy úr, mónokiis, börberis — dús bőrzerissz után. 
A pesti éj cézárja ő, ö szórja kétmarék 
a pénzt... övé a fény s a nő, a drága martalék.
Egy ablak Grieg=et infonál... benn rózsaszín homály 
Kert. Lampion. És bortul, ó, kicsorduló pohár.
Csók csenget, sóhaj suttog és száz forró szív dobog... 
Ujjongó, vig tavaszhad mind e gazdag boldogok.

Barátom, a köz
tisztasági alkalma
zott nagyon clkáni- 
picsorodott han
gulatban volt, mi
kor ma réggel ta
lálkoztam vele.

— Mivclünk csak 
mindig igy bánnak 
el, uram — mon
dotta. — Mos meg

■ mi történik} Az 
I ellenzék, óvásom
kivonult a közgyűlésből. Oszt a Wolff 
kegyelmes u-rék meg egyedül marattál: 
oddbe. Hát kérem áldssan. Eddig, ha fi
zetés emelés költött, hát fölmentünk dc- 
futácijóba, oszt )nőniük a Wolff .tégyel
més úrnak, — md mén mi montuk, ha
nem a titkár úr, — hogy Budapest dol
gozó keresztény tömegeJi, meg igy, meg 
úgy, oszt a naccsdgos zsidó, meg des- 
ruktiv városatya urak ott álltak, oszt 
akkor a keresztény vezér urak mindig 
megattdk, amit kértünk. De most, uram, 
hogy kivonultak, egyedül leszünk a vezér 
urakkal, oszt, ha ogyerül vagyunk* 
akkor, tuggyuk, hogy nem ojjan nagyon 
könnyű kezijek. Máj egyedül nem le
szünk „kedves keresztény testvér jóim**, 
meg „méjjen tisztelt uraim", meg 
„nagyrabecsüillt választó polgárok", ha
nem máj „hajjúk maguk!' Minden csak 
minket húz, uraim. Hát azé mondom. 
No, Istennek ajdllom.

Villa. Sötét és csönd alant Fénycsfkok. Pár fa.hang:
Húszmilliói... Tétek!... Jöhet!... Nem kérek!... Nyert a bank!... 
Parlön, csóknesz, csengő pohár, virágszag, lágy zenék
és kár.yagőz keverve száll a szélben szerteszét

A július zenéje ez, a pesti éj zenél...
Ki bánja itt, liogv már megint drágább lesz a kenyér? 
A mámor felgyújt berkein bús vágyam átoson... 
Július van és este van... s be rossz magánoson!

GACS DEMETER.

irodakezélöi, áÜoxnŰselőljárö, állomás- I bírósági hivatalnokok s a törvény vé
telvigyázó!, kezolőnői és távlrászi szak- delmo alatt állanak, de rendes fizetésük 
köre vasárnap dételjőtt 10 órakor a cso
port Podmaniczky uccui székházában 
igen látogatott országos taggyűlést tar
tott. Ezen az elnöklő Békéssy Bezső be
számolt a legutóbb tartott országos tag
gyűlés határozmányairól és miután be
hatóan Ismertette mindazokat a sérel
meket, amelyek a négy középiskolát 
végzett állatavasnti alkalmazottakat im
már közel bárminő esztendő óta foglal
koztatják és mély sérelmeknek, orvoslá
sát mindeddig Idába kéftók illetékes té
nyezőktől, határozati javaslatot terjesz
tettek elő, amelynek lényege az, hogy a

1 vasutasok ugyanolyan elbánást követel
nek, mint a hasonló végzettségű egyéb 
állami alkalmazottak.

— Az elzálogosltot télikabát. A tör
vényszék vizsgálóbirája tavaly nyo- 
mozóíevolet boosátott ki Weisz László 
ügynök ellen, akit többen jolontettek 
fel otalás és lopás miatt Egyik följe- 
leutőnek télikabátját sikkasztotta el, 
másiknak szekrényéből több százezer 
korona értékű ékszort és fehérneműt 
vett ki. Weisz Lászlót nemrégiben a 
dotektivek felismerték és letartóztatták. 
Szombaton tárgyalta az ügyet Horváth 
Géza dr. ítélőtáblái biró, egyes bíró, 
aki a vádlottat sikkasztás és lopás bün
tette elmét egyévi börtönre ítélte. Védője 
tellobbezést jelentett bo $z ítélet ellen.

nincs, hanem csak a végrehajtási költ
ségek bizonyos százalékában részesül- 

; nők. Úgy Játszik azonban, hogy ez elég 
’jó jövedelmi forrás, mert a legutóbbi 
időben az egyik ilyen végrehajtó, aki 
nem képes az összes kiküldetéseket gya- 
logszerrcl elvégezni, automobilt veit és 
ezt használja noih szívesen fogadóit lá
togatásainál.

— Ön hová megy? ön hová mégy 
nyaralni, nyájas olvasói Az Északi- 

| tenger hős habjaiban fogja meg- 
I mártani az itteni hőségtől puhára 
| gőzölt testét, vagy talán Biarritzot 
I keresi fel, azt a fürdőhelyet, amely

nek már nőve is olyan előkelő, mint 
egy adag tenger houmard. Avagy a 
nyáron is hős Albion soasfde-jét kl- 

j vánja nyaralásra összespórolt né- 
, hány száz font sterlingjén megte
kinteni, Brightont, Esbornt, Marga- 
tet, vagy Hastinget! A Lido sem 
rossz, annak aki a forró napot sze
reti, vagy a romantikus kis Arbo, 
vagy Clrkventca, esetleg Livorno. 
De ha egy kicsit pezseg a vére, ak
kor bekukkant Monte-Carlóba, vé
gig száguld a Riviérán, azután ka- 

i.uoooeze.1 Mentett oo <z neme eu«- landosabb vidékre: Ibériába és ou-
- Elitéit koMltelvaJ. Lá«aló Irtván I nan mar csak egy ugrás a

kocsin janin. 15-én Hack Károly koe«i- pittoreszk Eazak-Afrlka. Lehet,
tulajdonortól felrótt 1500 koronát azon hogy Egyptom vonzza, a Nílus, 
a elmen, hogy 1 sasiját kijavllüitjc. | Ahosszinia, vagy a csodás Görögor- 

?** sííi®' hiszen annyi hely van, Iste-
™ jjová megy, nyájas ol-

; vhsóT Sn kérem csak levelezőlapo- 
I kát fogok majd küldetni a nagy- 
I szérű Hóliday Post Card Dlstri 
i butlon Compauy által, és itt mara- 
, dók Pest drága, ragadós aaztfnlt 
I tengerében s csak a lapok nyaralás' 
' rovatéban fogom kiélni nagyszer! 
művészek és művésznők névévé 

erncKO. zűrt sorii: a pozsonyi i>uu.«hi ___vó,rehajtók unuikúiu annyira megnő- kapcsolatban rilágjáró vágyaimat
• . . . .. . • « a.-. izr I« len •■ele m . a oli.n on A Cili l I

akitől 4000 koronát csalt ki. Do a kocsi
kat nőm javíttatta ki. liánom a pénat 
elsikkasztotta. Néhány napra rá Li- 
Pinaakl Károly 4a Somló Izsóué kocsi
jatt is slvltts javítás végett és azokat 
eladta. Szombaton tárgyalta as ügyet 
Horváth Géza dr. Ítélőtáblái biró 6a 
Lászlót nyolchónapi börtönro Ítélte.

*- Powony • végrohajték paraal- 
osoma. A Lidovo Noviny a következő 
érdekű* hirt közli: A pozsonyi birófcá«i 
Vuarvuujiun uiiuittuju »»»•*•»- . — --
vakodéit, hogy kénytelenek kisegítő Isten vele, nyájas olvasó. Azutai 
erőket fogadni az Irodákba. Ezek ugyan kérem, írjon.

— A csehek félnek a bajtárai össao- 
jövetcltól. Katonatiszti körökben sok 
kommentárra adott alkalmat a nemzet* 
védelmi minisztériumnak legújabb ren- 
dele te, amely minden tényleges szolgá
latban álló katonai személynek meg
tiltja, hogy rósztvegyenek az olyan, baj
társi összejöveteleken, amelyeket a volt 
osztrák-magyar hadsereg egységei ren
deztek. Vonatkozik ez a tilalom még 
azokra az esetekre íb, amikor az ilyen 
bajtársi összejövetelek tisztán társa
dalmi, vagy szórakoztató jellegűek. A 
rendelet kifejezetten megmondja, hogy 
teljesen mindegy, akár Csehországban, 
akár külföldön mennek végbe az ilyen 
összejövetelek.

— A Szőke Szakáll—Grtiner Oszkár* 
affér fejleményei. Szombat délután a 
New-York kávéház étormébón Grüuer 
Oszkár a Trocaderó tulajdonosa' rátá
madt Szőke Szakállra 6a úgy ütlegelte, 
hogy Szőke Szakáll szeme súlyosan 
megsérült. Az afférra vopntkozőlag 
Szökő Szakáll az alábbiak közlését kéri:

— Grünor Oszkárnak, a Trocadero 
igazgatójának szóbeli ígéretűt tettem, 
hogy ha az Apolló-szinpad mogongedi, 
akkor nála is fellépek. Miután az Apolló 
igazgatósága kóréhemet megtagadta, 
bejelentettem ezt Grünor Oszkárnak, 
aki tegnap délután olőre megfontolt 
szándékkal tárgyalás ürügye alatt ud
varias szavakkal lehívott a Now-York- 
kávéház sötét éttermébe és ott a kezé- 

i bon szorongatott vasdarabbal úgy fejbe- 
ütöt, hogy vértől borítva azonnal öm- 
szeeírtem. Még tognap délután a főkapi
tányságon bűnvádi fcljelontést tettem 
az orvtámadó ellen. A Magyarországi 
Artista-Egyesülőt az ügyből kifolyólag 
rendkívüli közgyűlést hív egybo és terv 
szerint bojkott alá helyezi az igazgató 
helyiségét. Ugyancsak kérni fogom a 
Szinészszövctséget, továbbá a Színpadi 
Szerzők Egyesületét is a bojkott ki
mondására.

— Hogyar nyaralnak a magyar gyer
mekek Ausztriában! A múlt héten száz
ötven fővárosi gyónnék ment nyaralni 
Ausztriába. Ezek jnlius 14-én indultak 
útnak Ausztriába, ahol Óráéban helyez
ték el őket. A gyermekcsapatot útköz
ben á Fehér Sas cserkészcsapat fel
ügyelete alá helyezték és utazásuk a 
MFTR és a genfi központi Vöröskerewi 
gondoskodása folytán igen kellemes 
volt és Grácban a gyermekeket egy ta- 
nitókópezdóben a geníl központi Vörös
kereszt látja vendégül osztrák, némot 
és menekült gyermekekkel együtt. A 
felügyelő tanáron és az orvoson kívül 
a gyermekkel nincsen magyar ember, 
ami különöson ara való tekintettel, hogy 
nagyrészük német anyanyelvű. Igen 
elősegíti M német nyelv gyakorlását. 
Idejük programszerűen bo van töltve 
kitáudulásokal, fürdésöel. a vároa neve
zetességeinek megtekintéseivel, kedve
zőtlen Időben felolvasásokkal, szórakoz 
fató mesékkel, sportolással stb. Az ellő 
'ás a lőhető legjobb Ausztria kédvozöt- 
’en viszonyai ellenére is, mert arról a 
rotifi Vöröskereszt gondoskodik.

Qm.hU.,1 ItM K-v*l. de meg annst la többet tizetek gruamnakdat a hirdetett areknnianyiill lUU »mil«Url,«CM*-értrtlV.tri.l.H«<na<i.UMrtwW«. Huruté.aiwM'

^olo^fiairfást
toUJcariUit, siőnveggondozást fegdőnya-

e» ben vállal Takács vakum. Hóin Ede a. 12. Tel. 84-42
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A tőzsdei árfolyamok 
további emelkedése 

feltartózhatatlan 
a kontramln alsó betartsa nem sikarOlt — Folytatódnak 

a csandas majorlxálóal harcok a bankpiacon
— rA Bét!ni Napló ludósitójdtól, —

~ Minden ellenkező, rosszakaratú híresz- 
■Qáa ellenére, eddigi prognosziikon- 
hink az elkövetkező tőzsdei hetek dr- 
mgalmáról pontosan bekövetkeztek. 
Wam véletlen jóslatokon alapultak eddigi 
■MgAllapi fásaink, valamint, jövendő tá
jékoz tatásaink som, hanem a lányok lo- 
glkua levezetésén. Az átértékelési folya
mat* mely a többi piarokon a magyar 
korona érfékcsökkanését nemcsak nyo
mon követte, hanem mogelőzfe is, nz 
értéktőzsdén is megindult s az most 
már feltartóztatni annál kevébbé lehet- 
•égés, mert az átértékelési folyamat- 
1MB kellő pénz áll a spekuláció rendel- 
kenéwre.

As eddig tétlen kontramin cstítörtö- 
ttn akcióba lépett. Kissé bátortalanul, 
kissé erőtlenül, de megpróbálkozott. A 
magas árfolyamok szlklabástyált roha
most*, Igen csekély eredménnyel, mert 
* piac minden felkínált árut felszívott 
a még a biancó darabokat is felvette, 
úgyhogy a kontremln, vesztett ügyét 
látva, már az utótőzsdén sietett lefedezni 
•agaramén Ja it. Kklönősen a Borsodi 
étén árfolyamát sikerült majd MO.OOO 
koronáról IMAMiO koronára leszorítani, 
do es a siker is efornér jellegű maradt, 
mert rövidesen kiderült, hogy a kunt- 
yernin nem rendelkezik elegendő dara
bokkal s így saját gyors lefedezése 
«melta4aniét n Borsodi szén árfolyamát.

A kontremln akcióját aláágyazta a 
tottpéns kamatlábának hirtelen felszök-

Lé''kjősztbaadők ugyanis a kasszana
pok kitolásánál rengeteg veszteséget 
szenvedtek s igy természetesen húzó- 
dóriak as újabb kölesönök megköté
sétől, de a pénzintézetek hamarosan 
rengeteg pénzt dobtak a piacra, ami

azonnal az árfolyamok leszorítását 
eredményezte.

A többi rosszindulatú híresztelést úgy 
n tőzsdetanács, mint a Giró és pénztár 
kellő értékére szállította le.

E héten is két üzleti napot tart a 
tőzsde, ma és csütörtökön s így az egy 
hetes tőzsdeszünetröl terjesztett hírek, a 
kontremln berkeiből terjesztett rossz
indulatú kacsáknak bizonyultak.

Ar. értékpapírpiacon az üzlet e héten 
is a szilárdság Jegyében fog lebonyo
lódni.

igen sok értékpaplros mélyen 
belértékcn alul Jekszlk a piacon s a 
majorizdldsi harcok sem ülnek el, 
sőt ellenkezőleg, most érnek el tető

pontjukra.

A Kereskedelmi Bank, Leszdmitoló, 
Moktár, Kereskedelmi, Hitelbank pa
pírosait titkos kezek még fokozottabb 
mértékben vásárolják s ezek árfolyama 
még nem érte el legmagasabb korzusát. 
A kisebb papírok közül Lichiig, Fur
nér, Horváth Jelzálogbank, Mérleg 
iránt nagy az érdeklődés s rövidesen 
további áremelkedést várunk bennük. 
Nagy tipp a Mezőhegyese cukor, moly 
mélyen alatta fekszik a többi cukorpa- 
pirosnak. A Magyar Mérleg és Gépgyár 
ezenzáei4s l/evezetése után .nem. áll meg. 
hanem sikeres kárrlórjót folytatni fogja. 
Benfenteeek szerint árfolyama 
meghaladja majd a 100.000 
kurzust.

v Természetesen valamennyi 
álló s ugrásra kész papirosról

rövidesen 
koronás

startnál 
nem emlé

kezhetünk meg szűk hasábjainkon, de 
bizonyos, hogy e héten is lesznek nagy 
meglepetések e nem egy papíros tőbb- 

I szőrözi meg majd a multhetl árfolyamát.

Tranzakció a Trudloff-réíivények-1 Vételre a régi rwzvényeroknek ojánlta-
¥oa, A vasipari piac egyik eddig 
elhanyagolt értéke, a Teudloff, a 
múlt héten feltűnően felfelé ten
dált. Mint értesülünk, az Angol- 
Osztrák Bank érdekkörébe tartozó 
vállalatnál rövidesen igen kedvező 
tranzakciót bonyolítanak le, mely a 
részvény magaa belértékót a piacon 
U a kellő szintre nivellálja majd.

Erős kezek vásárolják a Horvát- 
Sslavon Jelzálogbank részvényeit. 

’A múlt héten n bankpiacon, egy ed
dig elhanyagolt érték, a Hóivát- 
Bzlavon Jelzálogbank került az ér
deklődés homlokterébe. A Keroske- 
Melml Bank érdekkörébe tartozó vál
lalat részvényeit a legerősebb kezek 
igen nagy tételekben kezdték zvásá- 
Tlaliú. Egyik hitelbank igazgatója 
egymaga 5000 darabot vásárolt egy 
tételben Wertheimer igazgatótól. 
‘Jói Informáltak a papiros rövid 
Időn belül bekövetkezendő ftrelngrá" 
a*t remélik.

A Glró új vezérigazgatója. A Bu
dapesti Giró- és Pénzt ár-Egylet 
Bászvény társa tág igazgatósága köz
li, hogy na intézet vezérigazgatói 
állápra Bányai Aladár dr. minisz
teri tanácsost hívta meg. Az új ve- 
sérigazgató működését augusztus 
elején kezdi meg. Az igazgatóság 
egyidejűleg Kiéin Dezső és Buss 
'Andor dr. igazgatókat vezetőlgaz 
futókká nevezte ki.

A Magyar-Olast Bank Rt. részvénye- 
•Mnek rendkívüli közgyűlése elhatározta 
BB intézeti alaptőkének 350,000.00(1 koro
náról 700,000.000 koronára való fülemé- 
TSaét A kibocsátásra kerülő 1,750.000 da
rab uj réetTÓny összességében 1:1 arány- ____  __________ ______ ___
bán, darabookint n?on knrons áron elő-Juőwl koronát meg fogják haladni.

tik fel. Az elővételi jog folyó hó 20-tól 
28-ig gyakorolható. Az uj részvények a 
folyó üzletév nyereségében részesednek. 
A közgyűlés egyidejűleg Oommendatore 
dr. Arturo Castiglioni tanárt az igaz
gatóság tagjává választotta.

Ab Egyesült Fővárosi külföldi érdé- 
kéltségé. Ab Egyesült Budapesti Fővá
rosi Takarékpénztár junius 28-án tartott 
közgyűlése felhatalmazást adott az igaz
gatóságnak 120.000 dferab részvénynek 
szabad elhelyezésére. A takartSkpénztár 
igazgatósága egy tekintélyes külföldi 
csoporttal kötött tranzakcióval a rész
vényeket hosszú időre való lekötöttség
gel elhelyezte és ezzel a tőkefölemelés 
feljee sikerrel befejezést nyert. Ezen 
külföldi csoportban az Uilmann & Co. 
wieni betéti társaság bankoég vezetése 
alatt ezen cég, továbbá a Bayerisehe 
llypotheken- und Wedhselbank, Mün
chen. * Barmer Bankvercin, Hinsberg, 
Fisoher & Co., Barmon és a Hardy 
Co. Mg, Bellin, vesznek részt. Az igaz

gatóságba Hailpcrn Vilmos dr., Wien, 
BÖhm Miksa igazgató, München, Pohl 
Biohárd, Berlin, ezen érdekeltség képvi
seletében és ezenfelül Leitnor Ernő, Bu
dapest és Walder Béla, Budapest, vá
lasztatnak be.

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank Rt, 
közgyűlése elhatározta az alaptőkének 45 
millióról 100 millió koronára való fel
emelését. Minden öt darab régi rész
vény után 6 darab nj részvény vehető 
át 8500 koronás árfolyamon és minden 
régi Magyar Kereskedelmi Hitelbank
részvény után egy Schopper J. G.-résx- 
vény njánltatik fel a részvényeseknek 
250 koronás árban. Az elővételi jog gya
korlása éa a Rchopper részvények átvé- 
lelo folyó évi julius 19-től julius 28 lg 
eszközölhető a bank főpénztáránál. A 
lőkoemelé* lebonyolítása után az ínté- 

’ et «a.iát kimutatott tőkéi az egyinll

A Forgalmi Bank tőkeezaperttása. A 
Magyar Forgalmi Bank Bt. ma tartott 
közgyűlésén az igazgatóság jelentést 
tett arról* hogy a háború előtti külföldi 
valutaadósságai tárgyában megállapo
dást létesített. Ezzel kapcsolatban a 
közgyűlés az intézet alaptőkéjének 100 
millió koronára való fölemelését hatá
rozta el. A régi részvényeseket min
den 1 darab régi részvény után 1 /darab 
uj, már a folyó üzletévre osztalék jogo
sult részvény illeti meg 8000 korona át
vételi árfolyamon. A régi részvénye
seknek az elővételre fel nem ajánlott 
részvényekből 50.000 darabot az intézet 
külföldi hitelezőivel létesített egyezség 
alapján ezek a hitelezők fogják átvenni, 
míg a fenmaradó 50.000 darab részvény
nek a kibocsátási árnál lényegesen 
nagyobb áron szabad kézből való érté
kesítése tekintetében gondoskodás tör
tént Az elővételi jog gyakorlása ez évi 
julius 28-tól augusztus 4-ig az intézet 
pénztáránál eszközölhető.

A Nemzeti Hitelintézet Részvénytár
saságnak e hó 17-én megtartott rend
kívüli közgyűlése elhatározta uz alap
tőkének 190,000.000 K-ról 600,000.000 K-ra 
leendő fölemelését. Minden 10 darab 200 
K n. é. régi részvény 1 darab 2000 K n. 
é. részvényre vonatik össze, amely után 
az elővételi jog gyakorolható f. évi au
gusztus 1-től 15-ig 1:2 arányban 3000 K 
elővételi árban.

A Magyar Élelmiszerszállító és Arn- 
kereakedolml Rt. igazgatósági üléso el
határozta a társaság alaptőkéjének 50 
millió koronáról 100 millió koronára való

osztalék (100.000 drb 1922-rs osztalék 
jogosult részvény á 1000 = 100 mmu 
korona) kifizetését fogja javasolni

A Kronberger-féle Faipar Rt 
1922. üzletévre 100 korona osztalékot 
űzet és alaptőkéjét 60,000.000 koronáról 
90,000.000 koronára emelte. Két réai 
részvényre egy újat adnak 4000 korona 
árért. Az elővételi jog julius 20-ától 
julius 27-éig a Wiener Bankverein ma
gyarországi fióktelepénél gyakorolható

A Roessemann és KÜhnemann Rt 
alaptőkeemelése folytán egy régi rész- 
vény alapján egy uj részvény vehető 
át darabonként 6500 korona lefizetése 
ellenében. Az elővételi jog folyó hó 
28-ától augusztus 4-ig bezárólag a Ma
gyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank
nál gyakorolható és ugyancsak nevezett 
intézetnél válthatók be darabonként 
100 koronával az 1922. üzletévre vonat
kozó szelvények.

Az Ofa osztaléka és tőkeszaporltása 
Az Ofa Holzindustrie A.-G. Zürichben 
megtartott közgyűlése a 348,321.38 sváj
ci frank nyereségből részvényenként ő 
svájci frank osztalék kifizetését hatá
rozta el. A szelvények beváltása au
gusztus 1-től Zürichben a Blankar et Co 
bankháznál, Budapesten pedig. az Orsz. 
Fatermelő Bt.-nál (V., Zoltán ucca 16.) 
Zürichre kiállított svájci frankra szóló 
csekkel történik. Elhatározta továbbá a 
közgyűlés a vállalat alaptőkéjének 7 
millió svájci frankra való fölemelését 
olyképperf, hogy az igazgatóságnak egy 
korábbi megállapodása alapján a rész- 

_____ ________ ______ ________________ ____  vényeket svájci frankban, névértéken
felemelését. A társaság elnökévé Hein-! felül egy a Comptoir d'Escompte de Ge- 
rlch Ferenc volt kereskedelemügyi mi- 1 névé genfi bank vezetése alatt álló sváj- 
nisztert, alelnökévé pedig Stern Samut cl csoport veszi át, amely a régi részvé- 
választották meg, aki vezérigazgatói ál- ’
lásáról lemond és ezentúl mint a társa
ság alelnÖke fogja annak ügyeit vezetni. 
Stern Samu, mint a bank igazgatóságá
nak tagja, továbbra is résztvesz a bank 
vállalatainak vezetésében.

A Vlktuálla Kereskedelmi Rt leg
utóbb tartott rendkívüli közgyűlésében 
az Első Budapesti GŐzinalmi Rt. és a 
Wiener Allgemeiüe Handels A.-G. bevo
násával 500 millió koronára emelte fel 
alaptőkéjét. A részvénytársaság elnöké
vé Stern Samu választatott meg. Igazga
tóságának kiegészltéseképen pedig uj ta
gokul . Kaszab Aladár, Stux Sándor, 
Koppstein Jenő, Káldi Jenő, dr. Serbán 
Iván és győrvárosi Strasser Béla válasz
tattak be.

A Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet 
Részvénytársaság részvénytőkéjét lx/a 
mllliárdra emeli fel, miáltal saját tőkéi
1.5  milliárdra emelkednek. A tőkeeme
lés — mint velünk közük — aa intézet 
erős fejlődésben lévő üzletein kívül két 
jelentős tranzakcióval van kapcsolatban. 
Az intézet ugyanis megszerezte a 100 
millió korona részvény  tőkéjű és saját 
telepén teljes üzemben lévő „Corvin" 
Vasöntő és Gépgyár Rt részvényeit to
vábbá jelentékeny érdekeltséget vállalt 
a bOTSodmegyei Sajókondói Kőszénbánya 
Rt-náL Az utóbbi vállalat részvénytő
kéje 50,000.000 millió korona és naponta 
35 vágón szenet termel. A vállalat elnö
ke br. Szterényi József. A Magyar Me
zőgazdasági Hitelintézet Részvénytársa
ság mindkét jelentékeny iparvállalat 
részvényeinek tőzsdei hővezetését kérel
mezte. Ugyancsak érdekkörébe vonta a 
Debrecenben 43 év óta fennálló Debre
ceni Kölcsönös Segélyző egyletet, mely- 
lyel megalapította 60,000.000 részvénytő
kével a Tiszántúli Mezőgazdasági Hi
telintézet Részvénytársaságot

A Magyar Szalámigyár Rt. igazga
tósága közli, hogy a julius hónap 29-re 
összehívandó rendkívüli közgyűlésen ja
vasolni fogja az alaptőkének 300 millió 
K-ról 500 millióra való felemelését A 
tőkeemelést indokolja az érdekkörbe 
tartozó bel- ée külföldi vállalatok ha
talmas fejlődése és tőkeemelései, továbbá 
a Kolozsvári (Heinrich) Szapangyár 
Rt többségének megszerzése és Debre
cenben a Debreceni Első Takarékpénz
tárral együtt megszerzett 1835 óta fenn
álló Kuczik-fóle husfeldolgozó-telep át
vétele. A társaság Debrecenben centra- 
lizálódott román sertés import és tran
zit lebonyolítására. A javaslat szerint 
minden 5 régi részvény után 2 uj rész
vény vehető át darabonkint. 5000 koro
náért. A társaság ezenkívül minden 5 
régi részvényre tárcájából egy Cinner- 
sxalámi-réezvényt ad ingyen a részvé
nyeseknek.

A KfiVE uj Igazgatósági tagjai. A 
KÉVE Mezőgazdasági Hitelintézet és 
iparfejlesztési Rt. Hoyoe-Wenckheim Fü- 
löp grófot, a Magyar Földhitelintézet 
vezérigazgatóját éa Koós Zoltán dr. kor- 
mányfőtanáeeost, a Magyar Földhitelin
tézet helyettee-vezérigazgatóját igazga
tósági tagjai sorába választotta.

A Festi Vietorla Gőzmalom Igazgn- ___ _______________ ________ __ ____ .
lósága a f hó 26-ára egybehívott köz- közgyűlés elhatározta továbbá as »i*P' 

; gyűlésnek részvényenként 1<W korona tőkének 200 millió koronára vaV

el csoport veszi át, amely a régi részvé
nyeseknek minden 10 darab részvény 
után 1 darab uj részvényt ad 5000 ko
rona adó- és bélyegilleték megtérítése 
ellenében. A vonatkozó részutolványo- 
kat. f. é. augusztus 1-től kezdődőleg aa 
Országos Fatermelő Rt. szolgáltatja ki.

A Palágyi Faáru gyár-rész vény ok. Az 
évtizedek óta fennálló Palágyi Gyula
féle buton és vasúrugyár (érdekközös
ségben a Steinschneider Jakab céggel), 
mely 1917-ben alakult át részvénytársa
sággá és most 50 millió korona alaptő
kéje van, a közeljövőben a tőzsdére 
fogja bevezetni részvényeit a Bondy is 
Tarján-cég utján, A vállalat a Hajtsár 
utón hatalmas ingatlannal rendelkezik. 
Gyára, amely intézeti bútoroktól 1 Típus
bútorokig mindent gyárt, úgyszintén 
vaságyakat, rózbutorokak; portált és 
üzletberendezéseket, áuandöán 15Ó mun
kást és 80 tisztviselőt foglalkoztat

A Fábián-féle Vas- és Fémárngyár Rt 
közli, hogy ma megtartott közgyűlése 
az alaptőkének 48,000.000 koronára való 
fölemelését határozta el. A régi részvé' 
nyesek 2:1 arányban vehetnek át dara
bonként 600 korona fizetése ellenében 
új részvényeket. Az elővételi jog 1923 
julius hó 28-ig gyakorolható Politzer, 
Rosenberg és Társa banküzlet betéti 
társaságnál(Budapest, V., Árpád-utca 
8. szám).

Cellinl Ezüst- és Fémárugyár Rt. 
közgyűlése Bánffy Zoltán báró ur el
nöklete alatt Bachruoh-Biró vezérigaz
gató indítványára elhatározta az alap
tőkének 60 millió koronára való föl;, 
emelését. Az elővételi jog 2:1 arányfiAtí 
Strasser és Társa V., Nádor-utca 11. cég 
pénztáránál darabonként 1000 korona 
befizetésével e hó 24-ig gyakorolható, 
ahol az ez évro esedékes szelvényt is 
beváltják. A több mint 100 év óta fenn
álló vállalat állami és külföldi rendelé
sekkel bőségesen el van látva és leg
közelebb a részvény tőzsdei bevezetését 
kérelmezni fogja.

Cclnner és Társa Szalámigyár Rt. 
Szeged folyó hó 12-én tartott rendkívüli 
közgyűlése elhatározta az alaptőkének 
160 millióra való fölemelését. A részvé
nyek 1:2 arányban 1923 évi szelvénnyel 
450 koronás árban adatnak ki. Az elő
vételi jog a Magyar-Német Bank Rt- 
főpénztáránál julius hó 20-tól julius hó 
27-ig gyakorolható.

Ax Óceán tőkemelése. Az Óceán Ma
gyar Konzervgyár és Kereskedelmi 
Részvény társaság legutóbb tartott ren
des közgyűlése elfogadta az igazgatóság 
látal előterjesztett 1922-28. évi mérle
get és elhatározta az 58,024.009.08 korona 
tiszta nyereségből, a tartalékok bőséges 
dotálása után, részvényenként 200 ko
rona (50 százalék, tavaly 100 korona — » 
százalék) osztalék fizettessék ki a M«' 

i onr Váltóüzleti Rt. pénztáránál •• 
' 1922—23. évi osztalékszelvény ellenébe^*1 
; Az igazgatóság uj tagjaivá megválaB* 
1 tattak: Almássy Imre gróf nagybl*' 
i tokos, vértesaljai Vérto«y Sándor dr. 
I államtitkár. Mezei Sándor dr. Ügyváj 
: Szávozd Richárd nagybirtokos, Fürit 
Sándor nyugalmazott miniszteri tani' 
esős és GroMmann Sándor Igazgató- A



teatepMf. iHS »■ hétfőt jwpkó
amalérít és a kereetüLvitel Időpontjának 
nZgűlepltáeéval ae Igazgatóságot Wzta 

“eÁ Első Tőrőkszéntmlklúal Gőzmalom 
Bt köxgyülésa elhatározta, hogy1 rész- 
vén venként 80 korona osztalékot őzet a 
M^ryar Országos Központi Takarék- 
eíeziárnál. valamint hogy as alaptőkét 
VOMOOO koronáról 21,000.000 koronára 
mell fel. Az elővételi jog Julius 21-től 
M.fg bezárólag a Magyar Orsz. Köz- 
nontl Takarékpénztár I, emeleti pénztá
ránál gyakorolható 1:1 arányban á 8000 
korona nettó.

A Dél-Kelet Viszontbiztosító Rt. rész
vénye! a tőzsdén. A Dél-Kelet Viszont- 
tistositó Rt., amely az élúiult üzleti óv-

ben 200 százalék osztalékot űzetett, a 
részvények tőzsde! ^egyeztetését fogja 
kém!. Az intézet a Frankfurti Általá
nos Biztositó Társaság magyarországi 
telepeinek jogutódja és annak Összes 
üzleteit a folyó évben átvette. Érdekelt
ségéhez tartozik: a Dunántúl, az Ivria 
(Budapesten és Nagyváradon), a Ro
mán Lloyd temesvári biztosítóintézetek, 
valamint a Frankfurti Általános Bizto
sító Társaság magyarországi, ausztriai 
és cseh-szlovákiai telepei és a frank
furti anyaintézet összos üzleteiből ré
szesedés. A tőzsdei bevezetést, engedé
lyezése után a Strasser és Társa bank
cég, Budaptest, V< Nádor ucca 1L, fogja 
eszközölni.

7

SZÍNHÁZI hét
pót Kosdrynak. Király egyébként 
augusztus vége felé utazik Ameri
kába egy rendkívül érdekes társa
ság kíséretében. Vele mennek 
ugyanis a Görc Gábor filmszkeecs 
szereplői, Medgyaszay Jenő, Pádig 
Margit, Endrey Jenő és mások. A 
szkeccs ámerikai előadási jogát 
ugyanaz az amerikai ügynökség vá
sárolta meg, amely Kosáryt és Ki
rályt viszi ki Amerikába. Azért lót- 
fut most annyit a derék Med- 

: gyaszay Jenő, aki az utazás ősz- 
szes ádminisztraliv ügyeit intézi. 
Bizonnyára nagy sikere lesz és az 
amerikaiak is sokat kacagnak majd 
a mókás film ezerszinü jelenetein.

Mi van a színházak körűit
— Csend, halálos csend. 'Egyik

másikának már a fii is benőtte be
járóját, persze — nem epéskedni 
akartam — csak azoknak, amelyek 
nem játszanak, mert a Fővárosi 
Színházban például estéröl-cstére 
zsúfolt ház nézi végig a kánikula 

_ , ellenére is a Három Grácia remek 
■ előadását, tjgy színházi statisztikus 
I 'Mflfl 1.R IlQnSI zsv.sf-1 ros- zs.xv,

J léliezQt óta a Három Gráciá-n kívül 
............... .. ....... « ' ™ak M[(nn da,:ab érte me0 a‘t, 
poti.dt...SaAW az este, Péchy éne- '^ü kmnoncfakos melegben is 
kelt, az olaszok pedig, óda faltak az ' •iaza'íat; hozott. A Sibill, tí
4tUcttől.A negyedik napon azon-^^:^
bán mdr hiába sereglettek oda a de- i Kosáry Emma és Király,
■rék talidnusok, a verranda ajtaja \a Peer-Gint-ben Törzs, a Sserencsc- 

... .v. n r . - „ * In Z-zvxI ■ ÍJ „A.<„ I-t
reggel küldöttség kereste "fel hőségnek mindazt a sok Jájdál-
chyt. A szónok előadta, hogy a falu ' niát' a,foly most Billcr Irénre és 
népe rajong a szép ungheresaért és i 7’i6,>rr“ zudul. Érdekes,
kát Így meg úgy, pironkodott a le- ! h°ay TaP°lozay direktornak ez már 
•ült arcú Cicero, hajlandók lenné-!a ,nds°dik „forró" sikere, mert a 
—k —.. ... .. Szercnesetánc is az ö igazgatása

alatt töltötte meg egymásután öt
venezer a Városi Színház hatalmas 
nézőterét a legégetőbb nyárban.

— 8 ml van a Renatssancebant
— Ott még mindig kopácsolnak 

az ácsok a színház nézőterén. 
Augusztus első napjaiban nyitják 
meg a színházat, amelynek színpa
dán a jövő szezónban nem fogjuk 
viszontlátni Dolinay Ilonát, Tassy 
Máriát, Horváth Évát, Vágónét, 

| Kürthy Böskét, Virányit, Sugárt, 
Molnár Józsefet, akik más színház
hoz szerződtek; kapunk azonban két 
uj művészt, Törzs Jenőt és Forray 
Bözsit. A Csorlos-ügy félig-meddig 
befejeződött, de nem lehetetlen, 
hogy az Unió valamelyik operett- 
színháza a jövő szezónban szlnre- 
hozza. Kövessy Albertnak pompás 
daljátékát, a „Golem"-et. amelynek 
címszerepet Csortos Gyula, mint 
vendég látszaná el. Ez persze még 
mind csak tervezgetés és isten tud
ja, mi válik valóra ebből az őszig.

—. Igaz, hooy az elmúlt héten kiiláött- 
ségjdrds volt az Unióhozl

— Még hozzá nagyon Igaz, sőt azt 
is elmondom, miért, ha nem adja 
tovább, ügy történt ugyanis, hogy 
az unióbeli elbocsátások során hogy, 
hogy nem, rákerült a sor Lengyel 
Józsefre, as Andrássy-uti Színház 
tagjára is, áld egyik legszorgalma- 
sabb és leglelkesebb tagja a szín
háznál!. Szegény Lengyel Jóska, 
amikor megkapta a felmondó-leve
let, hát bizony isten, elpitneredett. 
Több se kellett a kollegáknak, össze
ültek a Liszt Ferenc-kávéházban, 
mert a színházat már bezárták ét

MCLdMOKtflG

KomőlyGn mondjál...
— Na hallja, csak nem fogok eb

ben a rettenő hőségben viccelni. Pé
chy Erzsi már néhány hete lent van 
Olaszországban, Palermo mellett, 
egy kis, fürdőhellyé kinevetett fa
luban. De bizony sok gondot okozott 
még neki is a líra felszökése, úgy 
annyira, hogy nagyon meg kellett 
néznie a bugyellárisát, ha valamit 
vásárolt. Egyszerre aztán mentő öt
lete támadt. Egy holdvilágom éjsza
kán, amilyet csak a gyönyörű Itália 
díszletfestői tudnak az olasz égre 
varázsolni, kiállt lakásának szőlő
vel bfutott verandájára és énekelni 
kezdett. Nem telt bele öt rövid perc, 
a falu népe már ott állott a ver-\ . -r ............ • -------- ----------
randa előtt és hihetetlen lelkesedés- ' ls ^D^otta, hogy emberem
mel hallgatták Péchy bánatos ma- Atn n
gyár nótáit, Így ment ez három nő

kéit, az olaszok pedig, oda voltak az ' házakat hozott. A Slbill, a
élvezettől. A negyedik napon azon-':E^-^Mrdt"a' ’A
bán már hiába sereglettek oda a de-[Bibíaben Kosáry^Emmá és Király, 

zárva maradt'.' Másnap'már''/■'óm\tílnc.!>a.’,Sarkae!l Aladár állotttik ki 
Tfinnol -n • Iá h.ŐRéf/Mfík ff rí snlf. .ínidfil-

nek u nóta,zóéri egy kis elemózsiát 
adni ezerébe. Péchy Erzsi belement 
8 szokatlan szerződésbe és azóta 
"eskamrájába kosárszámra hordják 
a jobbnál-jobb elemózsiákat, a finom 
tirbélü narancsokat, a banánokat, 
meg mindenféle ezerjót, ami Olasz- 
honban terem,

~ Bimity Mén irigylem Péchyt, majd 
™0 haza sem jön ...
.7. nem- Augusztus vége
m haza kell jönnie, mert megkez
dődnek az Orfeusz próbái a Blaha 
^jzaszinházban. 6 lesz - mint is- 

oretes — Eúridiké és ez bizonyára 
’wrn Olyan feledhetetlen alaki- 
’ám lesz, mint volt a Szép Heléna.

** a mMk Primadonna, 
káM £“1' mar Autózott Ameri- 

u~ Eayc1dr« csak a Balaton part- 
Utazott, férjével Buttykayíal.

“ A’o éíl.ua
k^dezniÍŐi lud^ mdr- akarja 
vrlü™á,„OÍ? királv Ern6 nincs-c 
bÍd.^cIu eav ki‘ vlatykdt, 

az ?oils,cr e‘ nem Er^f ^lulni' mCrt Kirá’v 

egy van' cmk *M>en
ButtSfi. ki,abb ,vtmo» mint 
An volto s. ni,k bi*°W nagy 
Ueuan^n^fEmehennek 

‘la*a kcdaPÍa, 
Biába vőitB^on ^rtidra 
kddüzene „ iK! n ,!acm>etée, sőt 
Ml nieg, de nüMf *Cm érka' 
Irodaa menetjegy. 
*° üieszavfnZ1 n .3í!l,,uot nem akar' 
iak elutaz-

elhatározták, felkeresik Lázár direk
tort ás megkérik, hogy a derék , ........ ................
Lengyel Józsi felmondását vonja FORGÁCS RÓZSIT 
vissza. Az elhatározást mindjárt 
követte a tett, felkeresték Lázár 
Ödönt, aki ép a Potria-kávéhdzban 
reggelizett és addig kérlelték, amíg 
Lengyel felmondását érvénytelen
nek mondta és mindjárt ott, a kávé
házban leszerződtette az uj sze- 
zónra.

— Mi hír jött külfóldrólt
— Szántó Gáspárról, a szinészvi- 

lág ragyogó hangi; Gazsijáról jött 
legutóbb hír. Szántó, aki tudvalé
vőén Amerikában él esztendők óta, 
fellépett New-Yorkban, a Metropo- 
litan-operaházban és döntő sikert 
aratott. Az öt dicsérő angol és ma
gyar lapok hasábjai megemlékeznek 
Fellegi Terinek, az Amerikába ke
rült művésznőnek sikereiről is. A 
kis Fellegi Teri itt Pesten, a Városi 
Színház tagja volt és most New- 
Yorkban az egyik magyar társulat 
primadonnája. Legutóbb Buttykay— 
Földes „Ezilstsirályá“-ban hódította 
meg az amerikai. közönséget. Koór 
Idáról jött még hír, aki Bécsből 
Tuniszba utazik, hogy résztvegyen 
egy filmfelvételen.

— Végül a köteles viccet kérem..,
— Már mondom is, anélkül, hogy 

nagyon kérne. Most, hogy Nádor 
Jenő, a Király-Színház művésze, a 
Fővárosi Színházhoz kerül vendég
szereplésre, a kedves Kompóthy 
Gyuszit ugratják a kollegák :

„No. Gyuszi, „második" leszel me
gint Nádor mellett."

Kompóthy csak hallgatta egy 
ideig az ugratók epés beszédét, az- 
tán csendesen megszólalt:

„Nem félek én, gyerekek, hiába 
beszéltek. Első József után is má
sodik József jött és a „második" 
mégis nagyobb volt, mint az „első."

h- én jubileumom
Irta: Halmay Tibor

Most vagyok négy esztendeje szí
nész. Jubileumot ülök én is, mint az 
öregek, még mint e héten a Három 
grácia. Csekély esztendőszám biz 
ez, négy, rövid, egytagú szó, de az 

■ egyénnek magának nem a számok 
magassága adja meg a jubileum ér
tékét, hanem a munka, amit végzett 
a négy esztendő alatt. Hadnagyko
romban vélt egy ezredesem, ő mon
dotta: „Minden katonának kell ri
portot vezetnie önmagáról, hogy 
tudja, mit végzett életében." Én la 
vezettem. Igaz, nem sok eredmény- 
nyel. A gzinétzségom dátumai így 
jönnek egymásután:

A „Gésák** Budán (itt kezdtem). A 
„Százszorszép" a Városi Színházban, 
ugyanott a„Béosi keringő", a „Her- 
melines nő", a „San-Tojrf*. Budán a 
„Debrocenbe kéne menni6, a Király
ban a „Gernyóhidiak", a Fővárosi 
Színházban az „Olivia hercegnő", a 
„Maidnka táncosnő", a „Három grá
cia".

Elgondolom, hogy huszonegy esz- 
teudő múlva már a uogyi-dszádoa 
Jubileumomat ünneplem. Jaj, Iste
nem, do öreg ember lenek. Ha ka
tona maradtam volna, talán akkor
ra már generális lennék. Vájjon az 
eJ> drága közönségem így is Ide
adja-e majd nekem ai aranygallórt!

RÖVID HÍREK
RÓTT SÁNDOR,

a siófoki nyaralás Hiún Drez. 
dóba utazik, ahol három hé
tig pihen majd egy szanató
riumban.

LENGYEL MENYHÁRT,
a kiváló Író néhány heti tartóz
kodásra Budapcstro érkezett.

Á VÁROSLIGET
egyik vendéglőjének helyén, 
hír szerint, hatalmas arányú 
téli mulatóhelyet építenek élel
mes vállalkozók.

MÁTYÁS KIRÁLY
élőiének egye, epizódjait tárja a 
néző elé Vágó Géza rovüje, ama-

lyet őszre a Főwirori Cirkul, mw, 
tat be félezer szereplővel.

akit tudvalévőén a Nemzeti Szín
házból elbocsátottak, Berlinbe hív
ják egy filmvállalathos.

ESTE.
A mozi- és színház évad indulá
sává! nyugateurópai stílusa, gaz
dagon illusztrált hetilap jelenik 
meg ezen a címen, amely értékes 
közleményeivel, temérdek aktua
litásával nélkülözhetetlen kalauza 
lesz a mozi- és színház járó kö
zönségnek. A Ma Esté-t Várnai 
István szerkeszti, társszerkesztó 
pedig ReRe Pál, Forgó Pdl ŐT. és 
Iván Edd'. Az uj lap szerkesztő
sége és kiadóhivatala Vni„ trtlrtr 
Szilárd-utca 4. szám alatt van.

SZŐKE SZAKÁLL
„Vonósnégyes'' tAsnü kacagtató 
:>ohósága Zürichben, a SchneUfor 
Bűneként Bonboniere-ben, nagy 
sikert aratott.

JÁKOB!
régi operettjének zenéjéhez ffor- 
nwth Imre librettót írt a Fővdroei 
Színház számára.

MA'

A három grácia jubilárls hete !mv•
a Fővárosi Onereta zinhdz jövő hete. 
Szerdán ötvenedszer kerül színre Lehőr 
Ferenc páratlan sikerű revtioperettje a 
bemutató nagyszerű szereplőivel.

Nyelvek, fülek, csend, figyelem 
Szóm fontos beszédre emelem 
Ha egészséged első gondod 
Csak használj mindig lysoformot

Menjünk 
az Mngol 

VankbTl
Naponta oűníen elő
adásban elősWrBtiró- 
pában a világ lac- 
nagvohb asenzáoiója 
autóverseny a leve
gőben, Katlo 8and-

TBLBrÖN: S5-55
wína, a világ legerő
sebb asszonya . és a 

többi atraKció!

í^l &

gummisarkol\% 
ajn.lra idegeifV 

mi altalja.' "

hanem vegyen seonnal büköltöxhető 

hágaivagytelket 
mert az IneatlanoknAl az áremelkedés eratlfa 
várhat*. Bővebbet Bfta tulajdon onnal DCK0SI Kla 
VB., Almás! tér nyaló. Telefon: József 124-W

EÍÍOfllSífioll blzomtniiba és f’rfxlm- 
lók t..uttrgykÁt,j>ored- 

képeket, rég! hütcrokit, értzere- 
Iret tao.KfUMgmen'cfen leamagcuabb ártér ti értük. Guort elintézit. —____
tGgrrertkaouíg. iHfikereskeilás

IMM Cmlal. VII., EraéM 
körút ti -feleién ■ J&tí 2S-M

Aranyakat 2100-3S00K-11
Jözacf körűt 17. wía Telefontam: J4u* k

%25c3%25a9%25c3%25adl.ua
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H bajnokság második napja
mrc 6, ftc s, kroe 3, bérc 2 

BBTE 1 bajnokságot nyert
Nagyszámú közönség előtt, kissé sze

lét időben rendezte a MASz. az atléti
ka! bajnokságokat szombaton és vasár
nap. A legjobb atlétáink csak e hét fo
lyamán érkeztek meg külföldről, a 
KAOE ia csak az utolsó pillanatban en
gedte meg atlétáinak startját és igy a 
verseny komolysága veszedelemben for
gott Most a vorsepy után megállapít- 
hatjuk, hogy olyan eredményeket hozott 
a bajnoki küzdelem, amire (jenki sem 
mert számítani, és amire 1914 óta nőm 
▼olt példa. Gcrö, Kurunczy, dr. fíalus. 
ka, Toldy, Bördögh, Somfay eredmé
nyei oly kitűnőek, hogy a magyar sport 
méltán meg lőhet elégedve atlétagárdá- 
jával. Sajnos, a nagy ezélben elért 
eredmények közül dr. Haluska 7 m. 18 
om. távolugró és G'erŐ 22.2 mp. 200 m. 
eredménye nora hitelesíthető rekordnak. 
Rendkívül rokonszonvesen fogadta a 
közönség a veterán gátfutó Kováét 
Nándor győzelmét, aki gátdöntés nélkül 
ért a célba és Toldi szintén tapsra ra
gadta a megjelenteket. Összegezve a 2 
napos viadal eredményét, a MAC—0, 
FTC—5, KAOE—3, BEAC-2 ét BBTE— 
1 bajnokságot nyert. Egyénileg Góró 
Ferenc (KAOE), Ben ódák János (MAC) 
és Somfay Elemér (MAC) 2—2 bajnok
ságot nyertek. Rendkívül heves küzdel
met hozott nz 1500 m. síkfutás, ami vé
gül is Benedek (MAC) győzelmével vég
ződött. Az elért idő közepes, de tekin
tetbe koll vonni, hogy úgy Benedek. 
mint Némethy az előző napi verseny
zéstől fáradtan startoltak. A verseny 
legkiemelkedőbb száma kétségkívül a 
■nlydobáa volt, ahol a döntőben az egye
temiek három kiváló atlétája küzdött 
egymás ellen. A győzelmet végül is 
megérdemelten Eördögh ragadta magú
hoz, olyan eredménnyel, amivel 1914 
óta nem nyortek nálunk versepyt. Ér
dekes küzdelem volt ú 206 m. gátfuiás- 
bhftr'Whor Muskdt az utolsó gát előtt 
méterekkel vetetett Somfay előtti az 
utolsó gátban azonban elesett és a cél
ban még Kovács is megelőzte. Megem
lítésre méltó, hogy Kovács Nándor első 
Ízben 1902-ben nyerte el a 110 m. gát
futó bajnokságot, mig legutoljára 1911- 
ben. A veterán atléta jelenleg 46 éves. 
Szép küzdelmet hozott a 400 m. síkfu
tás Kurunczy és Fixl között, de a fl- 
nishben előbbi kitüuő idő alatt köny- 
nyen győzött. A magasugrást. Gáspár 
nyerte Serf előtt, de csak a döntőn  gr ás - 
bán, mórt mindketten 180 cm-t ugrot
tak. A jövő magasugrója minden való
színűség szerint Orbán (HTVE), ki a 
175 cm.-es magasságot könnyen ug
rotta át.

Toldi megjelenését a pályán olyan 
tapsvihar köszöntötte, amit eddig csak 
• futballmérkőzésen lehetett látni, ügy 
látszik, a közönség hű marad régi atlé
táihoz. A verseny rendezése mintaszerű 
▼olt.

A vasárnapi magánforgalom
Uen uiiard hnnrnlat mellett bonyolódott le. A technikai akadályok 
nem engedik, hogy vasárnap tényleges kötésekben nagyobb Iliiét tej- 
IddheMék, de az a tény, hogy a legtöbb értékre pénzkínálat van. míg 
áru még aiórványonan sem jelentkezik, mutatja a rendkívüli szilárd 
tendenciát. A kővetkező tazáclós ár folyamokat emeljük ki: Magyar Hi
tel 34Ö-3JH*.  Uzániiioló 7Í-78.M*.  Lloyd Bank 14.m-U.5H, Hermcs 
17-JUH Mezőmkor 17»-172.m. Osztrák Hitel liü.áM. Ali. Takarék 
UHi Pesti Hazai l.lH.m. Ofa 23(.«W, Motor 7tm. Ingatlanbank 
ttüAM. Őstermelő 1H-1U.H5, Kőszén 1.IH.IM, Magnezit 1.3N.WÖ, Ganz- 
Oannhlu. AMI.HI, Ganz Vili. 9H.Nt Izzó 3M.MÖ. Salgó 38MW. Szalámi 
4«.«W, MFTR 145.IH Városi 33.IH, Közúti 35.H4. Finom bőr 31-!3.m. 
Mérleg 3l_»3.m, Böbm hordó 44M -SH. Olaj 7I-73.H*.  I4mpa 3»-3«.m, 
Bródi Vágón 7X«W.

Második nap.
100 m. síkfutás. Bajnok: Gerö Ferenc 

(KAOE) 10.9 mu. 2. Borost Ernő (MAC) 
11 mp. 3. Veress Elemér (MAC) 11.1 mp. 
Kurunczyt a starter háromszori kiugrás 
miatt kiállította.

Sulydobás. Bajnok: Eördögh László 
(BEAC) 13,64 m. 2. Bedő Pál (BEAC) 
13.48 m. 3. dr. Cscjthey Lajos (BEAC) 
13.15 m. Izgalmas küzdelem után a 
BEAC atléták egymás között intézték 
el a bajnokságot

3faffasugrds. Bajnok: Gáspár Jenő 
(MAC) 180 cm. 2. Serf Egyed (FTC) 180 
cm. 3. Orbán Ferenc (Hódmezővásár
hely) 175 om. Serf halyezéso meglepetés.

110 méter gátfutás. Bajnok: Kovács 
Nándor (BBTE) 17 mp. Muskátot (MTK) 
és Püspökit (MAC) gátdöntés miatt 
diskvalifikálták.

Diszkoszvetés. Bajnok: Toldi Sándor 
(FTC) 42.06 m. 2. Morvalits Kálmán 
(Nagykanizsa) 40.16 m. 3. dr. Csejthey 
Lajos (BEAC) 39.08 m.

200 m. gátfutás. Bajnok: Somfay Ele
mér (MAC) 26.4 mp. 2. Kovács Nándor 
(BBTE) 29.2, 3. Muskdt Léssió (MTK.) 
Munkát az utolsó gátban megbotlott és 
ezért vesztette el a versenyt noha 2 mé
terrel vezetett

1500 m. sikfutds. Bajnok: Benedek Já
nos (MAC) 4 p. 15.5 mp. 2. Némethy 
Jenő (FTC) 4 p. 16.2 mp. 3. Zottdnj/ 
Kálmán (MAC) 4 p. 17.8 mp. Némethy 
nz előzőnapi 5000 métertől fáradtan 
versenyzett

400 m. síkfutás. Bajnok: Kurunczy 
Lajos (KAOE) 50.5 mp. 2. Fixl Lajos 
(MAO) 51.9 mp. 3. Bér ált László (MAC) 
52.8 mp. Könnyen .méterekkel nyervo.

Hármasugrás. Bajnok: Vjfaluczky 
SfrrMt (FTC) 13.83 m. 2. Somlay Elemér 
(MAO 13.71 m, 8. Molnár Ferenc (MAC) 
18.63 m.

Kerékpár
A Világosság Kerékpárkör versenye.
Csekély érdeklődés mellett folyt le a 

mai nemzetközi kerékpár verseny. A kül
földi versenyzők megnyerték összes sza
maikat Részletes eredmények:

Világosság KK jub. nagydij. 10 km. 
motorvez. 1. Schwdb (Schweiz) 11 p. 18.2 
mp. 2. Pawke (Németország).

15 km. motorvez. verse'njj: 1. Pawke 
(Németorsz.) 17 p. 14.2, 2. Schwáb (Svájc).

25 km. motorvez. verseny: L Schwáb 
(Svájc), 2. Bartos (VII. kor.)

Nemzetközi meghívásos verseny. 1000 
m.: 1. I/ahn (Treptow). 2. Uhareczky 
(VII. kér.), 8. Burghardt (VII. kér ).

Tulipándij I. oszt, föversenyzőknek: 
1. Grimm (Világosság), 2. Welwárt 
(MTK), 3. Pfgifer (FTC).

Főverseny II. oszt.: 1. Köri eh. 2. 
Trachtuleoz. 8. Horváth.

Rózsadij klubcsapatok részére 8000 m.; 
1. Kondor K. E. 2. Edison—Kitartás.

Selejtezőverseny: 1. Sági. 2. Horváth. 
8. Tőkés.
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Baptfia legyőzte Fpölicfit
SS Ktrálydljat Kenj/ery JUajos nyerte 

Sípos 50 méteren gyOzOtt Rademaclken eUen
A királydijat néhai I. Ferene József 

ő császári és királyi felsége alapította 
1911-ben a MAFC-nak. A díj első vé
dője a magdeburgi Helias volt. Tavaly 
Gustáv Fröhlieh vitte el, mig most is
mét, az időközben többszörös védő, Ke- 
nyery zsákmánya lett A gróf Fürsten- 
berg vándordíját a MAFC nyerte a 
magdeburgiuk és az MAC kombinálja 
ellen.

A Gernánia 4-szer 50 m. stafétaverse
nyében találkozott Sípos Márton világ
rekorder Rademacherrel, oki csak hosz- 
8zas unszolásra állott ki ellene. Sípos 
rosszul startolt. Rademacher félpályáig 
vezetett, de a magyar bajnok erőteljes 
finissel 84 mp. alatt úszta meg a távot. 
A hőlgyuszók közül a szokatlan távon 
és erősen hullámos vízben Dénes Irén 
jó eredménynt ért el, formája fejlődé
séről téve bizonyságot. A 100 m.-es tá
von Wagner Józsa ért el eredményt. 
Komáromy Mártha, Fest Franciska és 
Krnszncr Vilma csak karcaapással ma
radt el egymás mögött. A verseny ren
dezéséhez a kritika bátran hozzáfér.

A fontosabb eredmények a követ
kezők:

Kiráiydij, 100 yard. Kenyery Alajos 
(MAFC) 0.58. Gustáv Fröhlich (Helias)

Lósport
Megyeri versenyek

A káposztáMnegyeri nyári meetáng 
második napját általában a papírforma 
jellemzi.

I. Dunakeszi handlcap. 1400 m. Ba- 
buezi ugrik le legjoban, közvetlen mö
götte Gyöngyi a mezőny élén, hosszak
kal hátul Kalypso. Egyeeben a vezetőt 
Fácán, majd Fehér holló hagyja el.

I. Fácán (Lapos) 4. II. Fehér holló 
(Fuki) p. III. Baímczi (Horváth) 6. Fu
tott még: Gyöngyi, Kalypso, Katicabo
gár, Merengő II. Omnia Vincit ós Fuew. 
Tót. Tét: 100:860. Hely: 100:150:140:210.

71. Júliusi gátverseny. 4000 m. Start 
után Repkőny vezet, mögötte ügardy éo 
Jofe. A második kÖrnéVá sorrend Jofe, 
Bepkény, ügardy. A harmadik körnél 
Ügardy is elhagyja Repkényt. Az 
egyesbe Repkény iá felzárkózik a felt 
Issekutz lóhoz ée az utolsó gát után rö
vid küzdelem után könnyen nyer.

I. Repkény (Binder zds.) 6. II. Jofe 
(hg. Odoscalchi) 2% r. III. ügardy 
(Orosz flhgy.) 3.

III. Négyévesek nagy gátcersenye. 
4000 m. A géptől Thököly hosszakkal 
vezet Apró és Derek előtt; a mezőny tel
jesen elszórva. A harmadik körnél 
Apx'ó és Derek próbálja Thökölyt el
fogni, de az végig vezetve fölénnyel 
nyer. A Thököly játszi könnyedséggel 
oldotta meg feladatát, a aki szokatlan 
távon is.

I. Thököly (Patzák) 1M. II. Vonzalom 
(Gdmpl) 1%. IIL Derek (BÍCtóte) 8. Fu
tottak még: Apró, Ergó. Pajti. Tót. Tét: 
100:220. Hely: 100:140:140.

IV. Atta Troli akadályverseny 4000 m. 
Indításnál Hűség III. hosszakkal ugrik 
le a géptől s yégig vezetve kön yen 
nyer.

I. Hűség III. (Rakowsaky) 1J4 r.
TI. Brigitta (Orosz fhgy) 1JÍ r.
III. Borbély II. (Sehneczy hgy.) 10. 
Tót.: 100:170.
F. Hároméves nyeretlenek gát versenye 

2400—1000 m.-ig. Cserebogár vezet, ekkor 
Magvas felnyomul s küzdelem után 
könyen nyer. I. Magva*  (Grimpl) 2’4 r. 
JI. Cserebogár (Baráth) 4. IIL Elsőm 
(Kissiváth) 10. Futott még: Barátfülo. 
Tót.: 100:130.

VI. Kétévesei: eladó versenye, lono m.
I. Szívtelen (Szabó) 6:10 r. ’
II. Facetté (Stencel) 4.
III. Bónika (Biernátzky) 88. Fntottak 

még: Beau, Fox, Oraka. Papucsliős.
Tót. Tét: 100:160. Hely: 100:180:150.

* A Kert-mozi ma mutatja be új 
műsorát: Dumas örökbecsű meg'fll- 
meaitett regényét 'A vasgyárost (9 
felv.l, melynek főszereplői: "Albert 
Baj/*er.inann,  Helga Molűnder, és

59. Gábort! Antal (NSC) 1 p.
Allamdij, 100 m. mellúszás. ErichBade. 

maeher (Helias) 1.71 mp. Bartha István 
(VAO 1.28 mp. Csillag 1.81 mp.

Hátw2ds elönyverseny 100 m. Avay
1.37  kétötöd mp., Lajta, Lőrinc.

Mellúszás hölgyeknek 100 m. Wagner 
Józsa (NSC) 1.47 négyötöd mp., Feszt 
Franciska (NSC), Komáromy Márta 
(NOS).

1 fjuságl verseny 200 méter. Páhok 
István (MÜE) 8 p. éí egyötöd mp. Szabó 
litván (VAO.

Előny verseny 100 méter. Ceíler 1 p. 58.
Gróf Fürstenberg-vándvrdij, staféta, 

verseny 50, 100 és 150 méter, tetszés, 
szerinti úszással. MAFC 8 p. és 82 mp 
NSC 3.35 kétötöd mp.

50 méteres hölgy verseny. Dénes Irén 
50 mp., Komáromy Mártha, Kraszner 
Vilma.

BosssemanH-Kühnemann' Rt. dija, 100 
méteres hdtuszás. Bartha Károly (NtKty 
1 p. 18 és egyötöd mp. Gustav Fröhlióh 
(Helias), Hlavacsek Márton (BKAO.

Cer mánia-vándordíj, 4X50 méteres 
stafétaverseny. I. MAFp csapata: Sípos. 
Virányi, Kenyéri I., Beleznay dr,

II. Magdeburg NSC kombinált, ; f< fc.

Brúnó Deiarli. A nagyszabástf, Cse
lekmény, játék, rendezés tekinteté*  
ben kifogástalan filmalkotást egy 2 
felvonásom amerikai burleszk: Fix- 
Fox as olajban előzi meg. (8 és 10 
órakor.)

NYILT-TÉR

Tőzsdei Hírlap 
tekintetes sserkesztSsúgének 

Budapest,
Július hó 22-én megjelent lapjukban 

Hollós Imre Frigyes tőzsdeblzomáayos 
eznbadlábfa helyezésére vonatkozó oik» 
kükhöz, az alanti megjegyzéseket vagyok 
bátor fűuui, amelyeket Iztveátedjenek 
tudomásul vonni.

Hollós hankblzamányos és nem tózede- 
bizományos, mert nsn volt tőzsdetagi 
sőt a tőzsdét sem látogatta, ügyfelem 
volt.

Eleinte kisebb, nagyobb megbízásokat 
eszközölteip. míg április 18-án 56,000.000 
koronát érő értékpapiránományát fede
zet hiányában leexekutáltam és Hollós 
folyószámlán tartozásban maradt 
3,000.000 koronával. Hollós játékának W 
százaléka feleké volt, a többi 90 százalék 
nostrodáték volt, ami inzolveroiáját 
okozta. Rengeteg feljelentés érkezett 
annak idején a főkapitányságra Hollós 
ellen, jüire Hollós engem nevezett meg*  
hogy nálam veszítette el a pénzét és az 
oxekutálásért feljelentett. Tisztára azért, 
hogy Hollóst megmentsük és hogy ügy
feléről Hollós kiegyezzék, ügyvédem, dr« 
Baksay Miklós úr megegyezett Hollós 
akkori védőjével, dr. Vaisz István ügy
véd úrral, hogy 8,000.000 korona kölcsönt 
folyósítunk három hónapra, amely tdő 
elteltével ha Hollódnak nem sikerül ügy
feleivel kiegyezni, akkor az értékek*  
amely ma közcljár az 5,000.000 koroná^ 
hoz, nekem visszajár.

Hollós védője tehát az értékeket még 
folyó évi május hó 8-án kézhez kaptat 
tehát a dolog nem úgy áll, ahogy Ön, 
Igen Tisztelt Szerkesztő Ur azt. kösö’.t® 
A magam réssérői a megszokott infor- 
má lat lanságot éázlolem az önök cikké
ben és megjegyezni vagyok bátor, hogy 
tudomásom van arról, hogy a szóbsn- 
forgó cikket Gál Miklós úr, dr. Gál 
Jonő ügyvéd úr, Hollós jelenlegi védőjé
nek öccse szerkesztette.

Fentiek szíves tudomásulvételét kérve, 
maradok telje*  tisztelettel

Feldmann Ferenc 
irtékpaplrkerctkedü 
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