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nomzstgyúlésl képviselő

Sir a nyomortól az ország dolgozó 

flépe. Kétségbeesetten kénytelen 

tűrni "és nézni, hogy mint emelke

dik óráról-órára a drágaság. Sem

mit nem tehet. Már a mindennapi 

kenyér ára is. túl van a fizetőképes

jégén. Mi van ebben az országban! 

Hát kihalt itt a józan ész, az önzet

lenség s az emberszeretet teljesen. 

A jólétben élők, a milliárdokat ke

resők nem éreznek lelkifurdalást

embertársaik mérhetetlen nyomo
rán! Szegény Magyarorszá! Dol

gozó millióidat az éhenhalás réme 

fenyegeti és törvényhozásodban pi

kantériák, panama-vádak izgatják 

a kedélyeket, A kormány pénsügy- 

mi niwtere a tudatlanság és . tehe

tetlenség önteltségével azzal akarja 

megvigasztalni a nyomorgók mil
lióit, hogy érik már az uj deviza

központ az Alföldön. E megjegyzé

sében benne van minden szerencsét

lenségünk oka, benne van pénzügyi 

politikájának csődje. Mert igaz, 

hogy érik a búza az Alföldön. De

nem a munkásság millióinak és nem 

« tisztviselők százezreinek. Mert 

igaz, hogy olyan bő termésünk van, 

amilyenre csak az öregek emlékez

nek. De ebből a köznek semmi 
haszna nincsen. A bő termés a bír- 

tokosoknak érik és az exportőrök

nek, — senki másnak. Tudatlanság 

8 bő termésünktől a korona javulá

sát várni. Hiszen a szemünk előtt 

folyik le szinte óráról-órára bő ter

mésünk ellenére a drágasági Őrü

let’ A földművelésügyi miniszté- 

rium jelentése szerint holdanként 
i^-20 mázsás búzatermés van és 

ennek dacára, mint Bottlik kép
zelő ur fölemlítette, 1000 korong a 

tógazdasági munkás napszám- 

re‘ Egy kiló kenyér pedig 700 ko- 

r°na. A bő termés ellenére a búza 

3ra egyrG rohan a magasba s a ko- 

°na egyre zuhan. Miért, kormányzó 

a'nú Azért, mert az állam összes 

müluí a f0RyaBzt’’k’ * dolgozók 

n viselik, amig a nemzet jő- 
^Wnek RO%-át a birtok és tőke 

lénLVf5^’ 8 kormány nem 

litiV. ^övedelemelo8zlási po-
Uhtn„Uvara’ feltartó^athatatlanul 
’ haDQnk a katasztrófa felé!

Lendvai Istvánt 
megválasztották Cegléden

csendes választása
- A Hétföl Napló kiküldött tudósítójának teléfdnjalentése -

Este hét órakor Lendvai Ist
ván több mint ezer szótöbbség
gel vezet, a többi négy jelöltre 
esett összes szavazatokkal szem
ben. Lendvai István 1857, Peiffy 
Dániel 1157, Fóthy Vilmos 272, 
Dínich Vidor 47 szavazatot ka
pót este hat óráig. A szavazást 
hivatalosan tíz órakor zárják le 
és még legfeljebb 10M szavazót 
várnak az. urnákhoz. Az ezer 
szavazat tehát, mégha mind a 
többi ■ Jelöltre esik Is, nem vál
toztathatja meg * az erédménrtí 
amely Lendvai István fősei
mét jelenti:

A választás lefolyásáról egyéb
ként tudósítónk a következhet je
lenti:

Izgalmas előzmények után a leg
nagyobb csendben folyt le Cegléden 
a mai választás, amely az Ébredők 
jelöltjének, Lendvai Istvánnak kő
sóit mandátümöt. öt jelölt ver
senyzett Cegléd képviselőségéért, 
Lendvai Ébredő-programmal, Fóthy 
Vilmos Ktfssuth-tradioióval, Pálfy 
Dániel az egységes párt zászlajá
val, Dlnniőh Vidor, mint keresz
tény ellenzéki és Hagy László dr., 
egy fiatal kecskeméti Ügyvéd mint 
munkáspárti jelölt igyekeztek meg
hódítani a ceglédi választók vt$k- 
sa4t.

Reggel nyolckor Cegléd főutcáján, 
amely a város szivét hasítja át, alig 
bandukol néhány ember.

Csak a pártirodák előtt van némi 
választási hangalat.

A Nemzeti Szálló ©lőtt állanak a leg
többen. Itt a földszinten a Pdlffji-pdrt, 
az emeleten a Lendvay-pdrt helyisége. 
Ezenkívül a város urég egy poutjáij van 
kisebb csoportosulás, a Központi Szálló 
előtt, ahol Deniohók és Fóthyék párthe
lyiségei vannak. Egyébként a. város 
MM képe égé*zen nyugodt. és csendes. 
A 14 kerület választó polgárai gyéren 
Hárulnak a szavazó bizottságok elé.

A vasárnapi csöndbe dermedő város 
főútvonalán csak a két-két csendőrrel 
erősített rondőrjárőrök jelzik a nagy na
pot Cegléd mai vasárnapja aein külön
bözik a hétköznapokat követő csendes 
ünnepi mvnkaeztinet napjától

Réggel kilenckor a Lendvay-párt eme
leti ablakán fekete tábla tfenik meg. 
Rajta a szavazatok állása:

Lendvai latján. lát
Pálffy Dániel Olt
Fóthy Vilmos 1
Dilllch Vidor I
Nagy László dr. I

Ugyanakkor, miután a választás el
lő órájában csppáp ery. B^ava^atot

kapott megjelent a választól) irtó s 
hál

Nagy László dr. és bejelentette, 
visszalép.

Az első turnusokban a szavasók 
nagyrésze Lendvaira szavas. Dél fe
lé már triumpfussal viszi k körül 
az ébredők a fekete táblát, amelyen 
a leadott, szavazatok élén többszáz 
szótöbbséggel vezet Lendvai.' A 
Léndval-párt fuúfdí — úgymond- 
jáfcdiákok — tiltíkUA 
BzámdiMmak a városban, általában. 
feltűnő as ébredők ssctvetetieége. 
Ezzels zs^mbn az ellnzóki és kor
mánypárti- választási élet nehezen 
indult

Most látható á hatása annak, 
hogy az ellenzéki jelöltek nem gyű- 
lésethettek, Fóthy Vilmos egy. gyű
lést tarthatott csak, a tanyák népé
vel, amelyből a négy kálső kerület 
választói kerülnek ki, nem is érint
kezhetett. Szemmel látható,' hogy a

a nyíltan szavazó város polgá
raira ránehezedik az aggodalom 

terhe,

félnek, högy a meg nyíl átkötő fe
nyegetéseket beváltják és éppen 
ezért, tartózkodnak a szavazástól.

A déli órákban még passzív re
zisztenciában van a város 511

Bezárták a siófoki 
iátákharianeot

— A Hétfői Napló lufiótilójátdl —

Közismert tény, hogy Siófokon 
hallat1 an mértékbén elharapódzott 
a hazárdjáték. Az Úri Kaszinó szá
mos teripe állott nyitva éjjel-nap
pal a játékosok számára, akik bor- 
carat-t, chemln de fer-U niakao-l és 
mindenféle hazárdjátékot játszot
tak ott a legnagyobb tétekben.

Siófokra a nyári hónapokban va
lóságos népvándorlás indult meg} 
Budapestről, minden pesti játékost 
ott. lehetett látni a zöldaaztalok - 
kőről tolongani, akik közül sokan I 
csak egy-egy éjszakára rándultnk j 
le a Balaton parijára játszani.

Szombaton éjjel váratlanul

negyven detektív jelent meg Sió

zsidó választópolgára, valamint 
a munkásság is.

Délben 12 órakor Lendvtzinak már 
ÍIUS szavazata van, szemben Pálffy 320, 
Tóth SS és Diniek 5 szavazatával. A 
szavazók egyre gyérebben Jelentkeznek 
a bizottaigok előtt.

▲ választás délutánja U csendben 
telik él. A számarányét nem változnak.

Cegléd 10.WÜ választója közül a 
legfőbbet tartózkeiteak a szavalás
tól. A tehyák alpe nrég ralutUg 

aém vonni let
Most már'áyfiváamld. hogyha a vá- 

Msv/Ok sem vötrttTűak fel estig teljes 
számmal. Leadtál győz. A múlt válör- 
tázán 8110 Szavazatot adtuk Jö Cegléden 
és Takács Jórtef rét. esperes, a választás 
vezetőjének nyilatkozata szerint

most legfeljebb 5MI polgár fog élni 
választójogával.

Takács esperes a legtöbb kerület
ben déhrtdn hatott kitilt te a Sár.órát, 
a többi kerüléiekben fiskor féjesik 
bo a választást. A szavazók már 
csak elvétve jelentkeznek.

A válanzfás áVása este hét óra
kor:

Lendvai István . . . 3018 
Pálffy Dániel . . . 1239

Fóthy Vilmos . . . 288
Diniek Vidor .... 4b

'4$ eredményi holnap reggel hir
detik ki.

fokon, körülzárták a Kaszinót, 
nehfaltak a termekbe,

leigaeoltatták a játékosokat, igaz
gatókat, lefoglalták az asztalon levő 
pénzt, azután

lezárták a Kasziuó helyiségeit.

Az eljárúwra ar adott okol, hogy 
a főkapltútrysógra olyan jelentései, 
érkeztek, hogy a siófoki ITrlKnszi 
nóba minden előzetes jelentkezés, 
vagy formalitás nélkül beléphet 
bárki, nkl játszani akar.

A budapesti Bu/f-rs ffőno-dotek- 
t-ivtaópoH negyven íagja utn/j 
le szömbotou Hiútokra, ahol éjjel 
naegtepetósszoriien körülfogták a
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Kaszinó épületére, eláilták az ajtó
kat és ablakokat, azután behatoltak 
a termekbe és megkezdődött az 
igazoltatás.

A játéktermekben sok százan 
szorongtak,

ezeket a detektívek mind a legszi
gorúbb igazoltatás alá fogták, azé 
mély! igazolást nem fogadjak el, 
mindenkitől 
tek és csak 
pl ún,

egyenként

okmányokat követel* 
tökéletes igazoltatás

fölfogták az Hnna-uccal 
gyilkossággal vádolt 

Szantnev Ferencet
Egyelőre fagadia a bűncselekményt

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

engedték cl az em
bereket,

közben a detektívek egy csoportja 
az asztalokon levő pénzt foglalta le.

Lefoglalták a téteket és n pinká
ban levő pénzt, Összesen körülbelül

kilencmillió koronát
A tétek n különböző asztalokon 

körülbelül 7 millió koronát teltek 
ki, a pinkák tartalma mintegy két
milliót. Az egyik bakkaszial pinká
jában

körülbelül másfélórai játék 
után félmillió korona volt.

'A pénz lefoglalása Után és a já
tékosok igazoltatása után — akiket 
n detektívek mind elbocsátottak •— 
a Kaszinó jelenlévő vezetőit vették 
kihallgatás alá, majd őket la elbft- 
c»átották. azzal, hogy

foglalkozás nélküliség elmén 
megindítják ellenük az eljárást
A szolgák eloltották a díszes csil

lárokat, a nagy termek kiürültek, 
az asztalok búsan és üresen ter
peszkedtek a játékosok nélkül rideg 
helyiségekben, azután

• a detektívek lezárták a Kaszinót
Ós ezzel, legalább is jóidőre meg
szűnik a pénz lázas forgószele Sió
fokon és Siófok — legutóbb kétes 
oxiRitenciák kedvelt szórakozóhelye 
— viMzapolgáriasodlk kedves, egy
szerű baia^onWüjd^ré^^^^^^

Berlinben 
KormínyvMíal 

számolnak
Berlin, julius 29.

' Amennyire oddig a helyzetűt áttekin
teni lobot, n mai nappal kapcsolatban 
felmerült aggodalmak nem nyertek be- 
ígazoló«t. A város külső képe feltűnően 
nyugodt. A bejelentett zavargásoktól 
félve, a lakosság a szokottnál sokkal 
nagyobb mérvben otthon tartózkodik. 
Berlinnek különösen északi és keleti ré
szén ezldőazoriht nagyszámú kommunis
ta gyűlés folyj’-, amelyek általában nem 
nagyon látogatottak, csak a munkásne
gyedekben ólénkobb az uccák képe. Az 
uocákon gyűjtenek a rtuhr-vldéki mene
kültek és elítéltek javára is.

Számolni kell azzal, hogy a folyamat
ban lévő 27 kommunista gyűlés után 
megvalósítják a kommunista párt nngy 
részének nmn szándékát, hogy a tilal
mat kijátszva ás véletlen csoportosuláso
kat bzlnlolve a gyűlések résztvevői fel
vonulnak az uccukra. Erről azonban 
csak n gyűléseken fognak dönteni. A ti
lalmat tartalmazó falragaszokat a leg
több helyen át ragasztották ilyen cédu
lákkal: Csak azért is!

A helyzet nagy komolysága a mai reg
geli lapokban tükröződik vissza. A biro
dalmi kormány kiáltványa kétségkívül 
jó hatást toll, noha általában kifogásol
ják, hogy alaposan megkésett. A T’or- 
wiiris szerint a kormány, amely ezt a 
kiáltványt kiadta, c pillanatban még n 
köztársaság alkotmányos kormfmyn.

A középpártok munkaközösségének ve
zérel tegnap értekezletet tartottak. A 
belpolitikai helyzet komoly megitálósóben 
valamennyi pártvezér egyetért, tla nem 
íx kormány változással, dr a kormány 
ujjászer vezéré vei mindeneseire s.ríniol- 
nak. Ebben a pillanatban nv'g nem Ítél
hető meg. hogy mely irány fog felülke
rekedni. (MTI)

— li.uznált. kopott. Ivu-CiODpíI Ki kai te tenék nflktnt 

zománcédényeít. heten 
btlOi taljtalakltva visszakapta. Aa ullá zonüncozott 
tdérmtet Miit érdekében nézte meg: FWUSSU 
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Vasárnap délután a tizedik kerület! 
rcudőrkapitányság jelentést tett a fő
kapitányságnak, hogy Sxantner Feren
cet, aki az óbudai Anna-utcai gyilkos
ságban alaposan gyanúsított, ma Kőbá
nyán, a Harmat-utca 8. számú házban 
elfogták.

Szandtncr Ferenc szombat este jelent
kezett volt gr zdájánal Kőbányán, a 
Harmat ucca 3. az.írnu házban s éjsza
kára szállást kért. Kívánságát teljesítet
ték ü a von csavargó az éjszakát Kőbá
nyán töltötte.

Szandtncr szállásadói a ma reggeli la
pokból értesültek, hogy Szaudtnert a 
rendőrség gyilkosság gyanúja alatt ke
resi smlndjárt jelentést tettek a X. ke-

Széfmarcanfiolt 
ávermeldiolttestei talállak 

Borzalmas lelet a zöldmáli dűlőben
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Dómján János a székesfőváros szolgá- ’ 
la tubán álló Zöldmáli-uti mezőőr vasár
nap dólelőtt heves kutyaugatást hallott 
lakása, a 14-ea számú mezőőri lek mel
lől. Kinézett és látta, hogy kőt kutyája 
idegen, kóbor kutyákkal összeverokedett. 
Botíal kezében kiment, hogy a kutyák 
között rendet teremtsen és ekkor látta, 
hogy a kutyák egy gyermekláb roncsán 
vesztek össze és mindegyik saját szá
mára igyekezett azt megkaparitani.

A mezőőr szétkergette a kutyákat, 
majd értesítette a rendőrt a kutyák bor- 
ztdmM leletéről. A rendőr telefonon je- 
1 öntette az esetet a főkapitány Ságnak, 
ahonnan Mészáros fogalmazó vezetésé
vel bizottság szélit ki a helysrfnőTé. '* -

A mezőőri Jalyi/itpJ néhfay. lépésre, ott, 
ahol a kutyák a gyermeklábut marcan-

|

Kelten
beszélnek

Jé parlament büffiféből
A kormánypárti 

honatya exuttal 
duzzogó arccal kö- 
ecledik a népszerű 
ellenzéki vezér
hez:

— Mégis csak 
hallatlan, hogy 
még mindig itt 
kell lennem Pes-

Küllőm veled, hogy
ten miattatok.

— Miatt unk? _______
kegyelemben elbocsátunk. Az utóbbi 
napokban ügyié túlságosan sokat 
szerepelsz. Semmi szükségünk nincs 
a közbeszólásaidra. Sokkal jobban 
tennéd, ha elmennél nyaralni.

— Ezt a szívességet azonban nem 
fogom nektek megtenni. Minden
esetre azonban helyesen tennétek, 
ha mdr befejeznétek ezt az unalmas 
vitát, a világon senkit se érdekel.

— Na, na... Amint az előbb meg
figyeltem, még ti is nagy 
hallgattátok Vdtsonyif. 
miniszterelnök is olyan 
nevetett, mint amilyen 
szooktt máskor dsitc.nl.

— Vázsonyi valóban nagyon szel
lemes, okos beszédet mondott, de 
nagyon jó volt Pakots beszéde is. 
Szinte hihetetlen, amit az újságírók 
fizetéséről mondott. A leghallatla
nabb dolog, hogy az újságírókat 
ilyen bosszul fizetik. Nem tudom 
megérteni az igen tisztelt kiadó és 
szerkesztő urakat, hogyan tudnak 
munkatársaikkal a drágaságról és 
a nyomorról iyptni akkor, amikor 

élvezettel 
Maga a 
jóixüket 

jóizüéket

rületl kapitányságra gyanús ven
dégükről.

A rendőrség azonnal kiszállt a Har
mat-utca 3. szám alatti házba, ahol a 
még mindig ott tartózkodó Szantuer Fe
rencet letartóztatták.

Vasárnap délután Szantnert átkisérték 
a főkapitányságra, nhol a gyilkossággal 
gyanúsítottat Andrcjka Károly főkapi
tányhelyettes, detektivfőnök még az este 
folyamán szomélyesen hallgatott ki.

Szantner lapunk zártáig tagadja a reá
rótt bűncselekményt, alibit azonban ed
dig még nem tudott igazolni Párhuza
mosan folyik a kihallgatása a meggyil
kolt órás házvezetőnőjének is, aki tud
valevőleg a vén csavargó szeretője volt. 
A kihallgatás lapunk zártakor mőg tart.

golták, egy gödör van. A gödörben a 
rendőri bizottság megtalálta külön da
rabokban a gyermek fejét, felsőtestét és 
végtagjait. A törzs, derékt&l alóli része 
nincsen meg, azt minden valószínűség 
szerint a kutyák széttépték és felfalták.

A rendőrorvos vélemény© szerint a 
holttest 3—4 hónapos csecsemő hullája, 
amelyet már holtan dobhattak a gö
dörbe. Az alsótest és bélrészek teljesen 
hiányoznak, úgy hogy meg sem álla
pítható az, hogy flu vagy leány volt-e 
a csecsemő.

Érdekes, hogy ezt a . boncolás sem. 
fogja megállapíthatni, mórt a csecsemők 
osont alkata, akár, flu, a^ár leány, , tel
jesen egyforma.

A hyo&oiáff mégihduU.

ők maguk is borravalókat 'fizetnek a 
munkatársaiknak. Úgy hallom kü
lönben, hogy c tekintetben nincsen 
különbség a legintranzigcnscbb faj
védő lapok és a radikális lapok kö
zött. Ezen a ponton megértik egy
mást.

— Hát bizony ez igy van.
— Mondd kérlek, mi van Rassay- 

valf Már napok óta nem látom,
— Egy kis baleset, érte. Megcsú

szott a sötét utcán és megránditotta 
a bokáját.

— Érdekes, nem tudom, meg
figyelted-e, hogy a miniszterelnök 
indemnitási beszéde nem volt 
egyéb, mint. RassayvaL való vitatko
zás. A többi ellenzék szónokol álig 
méltatta Bethlen egy-egy megjegy
zésre, viszont Rassay egyes kijelen
téseivel pccekíg foglalkozott. Beth
len egyre jobban méltányolja Ras
say tehetségét, aminek igyekszik 
minden alkalommal kifejezést adni. 
“ — Ezt megértem, de viszont azt 
nem tudom megérteni, hogy mért jár 
Bethlen ebben a hőségben állan
dóan meleg sötétkék ruhában, ak
kor, amikor egész tavasszal abban 
a sárga vászonruhában járt, ami 
egyáltalában nem igen növelte mi
niszterelnöki teki ntélyét

— Ugylátszik, jól állhat Bethlen 
szénája nálatok, ha már nem talál
tok más kifogásolnivalót rajta, 
mint azt, hogy milyen ruhában, jár.

— Nekem semmi kifogásom sincs 
Bethlen ellen, csak tartsa hneg Ígé
retét és számoljon le jobboldali ba
rátaival.

— Közlöm veled, hogy Bethlen 
legrövideb időn belül két vállra 
fogja fektetni az egész jobboldali 
társaságot. Tiltakozom azonban az 
ellen, hogy ezeket mint Bethlen ba
rátait szerepeltesd.

e^kbarzU^ ’

tudnád, a belügyminiszternek 
egy ikertestvére, aki annyira *„ 
sonlit hozzá, hogy alig 
különböztetni őket. Természetei' 

/vd" ftálögyminiszter, utn 
útfélen elkapják a fivérét és 1; 
lönbözö kérésekkel zaklatják. m,í'„ 
a legiobb barátaik is összetéveszm- 
öket: Azt mondják hogy a beíügg.

•fivire tehetség t
és liberális gondolkozása uriembl 
Bethlen öt akarta kinevezni bebil' 
észternek, de 6 is összeeső 

őket Mikor aztán már kinevezte 
Ivánt, nem akarta, hogy az egén 
ország rajta mulasson, bclenyugo- 
dott a tévedésbe és meghagyta 
Ivánt miniszternek.

— 2V« beszfíj, ezt néni is tudtam.
— Akkor Huszár Károly esetét te 

ismered, aki e tekintetben a len. 
pechesebb ember Budapesten. He
tekig tartott, amíg az Amerikái 
Magyar Bankban meg tudta külön
böztetni Falud! Jenőt Faludt Sán
dortól és amikor egy délelőtt elő. 
szőr szólította meg helyesen Jenőt 
és büszkén és boldogan — mert 
hausse polt a tőzsdén — indult el 
Budára, a hajón összetalálkozott 
RakovSzky fivérével, akinek nyom
ban előadta véleményét egy aktuális 
kérdéssel kapcsolatban. Á belügy
miniszter fivére persze rögtön figyel
meztette tévedésére és megmondta 
Huszárnak, hogy nem ö a belügy
miniszter. Huszár azonban ezt nem 
hittel cl és napokig meg volt győ
ződve róla, hogy Rakovszky csak 
meg akarta tréfálni, mert meg
tudta, hogy az Amerikai Magyar 
Bankban is sokat mulattak Huszá
ron amiatt, mert összecserélte a 
Faludiakat.

— Nagyon jó. Egy biztos: Kiss 
Menyhértet nem fogja összetévesz
teni Vlain Ferenccel. Na, szervusz.

— Szervusz.

A slnajal 
konferencia

Slnaja, július 28.
födent Rádió). A konferencia el»Ő 

összeillés© után á következő hivatalos 
kommünikét adták ki: A megnyitó Illé
sen az általános helyzetet behatóan meg
vitatták és valamennyi pontra nézvo 
teljes összhangot állapítottak meg. A 
kisententenak, mint a szolidaritás és a 
béke tényezőjének zárt egysége ew 
mód újra nyilvánvalóvá lett. A tanács
kozást vasárnap reggel folytatják és ez 
alkalommal áttérnek a különböző kér
dések megvizsgálására, amelyeknek a 
kiísontente számára különös jelentősé
gük van és amelyekre vonatkozóan kö
zös magatartás megállapítsa szüksé
ges. (MTI.).

Még mindig változatlan olcsó ír- 
hanRapharókcIpöűrulm éspedig 
7100 li«ronMH kiváló minősfaíi franci* 
ímoiu külföldi női vAezoncipck. 9000 noro- 
náirt elsőrendű külföldi gyArtmfcnyn női bér- 
cipók 10OOOIC-drt gumitalpú utcai fohérv^y^n; 
cipők, férfi n agyéigb»n 92.000 koron***1 
ValMI toMnbffr •sandélok I» minőigú

25—28 2P-:>2 SS-88 37-40
k.WS^ríod— ioofc^Wöé- »«<>•■- 
Szlirlta vászon női cipők francia faxon, fokét cég turn* 
wínekben Is. DaaplaSnlipA fwn-

fehNIaa Dőkeoirtoi tér 4-6. Telofén:,5-71.
SOlOlCl Elhmort legolcsóbb bevfaSrl*’* ferrv 
H&cielpők fa harisnyanomtek mérsékelt faban

BÉRAUTÓK
ÉJJEL-NAPPAL

KIRÁLY AUTOMOBIL RT
Telefonok: József 124-01, 124XB nsppol, Térte 157-00 é» Torfa tOfrOB a>PP«j 
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a nnMlMllsíg 
ttsiMilis aríniokd illőit
_ ’A Hétfői Napló tudósítójától. —
Va-sárnap délelőtt 11 órakor tartotta a 

Munkanélküliség Elleni Küzdelem Egye
sülete évi közgyűlését, melyen jelen vol
tak az egyes érdekelt minisztériumok 
képviselői is.

A közgyűlést Földes Béla dr., v. b. t. 
t. nyitotta meg, aki elnöki megnyitójá
ban a szociális problémákkal toló szak
szerit foglalkozást jelölte meg, mint a 
jövő politikájának és a társadalmi kér
dések megoldásának az irányát. Megál
lapítása szerint a szocialisták már so
kat engedtek régebbi merev álláspont
jukból és elismerik, hogy a termelés 
problémája van olyan nagy horderejű, 
mint a jövedclemmegosztás problémája. 
Belátják már, hogy a munkásság érde
kei megegyeznek a nagy nemzeti érde
kekkel. Minthogy a társadalom további 
fejlődéséhez az összeg társadalmi osztá
lyok továbbfejlődése szükséges, azért 
nincs létjogosultsága ma. az úgynevezett 
osztályharcnak. Majd áttért a munkanél
küliség problémájára s megállapította, 
hogy a munkanélküliség katasztrófáit* 
ardnyakot öltött. Statisztikai adatok 
alapján ismerteti az egyes országokban 
a munkanélküliség arányait. Megálla
pítja, hogy bár Magyarországon még 
aránylag jó helyzetben vagyunk, a 
munkanélküliek 6záma ez évben 5.7 
százalékot ért el.

Hangsúlyozza, hogy Magyarországon 
főleg mezőgazdasági pályákra kellene 
nevelni az ifjúságot. A nemzetközi 
Munkanélküliség Elleni Küzdelem Egye
sületének megszervezését ismerteti és 
hangsúlyozza, hogy a munkanélküliség 
leküzdésére rendkívüli fontossággal bír 
a munkaközvetítő hivatalok megszer
vezése, melyeket minden eszközzel tovább 
fejlesztendőknek tart Ezeket a zintéz- 
ményeket sz állami gépezet szerveibe 
kell beleolvasztani.

Viselt férfiruhákért
teleki u. 18. (Népszínház u. b.) Tel. József 22-39

irtási árakat fizetek
“‘'Jdonféh férfi-,és tlsztirnhftkórt, fehérno- 

^üregért. Blumen-
Srí.r1 e*’Vm.ker.’Népsxiubáí ucca 21. szám
Hívfisra házhoz jóvök. — Telofón József 22-4í>

a fesak őre

A 
branyiszkói oroszlán 

Irta; CHOLNOKy LÁSZLÓ
- Amikor huszonhat évvol ezelőtt a 

—ZPremi piaristák gimnáziumában le-
az érctlséKi‘. «« édesapám, talán 

,ls?. 18 ana5'ira Örömében, mint meg- 
bbínt csodálatában nagy ebédre hívta 

tauníjA0001?* 08 czek k5z0w «“ volt 
wigous; Tamás nyugalmazott alezredes 
ta ta oarr!itt Otólia t4nt Az 
X „ í?” ? P^sonyéig hallgatott, csak 
tóKia|P„“ttmzt0,t, " no’,te "tra-

é?^on ,8rvo ömm reJ6t- üo 
ésTnf ,8.S8w!inzta bozontos szemöldökét 
'élem* “ cgr6zcriisósgol azt kérdezte

- Történelemből mit feleltén
- A spanyol örökösödési háborút 
~ Hrlyest... Kos és Branylszii:

ízébe br”“yi5zk“l ütközet nem jött 

iZs 'marhák! — mondta a szálában 
1'lndenn|"ttomm.Z."!!Ki'?TO 4 ««">yegré. 
volt. _ VnnHri 5 hösie8 és c«y«erü 
marhák! m°g a taQ«iraldnak, hogy 
'•Miamii ‘T>tt * íüléb0

S XlUotL ^ ffiOITOgy- 

illáit TOlt'nl401 be,yzeto » családban 
“tagival ?n3ouyl még Losoncról hozta 

t • kiWírtl•oh4’om “41‘ 
ként m ”g’i5«4t‘ » ‘ónt lossan. 
Csak a? aJT™ ^“’^dtaeok közé, 
vele n,!,, T°k kcll<’T!>’’tlenkedtek 
'l’khrn* ,n5í!" Póldabeszé-‘““‘peltek hn°k " szontsógét.
láhíteA h \t4nt ■Mh*IS-otható 

Wben szenvedett í. egyébként

Gömböséknek 
külön jelöltjük van

a pénzügyminiszteri székre
Előtérben a munkabérkérdés és az indexrendszer

A két miniszteri beszéd után még 
a legelszántabb kormánypárti kö
rökben is, hogy tőzsdei nyelven 
szóljunk, lanyha volt a hangulat. 
Általában a politikai szeizmográf 
távoli földrengéseket jelzett, a be
avatottak szerint Zürich tájé
káról, de, hogy ezek a zavarok bár
sonyszéket fognak dönteni, az csak 
a pénzügyminiszter expozéja után 
vált valószínűvé. A legszilárdabb 
talpazaton álló honatyák, az újjá
éledt máméi uk-törzs leghajléko;- 
nyabb hajtásai is néma bizonyta
lanságban vannak az iránt, vájjon 
szeretett pénzügyminiszterünk, Kál
lay Tibor rendelkezni főg-e még a 
kellő idővel ügyes-bajos dolgaik 
elintézésére. Általában az a véle
mény, hogy

Teleszky János szimultán par
tija elveszettnek tekinthető

és hogy ellenfelei a különböző kül
földi tőzsdék megmattolják. Ezek- 
után csak természetes, hogy Te
leszky ötleteit a pénzügyi sakktáb
lán keresztülvivő Kállay Tibor le
tűnik mesterével együtt a szereplés 
színteréről.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a deflációs rendszer teljesen hi

teiét veszti

és bizonyára kissé elkésve, re talán
méff nem későn, akceptálják az él- személyében.

fisaim* * * * ^ *..*.* *r ^^niyMVtijysvvj yiArwiAriívu

A vasárnapi magánforgalom 
teljesen üzlettelen. A hangulat bizakodó ugyan, de az erősen kitolt 
kasszanapok a a korona erős árhullámzása a spekulációt tartózkodásra 
készteti. A mai taxációs árfolyamok közül a következőket említjük 
meg: Magyar Hitel 5M.01K1, Osztrák Hitel 220.000, Hazai Bank 1.>0.000 
Ingatlanbank 175.000, Földhitelbank 315.000, Kereskedelmi Bank 900 000 
Lloyd Bank 27.000, Salgó 610.000,Kőszén 2,000.000, Beocsint 800.000, 

Ganz vili. 1,300.000, Rima 170.000, Acél 160.000, Ölomárugyár 30.000, Mér- 
lég 32.000, Schliek 130.000, Csáky 60.600, Kühne 70.000, Bóni 70.000. Izzó 
íl»J?°’rPnkor W,M,-000> Ofa 285-** Lichtig 17.090, Nova 189.000, Trust 
9.>.000, Finom bőr 21—23.000.

sem volt más hivatása, mint az, hogy 
az alozredest megfékezze.

Egészen a feketéig csend volt, 
amikor az édesanyáin cukrot 
tenni a kávéjába, az alezredes 
kant:

— Voltaképpen mit gondolsz, 
rencsétlen asszony, mi vagyok ............
Scibarita? ... A branyiszkói oroszlán a 
halála napján is cukor nélkül fogja inni 
a feketét! ... Aki ott volt azon a jeges 
februári napon, úgy mint én,... de mit 
is beszélek!?... Az volt a nap, fiuk, az 
volt a nap!... Amikor a kartács a lá
bamba forédott, olyant kiáltottam, hogy 
a Viszoka Üola ormai megrendültek és 
Guyon tábornok Ijedtében elcsúfította a 
büszke francia bugyogót!... Akkor ne
veztem el magamat branyiszkói orosz
lánnak!

— Amint látható, az alezredes kolle- 
metes és mulatságos férfiú volt, de a 
maga tudtán kívül, mórt /> félelmesnek 
és zordonnak tudta magát, hanem az 
asztal társ ni, a kaszinókollégái titkon 
nevetgéltek felette.

Ofélla tánt helyében más már elhalt 
volna Branyiszkó-csömörbon, do ő vé
gighallgatta a történetet százezerezer is 
és fel sem vette. Eh ez nem is volt túl
ságosan csodálatos, mert az asszony ke
ményebb, mint a vasbeton, ha a pozí
cióját kell védenie, — jóval különösebb 
és nehezebbon megérthető volt, hogy az 
alezredes, aki végre is tanult és olvaaott 
úriember volt, az egész életét betöltött- 
nek érezte ogy félszázaddal azelőtt le
zajlott csolopaté ócska kis emlékéve). 
Sőt ezeknek a nyomora'tágon ki* cmló-

hanem 
akart 

felhor-

to sze- 
én1...

■./ivaiirp u uj viut'iuuuávr "■1 mui'U'.an tts 1'l'SCgV VL'z.eii .v »z.«-
keknek még nehéz adókat is fizetett: jvak kíséretében elmesélte az osztrák ár- 
télen-nyáron hajnalban kelt, órákhosz- I médiának ezt a d lenn apját, amelyen
szat tántorgott a folyó partján, vívó- 1 megint agy elpáholták, mint a két-

lenzék, illetőleg a szociáldemokra
ták által régóta kívánt indexr.end- 
szert.

Már most nyitva áll a kérdés, 
hogy ki lesz az utód,

mert abban mindannyian meg
egyeznek, hogy Kállay Tibor a. 
parlamenti szünetet már. csak mint 
egyszerű képviselő fogja átélvezni. 
Egyesek és itt elsősorban az arany 
középutat járók szívesen vennék, ha 
Walkó Lajos kereskedelmi minisz
ter vállalhatná a kabinet legfonto
sabb tárcáját és ezáltal az egyen
súly úgy ahogy megmenthető len
ne a kormányon belül. Ezzel a 
megoldással viszont más oldalról 
és itt az egységes párt jobboldali 
elemeit kell érteni, nincsenek meg
elégedve, mert Walkó Lajos eddig 
minden adott esetben magáévá tette 
minisztertársa felfogását és igy 
legalább is bizonyos jótékony fele
désre való hajlandóság kellene úgy 
részéről, mint a parlament oldalá
ról, amely ezt a pénzügyi elmélet 
átnyergelést lehetővé tenné. Erre 
a memória-hiányra pedig úgy lát
szik a jobboldali frakció nem mu
tat hajlandóságot, annál kevésbé, 
Wt

készentartják pénzügyminiszter 
jelöltjüket: Horánszky Dezső

| gyakorlatokat végzett a sétebotjával, 
; gyakran és tiszteletlenül emlegette a 
I mennyei kart és a hét szentséget, akár 
haragudott, akár nem, a sárgadinnyét 
is paprikával ette, reggelire törkölypálin
kát ivott, akkorákat kiáltott, hogy be- 
rckedt, beléje,... haláláig kemény’ hős, 
rettenthetetlen oroszlán akart maradni 
és gyötörte, törte magát pusztán azért 
a boldogságos elképzelésért, hogy az 
emberek háta mögött azt mondják fe
lőle: huh, ez aztán az acélember! Nem 
oly lágy és törékeny, mint mi vagyunk! 
Milyent kiálthatott oz Branyiszkónál!

De egy esős nyárvégi éjszakán, az 
utolsók egyikén, amelyekot az érettségi 
utón még otthon töltöttem a kisvárosban, 
amikor már lefeküdtem és az eső su
hogását hallgatva boldogan gondoltain 
az alvás közeli gyönyörűségeire, hirte
len eszembe ötlött, hogy a koránfekvő i 
alezredes most már bizonyára alszik és 
álmodik és álmában nagyszerű hadtes
teket lát, hallja az ágyuk bömbölését, a 
kürtök rladozását, ő ott lovagol a dü
börgő, hullámzó hadsereg élén, körü
lötte zászlók lengenek és az asszonyok 
és leányok gyönyörteljes borzongással 
suttogják: ez ő, ez a nagy Dugonyi!... és 
akkor a branyiszkói oroezlán egyszerű 
kis lelke átlátszóvá lett, szétnyílt előt
tem és láttam, hogy az tolva van szín
pompás, dús virágokkal és másnap dél- I 
után a sétányon hozzácsatlakoztam és 
megkértem, hogy mondja el nekem is 
a branyiszkói ütközet történetét. Akkor 
a szeme fellángolt, de azért még kérette 
magát, hanem aztán belelendült és i 
óriási kiáltozás és recsegő vezényszó* | 

Véleményünk szerint ez a megöl* 
dús hozzájárulna ahoz is, hogy bizo
nyos érdességek, amelyek a kor
mánypártban tagadhatatlanul meg
vannak leköszörülődjenek. Magától 
értetődik, hogy ez a kombináció*

nem fog sima felületre találni 
az ellenzéknél, sem pedig az egy
séges párt mérsékel tett elemet-séges párt mérsékelteit 

nél.

politikaf 
mlnden-

A jövőheti előrelátható 
események homlokterében______ _
esetre a szocáildcmokratdknak egy 
akciója áll, amely a drágaság kö
vetkeztében beállott gazdasági krí
zis munkabérrészének megoldását 
célozza.

Mivel az in’demnitást vita; 
tárgyalása a kérdésnek tüzetes fel
tárására módot nem nyújt, elsősor
ban a szerdai interpellációs napot 
fogják arra felhasználni, de. elte
kintve ettől, szinte mondhatnék 
parlamenten kívül

a miniszterelnökkel folytatandó 
tárgyalások keretében kívánják 
a sürgető problémát megoldani.

Szociáldemokrata forrásból nyert 
információnk szerint a kérdés any-» 
nyira égető, hogy órákra való eh 
halasztást sem tűr. A tis zt viselőké f- 
désre még e héten nem igen kerül* 
hét sör, mert a benyújtott indítvá
nyok. továbbá a a indemnitási tör
vényjavaslat egyes szakaszainak 
megvitatása teljesen igénybe fogja 
venni a nemzetgyűlés tárgyalási 
idejét

Naponts mlmlm el«- 
adásban elŐBrSrEuró- 
pában a világ leg
nagyobb szenzációja 
autóverseny a leve
gőben, Katio Sand* 
wlna, a világ legoró- 
sebb asszonya és a 

többi atraacfót

0ÍÍK^
Városit
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fenekű dobot. Azután elváltunk én ón 
nem láttam többé a branyiszkói orosz
lánt

Do most, i;’;:.zonhat év múltán, az ai- 
ezredes felköltözött Budapestre. Van ta
lán már kétszázesztendős is, egészen 
Összeaszalódott, mint a szilva a nyári 
verőfényen, a haja kihullott, a fogai 
elmaradoztak tőle, a hangja vékonyra 
vált, de ő azért mekegv© is egyre kiabál 
és rokkant ínyével száraz kenyérhéjat 
majszol gat, most a Jó katonának min
denre el kell készülve lennie.

Amikor a bútorait kirakták, az egyik 
ezeréves szekrény nagy durranásai 
megrepedt és dugába dőlt. Az alezredes 
diadalmasan körültekintett és nyekergő 
fenséggel azt mondta:

i — így dörögtek az ágyuk valamikor
1 Branyiszkónál!

Ofélia tánt idegeit azonban az utazás 
és a hureolkodás amúgy is megviselte 
már, ez a katasztrófa meg éppen be
tetőzte a bajokat. A rozzant kis némber 
felkapott egy szál deszkát a romokból 
és azzal fenyegetően neki ugrott a bra
nyiszkói oroszlánnak. Az pedig elsápadt, 
erőtlen kezével védekezőn hadonászott 
maga előtt, kampószerü lábacskáin be
hátrált az egyik sarokba és ott kinoe 
mosollyal, hogy a rémületét tréfával 
leplezze, azt motyogta:

— Eh igy szaladtunk valamikor Bra- 
nyiazkónál!

És ez oly szomorú és leltangoló volt* 
hogy a branyiszkói oroszlán lelke me
gint átlátszóvá lett, kinyílt előttem éa 
ón megláthattam, hogy a pompás virá
gok dermedten összűkunkorodnak. her
vadtat! elhullanak cs n tar lőtt ki* kar- 

j tét halkam elfedi a hé,
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a Pest KémÉNYT SEPERTEM!

a
a

a nagy hossz és a
koronaromlás napjaiban

Mindenki tőzsdézik és mindenki vásá
rol az Üzletekben — Percrfil-perore 
nő a drágaság — Több kereskedő 

becsukta üzletét

- A Hétfői Napló tudósítójától —

Zürichben egyre kövesebbre értékük 
magyar koronát ée nálunk is. Azok 
ke vonok, akikuék vau pénzük — tudni
illik 0.03-aa magyar koronájuk — siet
nek beváltani, átmenteni az értékét más 
értékekbe. Nézzünk végig a városon ezek
bon a napokban. Zsongó hangyaboly az 
egész, amelyet a zürichi jelentések hoz
tak ideges kavargásba. Itt mindenki 
szalad, izgatottan érdeklődik Zürich 
után és a boltokban tolonganak a vá- 
Bárlók, ópugy mint a tőzsdén.

Pesten már régen mindenki tőzsdézik, 
de most még o mindönkinél is többen. 
Talán már a rend tapintatos őre is 
tőzsdeárfolyamok*ró) gondolkodik sarki 
posztján. Mer*, az biztos, hogy a kocsis 
a bakon a hossz és bossz lehetőségeit 
mérlegeli.

Kiálltunk az utcára és végighallgat
tuk miről beszélnek ma az emberek 
Pattén. íme, az ollcsott párbeszédek:

Toprongyos koldus, öreg, hajlotthátu, 
mondja a barátjának:

— Baj, hogy most jött ez a zflrikl 
micsoda. Mennyivel Jobb volna tálon. 
Akkor vennék magamnak jó sok sza
lonnát, meg más ételnemüt. Most mit 
csináljak a pénzommeL Keresek egy nap 
odakint a zöld kávéházakban, vendég
lőkben vagy öt-hatezret. Nem sok a mai 
világban, do nekem elég egy napra két
ezer is. Hát a többivel mit tegyek! 
Nagy gond ez, mert napról-napra veszti 
az értékét. Gondol.am már, hogy én is 
tőzsdének, de hát hogy menjek be igy 
a tőzsdére! Inkább kosziba adtam a 
Kovácsnak, aki szolga egy bankban.

Két kocsis az Hatónál:
«r> A fene ogye meg a sok Bíborét! Ad

hatnának több borravalót is.
— Hát te mit csinálsz a pénzzel!
— Van két kötés Kopevsklm. És ne

ked 1
Ma-<tt sabot vettem, oszt uiajd eladom 

u gazdámnak, ha felmegy a zár a.
Hak fisok a korzón:

■, ii .Mamától - kaptam- esHitatésnupomra 
50.000 koronát. Odaadtam kosztba a pa
pának.

A másik ajkbigycsztve igy szól:
— Az tobhz üzlet. “ 

ddzek. Már nyertem 
magúin öltözködöm, 
pénze. így legalább 
vehetek mindtat

A tőaedéu sohasem voltak olyan tö
megek, mint most. Elől, a rendes be
járaton csak a hivatásosak juthattuk bo 
a terembe, do a Nádor-utca felöl belép
het mindenki. Talán srdrötven ifjú is 
feiolőtlenkedlk odabent. Hajtják fel az 
árakat. Mert mindenki ezt teszi. Csak 
vevők vannak. Eladó, u» nincs. Min
denki várja, hogy még rosszabb lágyon 
a korona ób még feljebb menjenek az 
értékpapírok.

Az üzletekben is minden szilárd, azaz, 
hogy az árak egyro változnak. Raggal 
üsletiiyitás előtt, délben ebédidő alatt és 
este zárás után. Sőt néha még napköz
ben is.

— Belebolondulok — mondotta egy ke- 
reskodőtiegéd nekünk. — Minden vevő
nek máé arat kell mondanunk, mint az 
előtte vásárlónak- Ha a vevő megkér
ded cpy gallér árát, a főnökhös kell 
btakuinunk, mert csak ő tudja.

A fóur a kávéháxban éa a vendéglő
ben ssintán igy panaszkodik és vnióbau 
ma délben még 50 koronát fizott cm a 
tegnap 40 koronás lóvásárt, amelyet este 
csak 60 koronáért fogy ászt ha ttom ol. A 
húsárak 5—600 koronával drágulnak 
• gyík napról a másikra. Még som üresek 
n vendéglők, mert aki nőm tudja másba, 
a gyomrába fekteti a 0.03-gI.

A kereskedő ú sir.
— Megrohannak — azt mondja. — 

Mindenki vesz, lloity honnan szereznek 
Pónat, azt nőm tudom, de mindenkinek 
van. As ember kénytelen o jó pénzért 
vett árut oiadni a rosszért-

Talán azért betegedett mew ejyuerro 
aányi kereskedő Festen. Szúmos rollóu 
díszeleg nyomtaloll cédula, amely fair- 
(iali. hogy betcpBég miatt s«í.m. Vájjon 
tényleg beteg a kereskedő, vagy a ko- 
mna ioh>» bctegtéRQ ter.iod cl Járvá
nyosán a pesti lioltoirok l.'.ött!

Én a Lacival tŐza- 
kétmilliót. Én már 
Nem kell a papa 
saját Ízlésem után

Aranyakat 2brllllínst, exGMóf m ’j k<nJ IrA- |
.thh.n .... . KÖJFUNTI tKSJLKOLVALTÓ 
ikufti koiut 17. mtn ItlelóauAnr. József Cl betörői

ŐS BUDÁN..
A kis kocsma fehér tűz tálához fekete 

vendég klepedőit. Fekete rolt a ruhája, 
feketo volt az arca, csak a szeme kékje 
csille gólt a magas teste éjszakájában. A 
budai csendes kis vendéglőben álmodoz
tak a kerti fák s a tányéron, a geszte
nyék árnyakában ogy másra borultak a 
sóskiflik. ’

A fekete ember megzavarta a vendég- 
lőcake elmólyodt nyugalmát. Megfordult 
a széken és a konyha felé kiáltott:

— Franci, egy pohár barnát!...
Franci eleven és udvarias fiú, de ét

hordó, azért hát ő is a konyha fölé né
zott:

— Károly, egy pohár barna a kémény- 
boprő úrnak!

Károly átcikázott a sÖnfésen. Egyet
len pillanat és a sör ott habzik már az 
asztalon. A kéményseprő két fekete ke- 

• zébe fogta a poharat « loBenn, óvatosan 
beletcmetkezett. Kis elbúsulás után meg-, 

l szólítottam:
| — Hogy megy az ipar, kéményseprő ,

Ekkor tért vissza a valódi kéménysep- 
, rő. Mindent megmagyaráz, mire a mama 
i nevetésre fakad, a szemeit törülgetl, úgy 

mondja a lányának:
— Hót akkor Irmikém, tanítsd meg az 

urat a karika nevére.
Irmikán fehér ruha volt, ■elycmha- 

risnya és lakkcipő, rajtam fekete, kor
mosság, de azért mégis csak elfértünk 
egymáa mellett a sezlónon. Szép kék 
szómé nevetett. Szoknyája széle a nadrá
gomra esett s betakarta a térdemen levő 
foltot. Odanéztem, ő is, majd ismét egy
másra.

— összekormozom — mondottam.
— Nem baj! — felelte.
— Kom!
— Nem ...
így kezdtük el a ké’ményseprés lecké

jét.
— Hát tudja, mi az a karika?... ax a 

, cslmpallng, s nű van a vállán! ... Kapa- 
róvás... Dohogy: sercsjl... na éa a 

. kabát?... ! ... koller!... hát a térdén 
az a folt? Bakafolt!... Ugyan: púpén- 
fleck... (A nadrágomon még volt két 

• folt egymás mellett, gyermekkorunkban i 
szemüvegnek mondtuk. Az is púpén- | 

, fleck.) És azt ol ne feled jo, hogy a ka- j 
rikát csimpel ingnek, a tolókét ét stősz- 
keféhek, a keresztseprüt kreiepdzn-nek, 
a szájkendőt mundtichlinek és a fej
kötőt kapiszohnnak hívják.

A lecke nem volt terhemre. így feke- 
tén-fehéren, aztán Buda és kanapé: Har- 

I math Iniro tollára való jelenet. Felmon- 
: dúa után bekormozta a tenyerét és az 
i arcomra mog a homlokomra kente. Sze- 
1 rét tóm volna viszonozni a szívességét De 
az idő telt s a létrát vállra kcllott venni. 

I Kísérőmmel, a valódi kémény seprővel 
I visszaindultunk.

Útközben nekimentem egy öreg asz- 
szonyuak. Ijedten kapott magúhoz. Ku- 

, hám a ruháját érte. Megszólalt A liang- 
i ja nem hasonlított az Irmikéhez. A kis
lány azt mondta: nem baji... Az öreg- 

: asszony pedig:

I

A két kék szem ki világosodik a kor
mos árnyékból. Mondásra készülten bó
lintja meg a fejét:

— Van munka, csak pihenés nincs... 
Egy pohár sör ebéd után, néhány ázó a 
barátokkal, aztán Ismét a háztetők... 
Már megyek is, az Úri uccába, egyiJc 
mágnáscsaládhoz.

Hirtelen egy ötletem támadt
—.Kéméigseprő ur, magával megyek.
A háztetők komor lovagja végignéz.
— Sz!... jön ki a fogai közül... mi

nek?
— Kéményt söpörni!... Sohasem csi

náltam ...
Tagadóiag int, néhány elrogató szó, 

aztán úgy is csak stnttazláln! akarok, 
látni és tapasztalni. Elmosolyodik. Egy
szer csuk felnövőt:

— Micsoda szamárság!
így lettem kéményseprő a budai kis 

kocsmában!
A Mátyás-templom felől másik ké- 

monyncprő közeledett. Megterem észro- 
vetto a fák közül b hirtelen fütyülni kéz- 
dett:

A kéményseprő megáll, felüti a fejét, 
körülnéz.

Most a hang irányába fordul. A mester I 
felemelkedik. Kint megállnak a lépések. Kísérőm
Férfias hang mondja: ,JÓ napot kívá- ’^nk, kéményacprőéknél 
nők". Úgy tisztelgett, mint a katonák. . dítotte a karjait. 
A mester rövid parancsot ad: I ~ Mondja, kollega ur... —szólalt meg

— Vezosee az urat a lakásomra és ad- társam, - aztán meddig tetszik tanulmá- 
jón egy kormos ruhát.

■Rövid gyaloglás után megtörténik. A ! 
xuha bő, lötyög és borzoBzlőnu éget. Sor
ban szépen mindent magamra szedtem.

I

— Hogyafcneott...
A cselédlányok már messziről kuncog- 

(tak:
E —Jé!... szerencsénk lesz, kémény

seprő jönl...
Amikor egymás mellé értünk, folvisi- 

ez már igy szokás ná- 
feléjük lon-

a 
u

Ajudg öltözködtem, kísérőm átszaladt 
trafikba Ebben a pillanatban belépett 
íuoster foleaége. Végignéz .

— Kér volamlt az uram!
Válaszolni akartam, de már az első ,

szónál megbuktam. .
— A karikáért kflldött haza...
— Micsoda karikáért!
•— Hát amit n kéményseprők a u. a-j 

kukban viselnek...
A moter teleséin össrohucza a szómét 

s meggürbiiit nyakkal jön előro...
— Karikáért!... Te betörői 

ma!... Irma!..
A lánya bowc l.nl. .Szón ne való bakfis. 

Tizenhat-tizenhété vés. Az asszony kiál
tozni kezd:

— ifai -endőrl! nem kéményseprő!.,.

ír-

, nyozni!...
A jó fin nőm vette észre, hogy kollé

gának szólít. Tanítani kezdett: „Kétféle 
kémény van, orosz és régi. Az orosz az 
cső, a régibo ho lehet bújni. Ahova me
gyünk, ott bújni kell.

— Bújni!
— Igen, még pedig alulról föl, vagy 

fölülről lo...
— Keresztben nem lehet!...
A mester már messziről integetett. 

Tetszettem neki. Felállt. Már Indult is.
Az Úri uccába tartottunk. Egy háznál 

hirtelen visszatartott.
— Nézze kérem — mondta észbokapvn 

— nekünk itt agy kis stumpfolásunk van. 
Pár perc múlva jövök, várjon addig itt

Elmnlt öt pere, fiz, tizonöt Az álldo- 
gálás tárasztott A kapu küszöbére ül
tem. Bjysrcrro csak kinyílt a szomben 

, levő emelőt ablakja. Integetni kezdtek, 
i ~ Kéményseprő!... jöjjön fel... jaj 
de jó. hogy itt van, jöjjön azonnal.

Körülnéztem...
— Miért gondolkozik! Csak meg kell 

nézni.
Ez nekem szól. Megindultam. A létrát 

a váltamra vettem és beesőn gettem.
Éltes asszony jött a konyhába. Szapo

rán, kiáltoz'* a bőszéit:
— Füstöl kérem — mutatott a spar- 

hartro — mindig füstöl, nézze meg, mi 
baja van.

Soha ótalombon nem volt dolgom spar
herdéi. Ha néha, óvatlan pillanatban bo-1 
tévedtem a konyhákba, akkor sohasem ! 
a aparhort volt őszemben. I

— Talán bedugult!
- 1 ehetetlen, a mnlt héten égett*

Tessék esők megnézni. -aeneí.
Mit csináljak?... nézni kezdtem, r. 

guggoltam, felálltam, oldalt pislogta, 
a lábait Is megfogtam. Négy lába vol ’ 
olyan oioszlánkörmü. Eddig ez sem ttot

- A lába, az rendben van - mondot 
lám. — Aztán kinyitottam az ajtóiét . stitMt Is. do a diagnózist nem tujL 
megállapítani.
- A kémény... a kéményben vau a 

baj...
Hirtelen visszaemlékeztem gyermek

koromra. Otthon, Székelyföldön leveszik 
a kürtöt és kiseprlk. így cselekedtem 

, Amíg az asszony eltávozott, a konyha 
| közepére csimpelingemmel olyan vihart 
i varázsoltam, hogy nem lehotett látni. Az 
asszony magából kikelve törtetett át a 
konyhán.

— Ostoba szamár ... mit csinált, men
jen innen, jaj, a tiszta bútoraim, min
dent megtöltött!...

Nem tudom, hog. értem lo a7 uqcára. 
Egyszerre csak a kapu előtt találtam ■ 
magam. Nagysokára a mester is előke
rült. A premieremről ogy szót sem szól
tam. Intett, a létra ismét u váltamra 
került és megindultunk az Úri ucca felé.

Z. Szabó Béla

A Festi Hazai Első Takarék
pénztár Egyesület igazgatósága 
mély fájdalommal jelenti, hogy 
nagyérdemű elnöke

báró

Dániel Ernő
úr

v.b.tt, az (.osztályú vaskorona- 
rend és számos más magas rend
jel tulajdonosa, volt m.kjr. keres
kedelemügyi miniszter stb. stb.

é hó 24-én, hosszas szenvedés után 
elh-únyt

Nagy halottunk emlékét, aki 
férfias egyéniségével, egyetemes 
tudásával, páratlan kötelességéi- 
zetével, tiszta jellemével hooszú 
éveken át volt kipróbált vezetőnk 
kedvező viszonyok között és nehéz 
időkben egyaránt, ay^ny betűkkel 
írjuk egyesületünk történetének 
könyvébe és mindig hálás kegye
lettel fogjuk megőrizni.

Az elhúnyt hűlt tetemeit e hó 
27-én, pénteken délután óra
kor a kcrepeaiűti temető halottas
házából . kísértük utolsó útjára é.s 
a főváros által adományozott dísz
sírhelyen helyeztük örök nyuga
lomra*.

Budapest, 1923. évi július hó 25.

A Hazai Bank részvénytársaság 
igazgatósága és felügyelőblzott- 
sága mély megilletődéssol jelenti, 
hogy az intézet igazgatóságának 
elnöke

szamosúivárnémetl

v. b f. t, nyug, magyar királyi 
kerésk. minisztor stb.

o hónap 24-ón Balatonfüredon el- 
hunyt

A megboldogult mint Intézetünk 
igazgatóságának elnöke kiváló ké
pességeit évtizedeken keresztül 
bankunknak szentelte s bölcs út
mutatásaival mindenkor odaadóan 
munkálkodott intézetünk felvirá
goztatásán. Igazgatóságunk min
den tagja hű barátját vesztette cl 
benne.

Szimpatikus egyéniségének, Pn' 
rltán jellemének példaadó emlé
két hálás kegyelettel és igaz ®ze' 
rátéttől fogjuk megőrizni

A megboldogult földi maradvá
nyait e hó 27-én, pénteken délután 
’Í4 órakor a kcrepeslúti temető 
halottasházából a rém. kath. egy
ház szertartásai szerint örök nyu
galomra helyezték.

Bútor 150.003 SCtél
ebédlők, koavhak •‘di
Vörösmarty 037. bútorgyári lerwll
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Pestjyis
Ez Budapest

Hajnalban a Keletihez 
tömött, nagy vonatok szakadnak 
hozzák a binibós életet 
a milliónyi pesti hadnak. 
Jön a falu.., puttony, kosár, 
gyümölcs, tojás, aranypalánta.. 
És elindul nagy tétován 
a budapesti éjszakába.

HÍREK

Gyönyör 
rángás

eenn a színpadon utolsót kurjantot
tak az orosz táncosnők. Az akrobata- 
táncokba h évült arcokra lélektelen 
artista-mosoly terpeszkedett és Terpszi- 
hore kétes nemzetiségű ivadékai fanyar 
betanult g ráció zitással szökdeltck ki a 
színfalak mögé, hogy onnan majd a 
szólongató tapsokra mosolyaik szacha
rinját szórva tipegjenek elő.

A produkciók véget értek és átvette 
birodalmát a parterre-tdne. A filmezte- 
lenség tourbillon-ja vérhullámokai ker
getett a férfiak arcába, aíik a jól bé
lelt erszény öntudatával és a drágán 
megfizetett olcsó örömök bamba kielé- •! 
gültségével cikkáztatják pillantásaikat a 
női lábak ütemére, mialatt az érzékei
ket villanyozó zenekar elszánt lendület- ■ 
tel szikrázta.ta a levegőbe kongó tánc- . 
♦neZddídA flUtereit. Az asztalok alatt j 
battériákká sokasodtak a pezsgés fias
kók, melyebben luuszonötezerkoronás 
szőlöncdü habzott e a hangulatkeltés • 
fizetett művésznői álkedélyük minden 
praktikáját felsorakoztatták, a tőzsdei 
Jiosszok megadóztatására.

A duhajkodó konjunktúra már a han
gulat fortissimáiba robbant ki, amikor 
az asztalsorok között szabadon hagyott 
tánctérre kiperdült egy kéneső eleven- 
ségii kis táncosnő. Eskóros muzsika vo- 
naglett fel, a táncosnő két lábbal szórta 
szesztől fűtött temperamentumának ha
mison öngyeit, clgdnykcrekct hányt és 
a modern tánc-rafflnemcnt száz, meg 
egy fogásával attakirozta meg a forr- 
pontig hevült sziveket. Már minden szív 
kapitulált, amikor a kis táncosnő ter
mete egyszerre felmagasodott és csupasz eárnap ____ .... ___ __
karjain a gyönyör paroxlsmusa rángott alkalommal Sóhioppa Lőrinc pápai nuu- 
végig. Ezt a gyönyör-Tingást még több- |clus engesztelő szentmisét celebrált A

Pipás, megfontolt magyarok, 
napverte arcukon barázda. 
Fejkendős, kacki asszonyán 
ropogva ring száz szoknya ránc 
Mennek. A borús ég alatt ■ 
sötéten hallgat a sugárút. 
És egyszerre, a körúton 
filldmos fény hasit le rájuk.

Egy percig bódultán, vakon 
kapráénak a tündért fénybe. 
Aztán tempósan, félszegen 
villantanak a pesti éjbe. 
Körülöttük forr az éfji boly 
cicomás vásár, tarka lárma. 
Urak, cigányok, kóklerek 
és száz parfőnös, lenge dáma.

„Testék urak! Szimfónia! 
Valódi Memfiez és a Lőraní 
„...6, hegy e nagy Bábelben it 
milyen sok csodálni való van!... 
Selymek suhognak, párfőnök 
hódító, édes árja repdes...
í’s áhítattal összesúg

‘ „Ez Budapest, ez!11

délelőtt kilenc órakor volt Ez ! - Hamis Mókfcel lakást vásárolt. 
. Fillna Béldné Angol ntoa n> szám 
. alatti lakását bútorokkal együtt el akar- 

.<« iu >ri(ri<bu»n4/Mí«ur vummi uviejcs i<*AAo.>wui-»uEtí«‘ uiunab uuvtiq uiuju vjvot , a adni, hogy anyjával egy lakásba köl- 
kapcsolatot teremtett maga köré. Dob- I gezte az egyházi szertartáskönyv által • tözbossék. Ifj. Asboth Gyula tárgyalás- 
bent kiváncósággal kísértem ezt az ér- i előirt engesztelő szertartásokat Délután i ba bocsátkozott az a*«znnnv<i 
ékeket gyújtogató uj tdncötletet. mely- engesztelő körmenet volt fnrrt7nH ,^7 “ w,B2O“iyal * \bu-
ben egyszerre etémiií^ződött a ma úfl * ------- " -- ---------- ‘ t0r0Z0tt IafcÚ!rt 250 Mar
gazdagjainak hajszár élvezetvágya, 
mohó öröm-keresése.

A munkás-órák szilnetjének utjain 
hajdan vicinálisokként döcögtek a csen- 
des örömök. A régi megállók, az emész
tés rózsaszín és álmos hangulatába dt- 
<U halk élvezetek stációi mellett ma 
expresszek rohannak el, a legagyafur- 
labb örömök ördöngős marinát, amelye
ken a nlncstctenség lapályairól a tőke 
ormaira kapaszkodóitok ülnek, akiket a 
tegnap homályából a ma villanyfényébe 
lendített az alkalmakat üstökönragadó 
Vnkmcrőrégük. És most trónolnak a 
régi világ omladékain prí rázó gőggel, 
primitív Ízlésük szolgaságába gör- 
nyesztve azt az apparátust, mely a világ 
ftóraho^afésúra született. Intim örö-

^mernek, fulladozó sietség- 
\ ni i ------ í vo uvu- i ugyanié, nugy »c, an^ » v.
im laznkac'.tják a virdarlt, nm óiért, kot Pclár király iránti hódolatra fol-

. ....................................... ................. .. Srabovlpovlts aliepáa, 
hanem Bnsarszky Koszté szerb fdtanán 
volt. A cikkírók oajndlkozásukat fejez
ték ki a téves közlemény miatt, amit az 
alispán elágtétoim elfogadva, panaszát 
visszavonta. Mintán a panasz vissza
vonására a belügymlnlsztor le meg
adta az ongedélyt, a tárgyalást nem

i fogják megtartani. | .Aiaííni -----I — Mibe kerill egy lóvéi Oroszország- ■a™’*”1'
i bánt Moszkvából eredő hírek szerint A IsktakUiágisi biróséwra Pirkner 
Szovjotorszországban jnnfus közepén 1 Imre dr. rendőr tangóm, a oap'kban tár- 
fölemelték a portódtjakat, melyek a má-lgmita az iigynr. Megállapították, hogy 
jnsl dijak kétazaeosét teszik kt. Az nJ|FlHnír.ó bútorai őnmagáNm véve i, 
postotarlfa szerint Szovjotorofror«v.ág- megérik a 330 ezer K-f, tanát lstáaflzér- 
tara Offv MIHMr. l.vél eUMdéce kedés csele nem forog fenn. Asbolhnól » níbelbe Urfll. a tárgyalérett kiderült, hogy néhány,

— Szabadlábra helyezett UgyvddJellüt.! héttel ezelőtt Bndaprel.TŐl megszökött,. 
\ rendőrség az elmúlt héten klvándar-1 mart oltana a rendőnéged egyéb 23 figy- 

! iáéra való esábitáe miatt letartóztatta bői kifolyói, g eljárás folyik ta köröz.', i

siör végighullámoxtgtta karjain és mel- ' csendes mise után a pápai nunelus az ol- | 
lén és mindannyiszor valami delejes tárlszontsóggél áldást adott, majd elvé- ■

—' A halai alispán sajtópere. A Pesti 
Napló 1922 julius 21-íki számában cikk 
jelent meg, amely azt irta Srabovlyo- 
vits Dusán bajai alispánról, hogy mi
kor a szerbok u megszállott Bácskában 
letelepedtek, Pctár király nevenapján 

j felszáll tóttá a községeket, hogy mind- 
egyik külön-külön üdvőzüljo a szerb 

! uralkodót. Az alispán sajtó utján elkö
vetett rágalmazás vétsége miatt sajtó- 

I port indított a közlemény szerzői ellen, 
az ügy tárgyalását Töreky Gé’a dr. 
kúriai bíró tanácsa juniua 30-ára tűzte 
ki, de tekintettel arra, hogy a tanuk 
uagyréfize bajai s így ezoknek felutazáaa 

| nagy költséget okozna a kincstárnak, az 
i igazságiigyminiszter úgy rendelkezett, 
hogy a tárgyalást Baján tartsák meg. 
Közben azonban a felek közt lovagias 

, , -------- ««•••> o.vvoo;/- utón ólintéződött az ügy. Kiderült
uet crtK hazard életüket és minden őrd- , ugyanis, hogy az, aki n szerb közsógo- JU7/C l^v o *3.1^ I. _ it ...... . . . _ — . . .... ....... a.. .— l*.1
. i. .1 >v----nv.n (MCUL, lset rciur
Mintha Horatius bölcsei lennének, ha- i szólította, 
>icm mert valami ösztönös aggodalom ' “
rmgafja és renegteti meg őket közcl- 

látjuk árnyképeivel.
Az 6 zenéjük a jazz-bnnd, az ő tán

cuk a sininy és a társai és egy kis 
.^cr>sn(i figönyön ángásának epüepszlá- 
Aban icliesedik ki kérészéletűk danse 
^cubrc-ja.

Várkonyi Titusz

- OrvM1 hí,. Dr. Kik4rd gre_
“‘•‘“tarvre, „2 Újságírók Kórhát. it 

^^Mülctínok szemorvosa 
szabadságáról visszatérve rendelését VI., 
todmantazky-ulen 13. szám alatt ni hói 
oeglmztlta. (Telalóu-száia: 23—52.) 
a"b..4 Má'yás-temploin kiengesztelte*, 
a Budavári Koronázó Mátyta-tomplom- 

•«’«' «M*> rém
i cmrt ollón* a rendőrségéi egyéb 23 Ügjj-

— v.«uui(, iioifls eeviK eiioiAn v-An való csaoitas miau iuiaiw»w»»«» I bői kifolyóiig eljárás folyik és köröző-
?™lt ni®felvétel körülményei a, illetőn Oo«rto Tivadar ügyvédjelöltet. Gon®t levelet adtak kJ ellene. A Fillnáné elleni

irtáéi köröket .n” I .. ügyied fegMeába, vádat dr B.rtoe l.ktahlvatali ügyén.I-
S* ’1o<laT4,,‘ Koronáid Mátyá^ I ahol t«»nap halhatta dt ki a rlze<«M- [ejtette, ék a Hrdeá* ,nene ai Kijártat 

eeyh*» éltei előirt kt- Mrd, aki tekintettel arra, IrnsT Genda i niciaztlntrfta, 
m/r/t C éséro £°nőoskodjanak. Mint is- dr.-nnk bejelentett lakása, foglalkozása • öngyilkoMág. Öxv. Welsz Salamon- 
di..nK ’ » v6rl egyházközség memoran- van, megszökésétől tartani tehát nőm u$ ö5 éves háztártatásbeli nő Vaskapu:

’0rda1t hgy Csornoch János dr. I kell, elrenrtolto szabadlá^raholyozését. neca J5. szám alatti lakásán öngyilkos- O g C fi /zv áSf
«ri^.'kl’k'r<?epr,máshoz’ '"int Schieppa ' Aa ükyfsr.6éir a végiéi ellen felfolya.|,4íl ajándékból a gáicrepot 7 * *5 „ , , * “ Z.. *

nan,.vdr' .Pwü "’wIaehM. melyben módéit Jolentott he a Így a vádtandee [ hagyta, a yármírgetai következtében 
f.ríLSiA11 ba"°n'd notok esetlégre meg. döntéséig Cor-’a dr. fogva marad. 'meghalt. ' Kbt>env4ll»IT«*.lc5 veken., Honi Edra 11 Tel. Sl-.é
« revbi*? n!'?n tilt“kozt«k. de kórlék - Nyaralókét megtakarítja, ha pólói- __________ __________________________________________________________________________
tán te^ om* M gOknt; prot<,ni- káli Mattéin. Vállalatnál, Király neea _ < « 1nn K.vd-<0 míl, ,Dnll i, túbbsl grammoakAat a h’rdstct* IraWMl
kixllanT A°t.mntam M1Ó‘érő1. ,10ndns- “• Tel.: 161-3’. A cég a végzett, ^|<3|)ygn HXJ crtnitoiért,.rt«érérlWár.ir:iW.Hre,»Uk.«ri«é'U,H.o»iii«rá. «'•*<'

ujpioiu Ktongasztoléss va- munkáért jótállási vállát-

Barátom, « köz. 
tisztasági alkalma- 
~ott látható izga
lommal böngészett 
'^.gy-öt clgyürt 
ujsdglapoi.

— No, emmd 
csak igazán nagy 
dolog, uram. — 
Lendwi ur lett. 
Cegléd követe. Már 
enné fontossabbat. 
nem képzellek. A

'1.4CS DEMETER.

I
torozott lakást 250 ezer koronáért haj
landó volt megvonni oly föltétellel, hogy 
3 pénz csak akkor esedékes, ha a lakás
hivatal a lakásigazolványt kiállítja. A 
230 ezer koronáról szóló csekket ifj. As- 
both Gyula át is adta Füinánénak azzal, 
hogy csak akkor válthatja be, ha a la
kás az ő nevére lesz átírva.

A lnkdshlvatal ki is állította az iga
zolványt, Fillnáné elment a Wiener 
Bankvoretnbo a pénzért, ott azonban el. 
utasították azzal, hogy a csekk hamis.

Mire Fillnáné hazaért, a lakáéban ott 
találta Asbotliot, az ő holmijai pedig a 
folyosón hevertek. Az asszony a rendőr
ségen megtöltő a feljelentést, az eljárás 
ez ügyben még folyamatban is van. A 
házbóliek közül azonban valaki Filinánét 
feljelentette a lakáskihágási bíróságnál 
lakúaüzórkedés miatt.

Asboth, hogy a feljelentésekből szár-1 
mázó következmények alól kibújjon, zse
niális tervet sütött ki. Vevőt keresett a 
lakásra, beállított a lakáshivatnlba és 
kérte, hogy az illető vevő számára ál
lítsanak ki lakásigázo’ványt, úgy gon
dolva, hogy ö jó pénzért eladja a lakást, 
a lakásban á jóhiszemű harmadik lesz 
ée Így sikerül neki Fílinánét teljesen kt-

.... nctn K&pzeitCK, A
Lendvai ur, gondolom, igen karakán 
magyar, mindig olvasom cw újságba, 
akibe in, hogy mijjen harcija* ember. 
UJcn ember költ tninékünk, aki nem
csak a száját jártat ty a, de ki is all a 
placcra., mikor itt az ideje. Gondolom, 
óvastam is a nevtt annak idején, mikó 
lenn vétünk a Piavándl — ott szolgál
tam, uram, a huszas divizijóba magam, 
fs, nagyon csúnya időle vótak ■— hát 
mondom, alighanem óvastam a nevit 
valamijjen napiparanesba, hogy mijjen 
vitézül agyabugyálta a digókat. Vagy 
hogy talán mégsem az 6 nevit óvastaml 
Meglehet, mer régen vót, rossz már az 
ember emlékezése. De azé mégis Őrülök, 
uram, hogy képviselő lett, biztos, mos 
má nekünk, szegény keresztényeknek le 
felvirrad. Máj megmutattya as uj kép
viselő. No, istennek ajdtlom,

~~ Petrichevich Horváth Elek bárót 
felmentették a lak ás kihágás vádja alól. 
Petrichevich Horváth Elek báró nép
jóléti államtitkár ellen a Ukáskihágásj 

i bíróságon eljárás indult meg, hogy FŐ- 
: utca 52. szám alatti házában Iragizor 
Ferenc és Lőrinc Géza vendéglősök la
kásigazolvány nélkül költöztek be. 
Ugyancsak eljárás indult Vámos Rezső 
házfelügyelő ellen, mert nevezet*ekrt 
lakósigazolvány nélkül beengedte a 
házba. A lakáekihágási bíróságon Pirk- 
nor Imre dr. rendőrtanácsos felmentő 
Ítéletet hozott az államtitkár és házmes
tere ügyében, mert a legújabb lakás
rendelet szerint Üzlethelyiségek elfogla
lásához nem szükséges lakásigazolvány.

— Uj 8zemxlyhajó*árat a Danán. A 
Budapest—mohácsi vonalon augusztus
1-től  kezdődőleg minden hétfőn, szerdán, 
péntekon ós vasárnap Budapestről 22 
órakor (érkezés Mohácsra másnap 7 óra 

! 50 perckor) és augusztus 2-ától Mohács- 
I ról minden hétfőn, kedden, csütörtökön 
í és szombaton 3 órakor (érkezés Buda- 
I pestro 16 órakor) személyhajójáratoktt 
indítanak. A naponkénti mindkét' irány
ból déli 12 ómkor Induló járat változat
latul fenmarad.

I

l
vevőim 

szíves figyelmét 
felhívjuk a közelgő szű

reire és felkérjük, hogy rendelé
seiket már most feladni szíveskedjenek 
Rendelések a beérkezés sorrendjében 

eszközöltetnek. Raktárén első- 
rétid ti új és használt 

hordók minden 
nagyságban

ISöÉm Kálmán 
Hopdú^yár Kf. 
Budapest, VI. kerület, SsáMcs wcás JFP
Tét 148-1?. Sürgönyeim: HordotM'**, Bvdtpsst 
Írásbeli ajánlatokat nem aiuáJtf
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A korona hirtelen áresése 
károsan befolyásosa a tőzsdei 

átértékelési folyamatot A spekuláció a korona emelkedését reméli — BizonyUten 
helyzet a piacon

— A Hétfői Napló tudósitó iától. —

Az elmúlt, héten fokozottabb mér
tékben folytatódott az az átértéke
lési folyamat, mely a budapesti 
tőzsdét immár néhány hónapja jel
lemzi. Az ermpciók azonban e hé
ten szinte félelmetes erővel hatot
tak, mert egyes értékek árfolyamai 
egy nap alatt az előbbi kurzus több
szörösére emelkedtek.

Az egyenletes átértékelési folya- j 
matot azonban a korona hirtelen 
árleszakadása megzavarta. A speku
láció, mely fanatikus hittel bízik u 
magyar koronu magasabb vásárló 
erejében, bizalmatlansággal fogadta 
a zürichi kurzust, melynek meg- 
teremtődésónek kulisszatitkai immár 
mindenki előtt ismertek.

Mintán a magyar korona ár- | 
folyamát mesterséges eszközök
kel szorították a mai árszintre, 
a spekuláció a magyar korona 

hirtelen feljavulását reméli.

A magyar korona emelkedése 
a külföldi piacokon ha nem is for
díthatná meg a tőzsde szilárd irány
zatát* napokra mégis megállíthatná 
és igen sokan emlékeznek arra a 
véres tőzsdei letörésre, amikör a 
korona 0.18-ról 0.10-rc zuhant s
ugyanakkor az értékpapírotok ár- 
folyama is a felére csökkent.

Ezek a körülmények a spekulá
ciót ^valósságra késztetik. Ehhez 
j&tnil még a négy ex-girós tőzsde
nap, melyből eddig az összes pénz
intézetek és nagyobb bankvégek 
máris kikapcsolódtak s Így egy ön- í 
kén telén kéthetes sziinnrpot ékeltek 
a tőzsde üzleti f< • g drnéba, ami

A Lipótvárosi Tnknrék és a Csáky 
tij érdekeltsége. Mint megbízható 
forrásból értesülünk, a Lipótvárosi 
Takarék pénztárnál uj, külföldi tő
kés csoport vállalt érdekeltséget A 
sikeres tranzakció a részvény ár
folyamában nyer kifejezést, moly 
nz ntolsó tőzsdenapon 10.000 koro
náról 34.000 koronáig emelkedett. 
Ugyanaz a külföldi tőkéscsoport a 
Lipótvárosi Takarék vállalatához, a 
Csáky—Prak falvihoz Is bevonul, 
úgy hogy e részvény hirtelen ár
előretörése rövidesen várható.

A Gant-Danublus tőkeemelése. 
Amint értesülünk a Gnnz-Dannbius 
már hónapok óta esedékes tőkeeme
lése már a küzdj napokban aktuális 
lesz.

A Danira ingyen részvényei. A 
Danira részvényei iránt való érdek
lődést tőzsdei körükben azzal ma
gyarázzák. hogy a vállalat. 1:1 
arányban ingyenrészvény eket ad a 
részvényeseknek tő kefél emelése al
kalmából.

A Míilog* óh Gcngyűr é> ar, Ot
tó Wolf konszern. Hetek óta foly
nak a tárgyalások a Magyar Mér
leg- és Gépgyár s Német.u szág 
egyik legnagyobb vaströsztje, az

| ugyancsak káros befolyást gyako
rolj az árfolyamok kialakulására.

E héten fokozottabb óvatosságot 
kell majd a spekulációnak gyako
rolni, mert

az egyenesvonalú hausse a 
mai tőzsdén elképzelhetetlen, s 
annak megtörése minden pilla

natban bekövet kezhetik.

A tőzsde szilárd alapirányzata 
azért az elkövetkező héten is meg
marad, de ezek a bántó mellékzön- 
gék, melyek a tőzsdetanácsot újabb 
és újabb tőzsdekalendárium össze
ül liüisúra késztetik, nagyban befo
lyásolják majd az átértékelési fo
lyamat lefolyását.

Az arbitrázs-értékek, valamint a 
valutáris papirosok a korona rom
lásaiul arányban fognak emelked
ni, a favorizált értékekben pedig, 
ha az üzleti forgalom némileg meg
csappan is, további úrfolyamemel- 
kedéseket várunk.

A bankpapirosok még mindig az 
érdeklődés homlokterében állanak s 
mint a Városi Bank és Lipótvárosi 
Takarék példája mutatja, további 
nagy árelőretörésekre el lehetünk 
készülve. A Htirmes, Mercítr, Alt. 
Takarék, Földhitelbank, Lloyd Bank,1 

Angol-Magyar, Vá
rosi, Lipótvárosi további drágulása 
igen valószínű, de az ipari papiro
sok közül is a favorit értékek, mint 
Mezőhegyest Cukor, Csáky, Mérleg, 
Schlick, Ilofherr, a két Ganz-rész- 
vény stb. stb. vjnbb átértékelése | 
várható.

Ottó W o?/-konszorn között érdekkö
zösség megállapítása céljából. Mint 
értesülünk e tárgyalásokat eredmé
nyesen befejezték s legközelebb a 
Mérleggyár alaptőkéjét felemeli, a 
kibocsátandó új részvények legna
gyobb részét az Ottó Wolf-eég ve
szi ál.

Mi készül a Liptáknál. A Lipták- 
gyár ingyenrészvónyeinek kiadása 
ntón. amint, értesülünk most kertit 
sorra a Lipták-rászvónyek össze
vonása és az újabb tőkeemelés.

A Phnrmacia-részvények erős 
emelkedése. A magánforgalomba 
bevezetett Pharmacia-részvcnyek a 
legutóbbi napokban közel 40%-al 
3000 koronáról 5000 koronáig emel
kedtek. A papírok Iránt való keres
tet. nzzal van összefülésben, hogy 
a Pharmadánál nagyobb s előnyös 
tranzakció készül.

A Magyar Város! Bank közli, hogy 
alaptőkéjének 550,000.000 koronára eme- 

jlé-tft határozta el. 500.000 darab új réw- 
véuy 1:1 arányban darabonklnt 700 ko- 
lonúórt a régi részvényeseknek ajánlta- 
úk tel, mig a fenmaradó részvények ma- 
uaxnbb árfolyamon az intézet már fen- 
.'ló külföldi kapcsolatának klmólyitése 
•újából külföldi pénzcsoportnak enged

tet iek At. Az elővételi jog ez év július 
28-tól augusztus 4-ig bezárólag a Ma-

| gyár Városi Banknál és a Magyar Jol- 
zálog Hitelbanknál gyakorolható.

I Esztergom-Szászvári Kószénbánya Rt.
i igazgatósága a részvényeseket augusztus 
hó 4. napjára rendkívüli közgyűlésre 
hívja meg, melynek indítványozni fog
ja, hogy a társaságnak jelenleg 36 mil
lió koronát tevő alaptőkéjét 90.000 darab 
uj részvény kibocsátása által 18 mil
lióval 54 millió koronára emelje fel, — 
hatalmazza fel az igazgatóságot a ki
bocsátás időpontjának és egyéb módo
zatainak oly módon való megállapítá
sával, hogy a kibocsátandó összes uj 
részvényekre az elővételi jog a régi 
részvényeseknek biztosittassék.

Az Alumíniuméra Bánya és Ipar Rt. 
érdekköréhez tartozó és az utódállamok 
területén működő vállalatok egységes 
vezetésének biztosítására a Bankhaiis 
Blankart & Cie. züridhi cég közreműkö
désével egyelőre 3 millió svájci frank 
teljesen befizetett alaptőkével megalakult 
Zürichben a Bauxit Trust A.-G., mely 
az Aluminiuméro Bánya és Ipar Rt. 
összes üzletit átveszi és azok egységes 
vezetéséről gondoskodni fog. Ezen át
szervezéssel kapcsolatban a Bankhaus 
Blankart & Cie cég jogot biztosit az 
Alumini úrnőre Eánya és Ipar Rt. rész
vényeseinek arra, hogy részvényeiket 
Bauxit Trust Rt. részvényekre cserélhes
sék át. Az egyidejűleg közzétett hirdet
mény értelmében minden 25 darab Alu
míniuméra Bánya ée Ipar Rt. részvé
nyek ellenében 10 darab egyenként 50 
svájci frank névértékű 1923. üzletévi 
osztalék jogosultsággal bíró részvény ve
hető át az Angol Magyar Bank Rt. ér
tékpénztáránál folyó évi július lió, 
30-tól szeptember 15-ig. A svájci Bauxit 
Trust A.-G. részvényeiből 10 darab lesz 
egy tőzsdei kötés.

A Magyar Szalámigyár Rf. szombati 
közgyűlésén dr. Móhr Béla elnök ja
vaslatára elhatározta az alaptőkének 
300 millióról 500 millió koronára való 
fölemelését. Az uj részvények 5:2 arány
ban' adatnak ki darabonként 5000 koro
náért, azonkívül az igazgatóság a tár
saság tárcájából ugyancsak minden 5 
régi részvényre egy Czinner-szalámi- 
részvényt ad ingyen. Az elővételi jog 
augusztus 1-től 16-ig bezárólag a tár
saság főpénztáránál gyakorolható.

Az Óceán Magyar Konzervgyár és 
, Kereskedelmi Részvénytársaság új rész- 
I vényeire 3:2 arányban uj rószvényon- 
kínt 4000 korona lefizetés© ellenében az 
elővételi jog julius 30-tól augusztus 11-ig 
gyakorolandó a Mcrcúr pénztárainál 
(Fürdő ucca3.) délután 4—6-ig.

Az Unió Textilmiivek Rt. legutóbb 
tartott közgyűlésén Borgor Mórt, a Mor- 
our vezérigazgatóját és dr. Burg Hugót 

I a vállalat igazgatóságába beválasztotta. 
Ezzel ez a régi és Magyarország leg
nagyobb cérnagyára a Mercur érdekkö- 
róbo került. Értesüléseink szerint az 
Unió textil-részvények tőzsdei bevezetése 
tervbe van véve.

Athenaeum Irodalmi és nyomdai rt. 
Ezen vállalat 54. rendes évi közgyűlésé
ben az igazgatóság által előterjesztett 
zárszámadás és évi jelentés alapján el
határoztatott, hogy a rendelkezés™ álló 
8,017.228.50 K nyereségből 1 millió K 
ford’ttassék a berendezések leírására és 
részvényenként 100 K, összesen 5,750.000 
K fizettessék ki 50 százalékos osztalék 
gyanánt. Az osztalék augusztus 3-ától 
kezdve kerül kiűzetésre a Lloyd Bank 
Rt. főpénztáránál. Az utolsó rendkívüli 
közR-yülés által elhatározott lőkefelemc- 
lés a legközelobbi napokban kerül kerese
tül vitolro. A kibocsátandó összes 5Q.000 
darab uj részvény a régi részvényesek
nek fog felajánltatni 2:1 arányban.

Rigler József Ede paplrnemügyár r*ez- 
vénytársassg igazgatósága közli a rész
vényesekkel, hogy az e hónáp 18-án meg
tartott XXVIII. évi közgyűlése ákkép 
határozott, hogy a rendelkezésre álló 
4,379.270.79 K tiszta haszonból 40 száza
lék osztalékot fizet, amely szerint 80 K 
osztnlék a Lloyd Bauk Rt. főpénztáránál 
ez évi augusztus hónap 1-től kezdődőleg 
u részvényesek rendelkezésére áll.

A Grafikai Intézet Rt. idol közgyűlé
sében részvényenként 80 korona összegű 
40 százalékos osztalék kifizetését és a 
'■észvénytőkének 6 millió koronára való 
fclmelését határozta cl. Az uj részvények 
oly módon nyertek elhelyezést, hogy a 
vállalat részvénytőkéje és tartalékai a 
20 millió koronát meghaladják.

A Diana Kereskedelmi Rf, f. hó 23-ikj 
rendkívüli közgyűlésén igazgatóságát r 
következőkkel . egészít ette ki: Berger 
Mór, a Mercur Váltóüzleti Rt. vezér
igazgatója, Piklcr Károly, a Gumigyár 
igazgatója. Vágó Rezső szennagykeres
kedő, Fürst Sándor ny. min. tan., az 
Óceán Konzervgyár ügyvezető igazga
tója, Rzávozd Richárd nagybirtokos, a 
szcsnkartel igazgatója.

Transdanubia Egyesült Gőzmalmok 
RL julius 22-iki rendkívüli közgyűlése 
elhatározta a 40 millió K alaptőkének 
200 millió K-ra a aló feleme’éeét a jelen
leg forgalomban levő 100.000 drb. 400 K 
n. é. részvény névértékűnek a tartalék
alap terhóro 1000 K-ra való felbélyegzé
sével és 100.000 drb. 1000 K n. é. uj rész
vény kibocsátása utján. Minden régi 
részvény alapján a társaság nagykani
zsai pénztáránál, Budapesten a Magyar 
Földhitelintézet pénztáránál aug. 5-ig 
egy uj részvényre gyakorolható az elő
vételi jog darabonként 5000 K lefizotése 
ellenében.

A Blhar-szilágyl Olajipar Rt. igazga
tósága az augusztus 2-ára egybehívott 
rendkívüli közgyűlésnek az 50 millió K 
alaptőkének 750.000 drb. 200 K névértékű 
uj részvény kibocsátását fogja java
solni.

Az Aranyhegyi Téglagyár Részvény, 
társaság szombaton tartotta alakuló köz
gyűlését Kelemen Marcal bankcég he
lyiségeiben. A társaság cca 9000 négy, 
szögöl területen most rendezi be legmo- 
dornebbül fölszerelt tégla- és csorépgyá- 
rait, folytatólagosan schamottégla és 
más agyagipari cikkek gyártására is ba 
fog rendezkedni.

Hs fektesse minden 
pénzéi értékpapírba 

hanem vegyen azonnal beköltözhető családi 

házat vagy telket
mert az ingatlanoknál az áremelkedés ezután 
várható. Bővebbet DÁbAei OS 
ütni aj (ionosnál wKIlVCa! Kli
VII., Almás! tér nyolc. Telelőn: József 124—98

Mentünk
az fingot 

Parkba !
FehdrMtorok, Konyha, Előszoba, 
hálószoba, csakis elsörendüek, sozlonok, matra
cok alkalmi árakon Freller asztalosmesternél. 
Vili, Erdélyi ucca 1. szám. Telflfón: József 23-(8

Hirdetjük és fizetjük a lehető legmagasabb árakat 

aranyért, briliánsért 
ezüstért 80—160, koronáig. Hamisfogakért 1000 
koronáig OELLÉRT TESTVEREK Eötvös ucca 6

Meglepő árakat fizetek 
virelííípfipuíiifiépt 
Werthelmcr, Gr. Zichy Jonő u. 23. Telefon 165-23

Hamlsfosakat’T’S'
lwra,®»™ veszek! a’?.tSa‘.'fi

38. (Lövölde tér sarok) Orajavitás I évi látálláw’

Elfogadak essí’ís: 
linókat, szőnyegeket, képeket, régi bútorokat, «««** 
l'tt stb. KnilftiynwnUseti legmagaiabb árt tr ti értOK. 
Győrt elintSrfs. —______ - -iHükenskedn 

ihtktfct Gyulai, VII., Erzsébet 
körút 15. Teltfon: József 28-M

Elegánsabb, szolidabb bútorozott szobák, 
nyárt lakások férfiaknak, hölgyöknek, házas
pároknak, egy ét két -soha-konyhát al
bérletek minden kerületben knp hatőkl

Két óra alatt 
lakáshoz jyHatluk

ha f 'f erest előkelő belvárosi Irodán
kat Szobáját díitala nul kiadtuk, 
ha rnéfycsen, telefőno n vagy pőstán 

----------------------------- --------------- &«;*• • ft. — Vigyázzon a pontos címre 

ktlQr'm rvaká^irods, Budapest IV, Kossuth Lajos u. 14. Telefón: 82-74
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SZÍNHÁZI HÉT

— $ végül?...
— De türelmetlen masa, édes ba

rátom, kisccn tulajdonképpen csal: 
most kezdem el. Szóval, a jubileumi 
estéjén megérkezet az első sürgöny, 
amely igy szólt: „A „Három grácia" 
ötvenedik előadása alkalmával min
denkit üdvözlök. Roboz. Didó." Kis- 
vártaira már a második sürgöny is 
megérkezett: „A leforróbb köszönő- 
temet küldöm mindnyájatoknak. 
Lehár, Wien." Bonczos bácsinak, a 
derék portásnak órája alig ugrott 
öt percet, már a harmadik sürgöny 
is megjelent: „A Három grácia ju-\ 
btláns szereplőit köszöntőm. 
Drezda. Lahman-szanatórium" és a 
sürgönyhordó egy fordulóval újból I 
távirattal köszöntött be a mozsár-1 
utcai kiskapuba. „Most csak igy j 
küldöm üdvözletemet, ha vissza
térek, bővebben. Wiszter" Tudja, 
hogy én őszinte ember vagyok, 
megmondom hát magának, de azért 
ne kilrtölje világgá, hogy a színház 
tagjai ez utóbbi sürgönynek örültek l 
legjobban, mert ök tudják, hogy a I 
gazdasági igazgató „otthon bövcb- ■ 
ben" ígérete jiénkt jelent a kony-\ 
hóra. Szóval, hát az üdvözlő sürgő-1 
nyöket kiragasztották az ügyelői i 
táblára, már az első felvonás is le-1 
pergett, amikor megérkezett a nagy ; 
ágyú, az újabb sürgöny, a következő' 
szószerinti tartalommal:

MUer Irén Budapest, Fővárosi i 
Színház, Nagymező-utca. Drótvá
laszt, szeptember elsejétől játsz
hat ja-e Hsfbln gráciát Milanóban. 
Lombardo."

Nosza, lett nagy ijedtség. Majd 
még gondol egyet Biller és tény
leg elutazik. A drága Irén azonban! 
nem gondolt semmit, hanem fogta I 
a távirat válaszblankettáját és a 
következőképpen küldötte vissza 
signor Lombardonak, a „Három 
grácia" olasz fíbrcttistdjdnak.

„Lombardo, Milano, Piazza deli 
Esedra. Egész évben csak a kará
csony estém lesz szabad. Ha kell, 
akkor leutazom. Biller Irén."

— Megadta neki, mint ahogyan a vice
lapot: írják, de most már hamar mond
jon valamit a nyaratókrót.

— E héten, mondjuk szombaton 
reggel kaptam Münchenből egy ké
peslapot, Karácsonyi Ily irta. Aznap 
este kaptam még egyet Párisból. 
Azt is Karácsonyi irta. Vgylátszik, 
beutazza a világot. Másnap reggel 
kaptam egy képeslapot Palástba 
Iréntől, aznap délben pedig — kép
zelje csak — találkoztam a váci
utcai korzón Palásthy Irénnel. 
Együtt ért haza a képeslappal Ősz- 
leidéből. Zátony Kálmán is irt Ber
linből, Lázár Ödön, a Király-szitu 

Mozgatója pedig Siófokról 
küldte üdvözletéi. Majd elfelejtet
téin, hogy Ilovsay Rózsi is irt Szol
nok melletti birtokáról, sőt Ke- 
rényi Gabi is, aki férjével, Hlrsch 
Zoltánnál Erdélyben nyaral, de nem 
lehetetlen, hogy az erdélyi nyara
lásnak kolozsvári szerződés lesz a 
vége. Siró Anna, a János vitéz bá
nt lluskdja a héten utazik a Sem- 
"J'Wnflre, Mattyasovszky Ilona és 
Bolváry Géza pedig, akik Berlin
ien filmeznek, néhány nap múlva 
telt vv utiuk"t °* tszakl-tcngcr 
~ rí?rí0 Elvira Olaszorsrágba 
nrgy. Bajor Gizi egyelőre Siófokra 

máig a Lidúra. Sió- 
n^af[k^elt cten a M,e" 0 kls 
Horiáth Éva i«, aki tudvalevőleg 
”em szerződött vissza a Ronaissan- 

’cehoz, hanem elmegy más színház
hoz, ahol tehetségének megfelelő 
szerepkört kap.

— Mi újság a sAnlidzak környékén?

~ Még mindig nincs sok, hiszen 
a legtöbbnek zárva van a kapuja, 
csak a fícnaissance Színház nyi
totta, meg kapuját a németek előtt, 
akik már majdnem hogy el nem jöt
tek. Az történt ugyanis, hogy a 
Bárdos Artúrral való szabályszerű 
megállapodás után a német direktor 
irt egy levelet, amelyben kijelen
tette, hogy a nyolc napon keresztül 
egyetlenegy darabot tud csak adni 
Budapesten, mert színészeinek nagy- 
része másutt van elfoglalva. Bárdos 
Artúr sietve válaszolt és meg
köszönte a németek vendégszereplési 
készségét és egyszersmind la is 
mondott erről. A németek pörrel 
fenyegetőztek, majd amikor látták, 
hogy semmi sem használ, Írtak egy 
szép levelet Bárdosnak és kijelen
tették, hogy mégis változatos mű
sort adnak, csak jöhessenek. Így 
aztán meg is kezdték vendégszerep
lésüket.

— Mi van a kőtelező vidám törté
nettelt

— Van egy, ezen kacaghat akár 
reggelig is. Mindjárt el is mondom. 
A Fold-színház érdemdús vezérének, 
Féld Matyinak van egy titkárja hat 
esztendő óta. A derék titkár egyike 
a legbuzgóbb, legszorgalmasabb hi
vatalnokoknak és milliméter pon
tossággal végzi cl azt a dolgot, ami 
már a Feld-szinházban imitt-amatt 
elvégzendő. A derék titkár azonban 
semmiféle, fizetést sem kap Matyi
től, akit ő csak a művészet iránt 
való őszinte rajongásából szolgál. 
A minap aztán nagy dolog történt. 
Matyi meg a titkár összevesztek és a 
Vezér rövid utón elküldte hűséges 
munkását. Mosf azonban a Fcld- 
szinháznak van egy másik direktora 
is, Sebestyén Géza, akit az elküldött 
titkár felkeresett és elpanaszolta 
busán, hogy milyen szörnyű szeren
csétlenség érte. Elvesztette állását. 
Sebestyén, akinek a vajnál is olva
dékonyabb a szive, megsajnálta a. 
titkok derék tisztviselőjét és nem 
ismerve a „feldi" viszonyokat, a kö
vetkező levelet irta az alkalmi társ
nak:

„Kedves Matyi!
A titkár urat kedvemért vedd 

vissza, sőt emeld fel duplájára fize
tését. Üdvözöl Sebestyén.*1

Matyi visszafogadta a titkárt és 
a fizetési napon újból üres boríté
kot küldött neki, mint már hat éve 
mindig.

„De direktor ur, — méltatlanko
dott a titkár — nekem most már 
dupla fizetés jár."

„Ja, igaz, majd elfelejtettem" — 
mondta Matyi és még egy üres bo
rítékkal lepte meg a buzgó titkár 
urat.

— Mondja, miszter, hallott már maga 
is az uj kabaréktól?

— Igen. A régieken, az Ujváry, 
Boröss-Békeffy. Dénár d, és a Fessl 
kabaréján kívül kabarté nyit Sala- 
Béla, Radó Sándor és egyik opera
házi tagunk, aki a legkönnyebb 
múzsával akarja fölcserélni a meg
éri színpadot. Az egyik körúti étte
remben pedig „Magyar falu" lesz.

— Talán uj színház is készül?
— Készülni készül, de még egy

előre csakbcszélgctnek arról az iro
da falai között. A Corv in-ék régi 
terve valósul meg minden bizony
nyal rövidesen, még pedig, hogy a 
mozielőadásokat kibővítik színi- 
előadásokkal, ügy tervezik, hogy 

i mint régevte a fíenaissance Szin- 
. házban, ott is, délután mozi, este 

pedig szlnielőadásoknf t (irtanak 
I ma jd.

— 8 most búcsúzóul a viccet, amit 
minden héten kapok.

— Ahogy parancsolja. Már el is 
kezdem. Egyik nyári színházunk 
bűbájosnak mondott tagja a minap 
a nagy forróságra való tekintettel 
meglehetsö hiányos öltözetben lé
pett a színpadra. Az első felvonást 
nagy vígan végigjátszotta, a máso
dik felvonás elején azonban hirte
len rosszul lett. Az ügyeletes orvos 
megvizsgálta a művésznőt, aztán 
nem minden malicia nélkül a kö
vetkező orvosi tanácsot adta:

„Édes fiam, menjen szépen haza, 
öltözzön fel és azonnal feküdjön 
le."

trónörökös"
Irta: SIMONYI M.4RI.A
Kis gyerekkorom óta él álmaim

ban, képzeletemben ez a história. A 
sok kis mese, moude-monda, sutto
gás ékelte abba. Hányán aludtunk 
el a boldog gyermekkorban ringa- 
tónk meséjére, amely a kalandos és 
polgári szivverésü trónörökös em
beri lelkén ok életfolyamatáról, ma
gasságáról szól. Milyen szimpatikussá 
nőtt fel szemünk előtt a királyfi, ki 
el akarta dobni magútól az arany
palástot, az uralkodói pálcát s fején 
izzóvá lett a korona egy nagy-nagy 
ógő szerelem miatt. Amikor Vajda 
Ernő színmüvét elolvastam, az em
lékek hatalmas raja omlott reám, 
mért mintha azok a mesék ébredtek 
volna fel, amelyeket legendás misz
tikummal meséltek odahaza, de azt 
hiszem nemcsak nálunk, hanem 
mindenfelé ebben az országban, 
örömmel vállaltam a szerepet, bol
dogsággal fogtam a tanuláshoz s azt 
hiszem, nem hiába, mert a mi jő 
közönségünk is úgy lesz ezzel, mint 
mi színészek és hamarosan megsejti 
majd a nagy tragédiát, az igazit, 
ami c darabot világra hozta.

RÖVID HÍREK
ABONYI TIVADART,

utáh a Keleti-tenger partjára men- 
az Unió a Király-Színházhoz szer
ződtette. Idő került ugyancsak 
Fiilöp Sándor is, a Blaha Lujza- 
Színház tagja.

ERÉNYI ANÍAL
és felesége, Rosti Rozina, a kiváló 
énekmesterek külföldi tanulmány
útra indultak. Ennek befojezéso 
után a Keleti-tengerpartjára men
nek pihenni, majd szeptemberben 
újból megnyitják jóhirnévnek ör
vendő iskolájukat, amelyből már 
annyi képzett énekes került ki.

A SANCHO PANÖÁT,
Lengyel Menyhért színmüvét, 
amely nálunk a Nemzeti Színház
ban került színre, bemutatják 
Amerikában.

BÓNYI ADORJÁN
„8séntmiháW cimü színmüvével 
nyitja meg uj azezónjót a prágai 
német színház.

BURKUK KÁROLY
az nj szeaónban az eddigiek 
srzriut a bécsi Operabálhoz 
szerződik és havonkint két 
fellépésre jön csak Buda
pestre.

CSORTOS GYULA
Atszcrződése a Magyar Szín
házhoz ismét szóba került A 
kiváló művész, hisz szerint, a 
MTrón<irökös“-ben játszik utol
jára.

TÖRZS JENŐ
érdekes formában kötötte meg 
szerződését a Renaissanee- 
Szlnhnzzal. Esténként tiz első 
sor zsöllyé árút kapja fizetés 
fejében.

A SZIGET-SZÍNPADON 
most éjjel tartják az uj mű
sor főpróbáját.

„A NAPLOPÓ"
című Drégely—Marthon-op*- 
rett lesz az első bemutatója a 
Király-színháznak.

„MOZART*-
ciklust rendez a télen az 
Operaház.

SDUY ISTVÁNT,
aki — mint megírtuk — egy 
párizsi kiviteli cég budapesti 
megbízottja lett, magához 
kérette Wlassics báró és arra 
kérte, 'hogy játssza el Sas 
Ede és Szabados Béla magyar 
tárgyú daljátékának főszere
pét a Városi Színházban. Si- 
may a főigazgató kérésének 
eleget tesz.

•Halmay Tibor és Ujváry Lajos a 
„Három grácia44 minden előadásában 
frenetikus tapsokat aratnak. Különösen 
az apacstáne-paródiának gyújtó hatása 
vetélkedik az eredeti táncnak, BiRor 
Irén festői produkciójának hatásával. 
A művészek nem mennek nyári szabad
ságra és igy a nagyszerű triász, Biller 
Irén, Halmay Tibor és Ujváry Lajos 
szünet nélkül együtt marad, gyönyör
ködtetve a Fővárosi Operettszinház kö
zönségét. Harmatlx Hilda, Mészáros 
Paulette, Vcndroy Ferenc, Kompóthy 
Gyula és Komlóss Vilmos is estéről- 
estére a legszivélyesebb ünneplésekben 
részesülnek.

JZz Etna MtUvéss 
és pusztításai 

at cgyolltn helyszínt ftlm/itvitat 
és az utolsó 

Gunnap Tolnaes film 
„a cimtaícs férj’* tny funesa tág komidíd/a 6 folv.

Kw»»r-mo«f Ftoinajtí (MtfBt) bamutatőfa
Az Etna, ez az örök uiemento mór! 

újból kitört és falvakat, városokat pusz
tított ol; szinte órák alatt tűnt el év
századok kulturális gyümölcse, ezrek 
hajléka, vagyona. Erről a rottenotes 
katasztrófáról Címfelvételeket is készí
tettek, mely borzalmas realitással mu
tatja be az Etna kitörésénekn^Wikufl 
következményeit.

A filmet kizárólagossági joggal a 
Kert-mozi szerezte meg, melyet, holnapi 
(hétfői) premierjén mutat be. A film 
legérdekesebb jelenetei a kövotkezők: 
tiiz és fiisloszlopok, Llgua Glossál végső 
pusztulással fenyegeti a Idvaiömcg, 
Ccrso falu az izzó láva alatt, szőlő, er
dők a tüzes gyehennában, menekülő la- 
kosság, Catena falucska borzalmas tra
gédiája, megsemmisülés és halál , . A 
rendkívüli érdekes riport fllmfelvétolen 
kívül még egy attrakciót mutat be a 
Kert-mozi: az utolsó Gunncur Tolnaes- 
filmet, a „Címzetes férj“, 6 felv, házas
sági komédiát.

Csak nornrég járta bo a napisajtót az 
a hir, hogy az intornacionális közönség 
legnépszerűbb starja, Gumiár Tolnaes, 
megválik a film színpadtól. Egy stock
holmi újságíró meginterjúvolta Gunnar 
Tolnacsot, ki a hírt , sajnos megerősí
tette. „A címzetes férj" talán móg jobb 
film, írja a külföldi kritika, mint a Ma
haradzsa. A Kert-mozi műsorát kivéte
lesen három előadásban mutatja bo KS, 
9 és VjIÍ órai kozdettel. Itt említjük 
meg, hogy a megfilmesített Duma* re 
gényét: a „Vflsálarcos"-t a Kert-mozi 
ma mutatja be utoljára.

Park-mozi (Városmajor) ma mutatja 
he utoljára „Mindennek a tyuk az oka“ 
(vlgj. 5 felv.) és „Vissza a paradicsom
ba" (dráma 6 felv.). Holnp, hétfőtől, a 
„Vasálarcos*'-t, Dumas megfllmesitett re
gényét vesz! műsorra.

Grenadlnok 
Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 

Vászonáruk

Jutányos áron

KLEIN ANTAL
divatáruházában, Király-u. 53
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A tMta
A pincében nagy, négyszögletes korcs

ma. Bor, sör őh pálinknszag kellemetle
nül keveredik Össze benne. Meleg van, 
de a helyiségben mégis sokan mulatnak. 
És mindenki énekel. Mindenki mÚ6t. A 
cigány is mást Játszik.

A pincérre sokáig kell várni. Itt min
denki iszik, do annál kevesebben esznek. 
Egy coíntraut kérek és a pincér egy — 
■llascht hoz. De nem mondja meg. A 
szarát megérzem és mogkérdern, miért 
hozta.

— Elsején ügyi bezárják n bótot. El
adták. Úgy látszik kifogyott.

Ez egy nagyon bőbeszédű pincér. Ta
lán sok- borravalót vár, hát beszél kér
dezés nélkül. Elmondja, hogy a régi tu
lajdonos milliomos lett, most, meg né
gyen voltak ég mind a négy milliárdos. 
Azelőtt a forintot mondta úgy a pincér, 
mint most a milliárdot.

Jobban szemügyre veszem nz embere
ket. Gallérnélküli, gyanús alakok — ta
lán a rendőrségi fényképalbum egy ol
dala — iparosom berek, meg vidékiek la. 
Diákok jönnek. Most vakációznak. A pa
pa, a mama, meg a testvérek nyaralnak. 
E» ők Ide jönnek mulatni, vagy legalább 
is itt készülnek a Javítóvizsgára.

Jobbra két fiatalember ül. Előttük 
pezsgő# vödörben, Jég között — Porter 
»ör. Mikor isszák, talán azt hiszik, hogy 
pezagő. A szomszéd asztalnál nő ül. Na
gyon unatkozik. De nem mulatja. Csak 
figyoli a két fiatalembert.

Egy nő ül velem szemben M mignont 
vesz. Megeszi. Még enne, mert a papírt 
is lenyalja. A prímásnak pénzt adnak. 
A flótós mogolégéHett mosollyal nézi. 
Hallom, ahogy mondja:

-- Zöld!
Ez az ezer koronás. Mindjárt bort ren

delnek ők is. Hallani is a játékukon. Az 
egyik kerlngőnek játssza a csárdást, a 
másik meg polkának. És az egész korcs
ma énekli:

— Szereti a rosseb, aki megoszi!
Egyszerre csak előttem AU az én pin

cérem, karján nagyon csnf, öreg nővel.
— Naccságos úr, vegyo meg tőlom ezt 

a kis lányt!
Még egy szót sem szóltam és a nő már 

mellettem iil.
—• Drágícám, mit búsul itt! Majd én 

szórakoztatom. Na, miért olyan szó-

ratyohl
— Nagyon! Hol volt délutáC
— Lóversenyen.
- Vesztett!
— Sokat!
Felállt. Erre vártam. A szomszéd 

bolyból még hallom, amint mondja:
— Az én esetem I Itt ültem a gummi- 

talpasnál, de leégett n lóversenyen. Nincs 
pénze!

Az utolsó két szót furcsán hangsú
lyozta. Érezni lehetett, hogy sajnálta 
azt az öt porcai, amit mellettem töltött 
Megvallom: én ia sajnáltam.

A két fiatalember előtt — itt jobbra — 
a vödörben már két üveg sör van és 
most az unatkozó nő is velük ti!. Annak 
a nőnek, nkl vele szemben iil, sprlccert 
hozott a pincér. Meglepődött A pincér 
megmondja, hogy ki küldte, mire a nő 
átül annak nz asztalához. Nem kell be
mutatkoznia. A pincér már mindent el
mondott róla. Általában ezek a pincérek 
olyanok, mint nz anynkönyv. meg a be
jelentő hivatal. Minden nőről tudnak 
mindent, még n Inkájukat is.

Egy részeg ember úgy találja, hogy 
forog a pince. Nekiesik mindon asztal
nak és a delirinni tremens világos jeléül 
mindig „pardonyt" kór. A nőknek is azt 
mondja: „pardony urain“. A falnak is.

A föplncér folyton járkál é« mindig 
jegyez. Jegyzi, hogy melyik asztalhoz 
mit visznek. Az cx-őcszközüket is. Itt bi
zalommal megy minden. Az asztalokat 
azokról a lányokról nevezi el, akik ott 
ülnek. És mindent felír. De a fizetésnél 
nincs I* zavar soha, mert amit a vendég 
„elfelejt** bemondani, azt ő magától hoz
záadja.

Már 542. Lassan kint, de most már pá- 
rookint szállingóznak el az emberek. Én 
ia megyek.

— Pardony uram!
És clvágódik. De ezt már az uecáról 

hallom. Az a nő, aki mellettem Ült, most 
•gyedül megy. Mégis csak ez az ő for
mája.

Mar majdnem otthon vagyok, amikor 
valaki énekelni kezdi:

— Szereti a rosseb, aki megeaii! • 
ügy látszik népsrerű nóta. Mikor a 

haauiestcr kaput nyit, már én Is dú
dolom:

— Bitrett a roszeb, akt megeszi!
M. L

© •<
,«s 

*

I

M Pannónia megnyerte 
az evezős bajnokságot 

Szendey lett a skiffbajnok — X négyes- 
ben is a Pannónia győzött

Pá-

WSXRMP1 
SPORT

az Ismert trió. Ma a permutáció Tóth— 
Baniczky—Bartos sorrendet mutatott. A 
szeniorverseny Gtöger biztos zsákmánya 
lett. A fontosabb eredmények a kővet
kezők:

1000 m. verseny a Grand Prixérl: L 
Uhereczky. — 2. Grim. — 3. Bnrghardt.

15 km. molorveztdóses verseny: 1. 
Bállá. — 2. Tóth. — 3. Pirity.

20 km. nemzetközi motorvezotéses ver
seny: *i. *chwab (Svájc). — 2. Tóth. — 
3. Banicky.

1000 m. szeniorverseny: 1. Grogéi-. — 2. 
Tandary. — 3. Tóth Gyula.

Térelőny verseny: 1. Hauer. — 2. Ar
iik. — 3. HofneT.

tielejtezöverseny: 1. RÖrich. 
tulesz. — 3. Sohwartz.

2. Trah-

fóher- 
m.-en 
m.-en

atlétika
Gerö végleg megnyerte a József 
ceg-vándordijat. — Váradl .HW 
legyőzte Kulcsárt, Bejczy lóéi 

Benedeket.
Zsúfolásig megtöltött tribün előtt zaj

lott lo a MAFC. országos atlétikai via
dala. Az angol atléták elmaradtak, de 
elmaradtak a rekordok is, pedig az at
létikai közönsége minden versenyen a 
páriái ollmpiáíl felé tekint s a verseny
zők értékét már nem haxai mértékben, 
hanem a külföldön elért eredményekhez 
hasonlítja.

Sulydobás. 1. Eördögli ÍBEAC) 13.22 m. 
2. Egri (Move) 12.83. 3. Nonned (MAC) 
12.72 m.

400 m. síkfutás: 1. Kurunczy (KAOE) 
50.6 mp. 2. Gál (MAC).

200 m. gátfutás. 1. Szekeres (RAG) 81.2 
mp. 2. Muskát (MTK). Muskát az első 
gátban felbukott, de tovább futóit.

5000 m. 1. Dr. Várady (MTK) 16.6 perc. 
2. Kulcsár (MAFO) 16.12 pere. Várady 
az utolsó 800 méteren megszökött Kulcsár 
elől és könnyen nyert.

1500 m. síkfutás. 1. Bejczy (MAC) 4 p 
14.4 mp. 2. Benedek 4 p. 14.4 mp. Nagy 
meglepetés, Benedek betegen állott ki.

200 m. síkfutás (József főherceg-ván
dordíj). 1. Gerő 28.4 mp. 2. Veres (MAC) 
24 mp. GerŐ végleg megnyerte a 
dordijat. — Rossz időmérés.

Megyeri versenyek

I 1UVUCI. I IC. s.w-
rom futamban nagyon gyenge mező
nyök alakultak s valamirevaló mezőny 
csak a három utolsó futamban alakult 

I ki s ez némileg kárpótolta a közönséget. 
A második futamban mindjárt az első 
gátnál sajnálatos baleset történt. Pető 
hibás nyorgolés miatt elbukott a lovasa, 
Lipták súlyosan sebesülve maradt a 
földön s a mentők részesítették első se
gélyben.

Részletes eredmények:
I. Folberth József-emlékverseny. 1100 

m. Neblch Indul a géptől a legjobban, 
közvetlen mögötte Clairette. Ebben a 
sorrendben őrnek a célhoz is, bár a 
távtól Mariette heves kiiadekmbo kozd,

' do Neblch mindvégig megtartva elsősé- 
, háromnegyed hosszal nyer.

1. Nebich 2’/* (Orosz), 2. Clairette p. 
(Binder), 8. Tavirózsa 25 (Selmeczy). 
F. m.: Förgeteg 6 (Podhradszky), Helcia 
100 (Hromathik). Tói.: 100:170, 
100:100.

II. Manchon-akadályverseny. 
Indítás után Jaj no van az élen 
tálán hossznl vezet. Az utolsó 
után Olda üldözőbe veszi, de pillanatig 
sem tud rá veszélyes lenni. 1. Jajno 
2»4 (Gölleí), 2. Glda 2% (Csató), 3. Bátor 
50 (BrVk). F. m.: Barika (BÖde) és Pető 
(Lipták). Tót.: 100:200, 100:110, 120.

III. Kettős ne vetésű akadályverseny. 
6000 re. A nap legszebben dotált főver- 
senyében mindössze két ló állott start
hoz. A verseny alatt mindkettő együtt

nél Lacika elhúzott s kitűnő lovasával. 
Orosz főhadnaggyal a nyergében szám’ 
tálán hosszal könnyen nyer. 1. LaciAzr 
!*/» (Orosz), 2. Násfa 2r (Patták). Tót.: 
100:180.

Eladó kétévesek handicapja. 1000 m. 
Indításnál a legjobban My Pét indul, a 
távnál már Papucshös egy fél hossza! 
vezet, amit kömény küzdelem árán meg- 
tartva nyer. J 1 Papueshős 4. (Gutay).
2. My Pét 1% (Horváth). 3. Juanper 2. 
(Hofbauer) f. m. Vokur (Lapos), Ma- 
ladroit (Cáató), Bónika (Biciste), ’Hni 
(Haits) és Erkölcsbiró (Birnátzky). Tót.: 
100 : 600, 100:120, 120 :130.

V. Marquis-gátverseny. 2800 m. Start 
után Cserebogár áll az élre. Tériké, 
Helyreleány követik, a favorit Gondat
lan a csomóban. —- Az utolsó gát ug
rása után a fokozatosan fclnyomult Gon- 
datlan veszi át a vezetést b könnyen 
nyer a későn felnyomuló Elsőm ős Té
riké ellen. 1. Gondatlan 11:10 (Gimpl.), 
2. Elsőm 10 (Kisziváth), 3. Tériké 3. 
(Horváth) f. m. Barát fiile (BÖde), Cse
rebogár (PatzáJt), Ángyi (Haar), Helyre
lány (Csató), Jenő (Eperjessy). Tat.: 
100 : 190, 100 :140, 310 : 160.

VI. Rózsadombi handicap. 1100 ni. L 
Disaypointment l’á (Bienrácky), 2. Ci- 
gdnyledny 3 (Vondra), 3. Sláger 3 (Hor
váth). F. m.: Nimfa (Hofbauer), Kati* 
(Pinda), Delmartino (Biciste), Pántlika 
(Pachingar). Vivat (Szén te), Virgonc 
(Lapos) és Spiduczi (Gutái). Tok: tét: 
100:240, hely 100:120, 100:130, 100:130.

Egy álönhénhs 
rsoozatos szélhámosságai

A rendőrség egy veszedelmes csalót 
tett ártalmatlanná, aki önkéntest uni
formisban követte el csalásait. Min
denütt úgy mutatkozott be, mint egy 
élelmozésbeszerzési vállalat főhivata1- 
noka és különböző élelmiszereket kínált 
eladásra. Ilyen címen a felektől na
gyobb összegű előleget vet át és azután 
nem jelentkezett. Eddig több mint húsz 
följelentés érkezett be ellene.

A.7. első följelentést Scheiberger Gyula 
vendéglős tette, aki a rendőrségen el
mondotta, hogy egy önkéntes! unifor
mist viselő fiatalember több ízben meg
fordult. nála és ifj. Gyulai Nagy Sán
dor néven mutatkozott be. Egy alka
lommal ajánlatot tett neki kockacukor 
szállítására. A vendéglői átadott neki 
előleg címen 100.000 koronát és azzal 
az ál önkéntes eltűnt.

Hasonló följelentést tett, ellene Kron-. 
berg Lajos ftiszerkereBkedő. Az álön
kéntes fiatalember mint az élelmiszer' 
vállalat megbízottja neki is ajánlatot 
tett cukorszállításra. A fúszerkereske- 
dőnek azt mondotta, hogy a cukrot 
nyomban átveheti, mórt az eladó a 
KrísM/v-kávéházban várakozik ée ha a 
pénzt átadják neki, a cukrot azonnal 
kiutalja.

Kronberg 240.000 koronát adott át 
Gyulai Nt.uynak és egy boltiszolgát 

> adott melléje, aki a r,ukrot egy kézi
kocsin elvitte volna. Amíg az álönkén- 

A káposztásmegyeri júliusi meeting I tc« bement a Kristály-kávéházba, a 
ötödik napja szinte meg nem érdemelt' boltiszolga az utcán várakozott. Egy 
érdeklődés mellett folyt le. Az első há- 1 óra hosszat várt, aztán bement a kávé

házba és az önkéntest kereste. A cukor
szál lító fiatalember azonban ekkor már 
nyomtalanul eltűnt

A* nyomozás megindulásával egyide
jűleg egy sereg följelentés érkezett • 
rendőrségre a fiatalember ellen. A de
tektívek megállapították, hogy a szél
hámos a Víg-utca 15. számú házban la
kik. Nagylábon él, barátnőket tart és 
állandóan kocsin jár. .

A rendőrség emberei két napig lestek 
rá, amíg végre tegnap haza ment a jt- 
kására. Mikor a házból távozott, a de
tektívek hozzá léptek, leigazoltatták és 
előállították a főkapitányságra.

A kihallgatása során bovallotta, hogy 
a valódi nevén Hátfalai Sándornak 
hívják ée a Munk/isbiztositópénztárnak 
volt a hivatalnoka, ahonnan különböző 
visszaélések miatt elbocsátották. Sokáig 
állás nélkül volt és a nyomora miatt 
csalásra adta magát. Az apróbb ssél- 
hámoaságal sikerültek és rövid idő alatt 

koronát csalt ki a hiszékeny 
emberektől. A pénzen kitünően élt, al- 
ru házkod ott. Amikor megmotozták,
mindössze oaak 10.000 koronát találtak 
nála. _

Hútfalvi elmondotta még, hogy nem 
önkéntes *s az uniformist csak akkor 
vette magára, amikor a károsnltaknáJ 
Mentkewt. Egyébként olvUruh*t«> 
Járt és hogy fBl ne Ismerjék .óba. kis 
bajoszt ragasztott magára. A ertlhámos 
fiatalembert a rendőrség IMartőxtaftn

A legnemesebb sport hívei ma izgal
makban gazdag versenyt láttak a Mar
gitszigeti du na ágban. Az evezős bajnok
ságokban indulók kitűnő eredményeik
kel megérdemelt, sikert aratlak. Az elő
kelő közönség lelkesen fogadta a befutó
kat « nem fukarkodott az éljonzéssel 
sem.

A Pannónia nyolcasa megismételte a 
Hungária föleit a folyambajnokságban 
aratott győzelmét, azonban a verseny 
sorsa csak a végküzdelcmbon dőlt el, 
amikor a Pannónia legénysége 38-as 
csapásokkal szelte n vizet. A nap leg
nagyobb meglepetése ifj. Szendey győ
zelme volt az egyes bajnokságban Eöt
vös Zoltán felett. Eötvösnek mentségére 
felhozható, hogy betegen — inhuzódás-, 
sál — állt starthoz. Szépen szerepelt a 
vidék is, amely kőt versenyt nyert meg 
a budapesti evezősök előtt. A Szent
endrei-díjban n Move Esztergomi Eve
zős Egylet donblója 8 és*/s hosszal győ
zött a Nemzetiek donblója fölött, mig n 
másodsztályu nyolcasok részére kiirt 
Újpesti dijat a Tisza Szegedi E. E. erős I 
küzdelem után és megérdemelten nyerte ’ 
meg a Pannónia nyolcasa előtt. A má
sodosztályú négyeseknek kiirt Fehéregy- 
házi dijat, nz FTC. csapata egyedül 
evezve nyerte meg.

A bajnoki számok közül a kormányos 
négyest a Pannónia 1 és hosszal 
nyerte a Műegyetemi E. C. előtt. Az 
egyes bajnoki verseny hozta a nap lég-- 
nagyobb meglepetését, amennyiben ifj. 
Szendey legyőzte a Hungária idén fel
tűnt ős gok győzelmet aratott skiffistá- 
ját: Eötvöst. A bajnoki doublót a Nep
tun páÁ’vpzösoi nyerték megérdemelten 
a Duna E. E. előtt, bebizonyítva, hogy 
collidálás nélkül Is jobbak n Grosz-fivé 
reknél.

A nyolca* versenyt azokatlatf tágulom 
előzte meg. Sokan arra számítottak, 
hogy a Hungária végre megtöri a 
Pannon nyolcas uralmát. Ennek meg
felelően a verseny is izgalmas volt. A 
Hungária nyolcasa nem tudott győzni, 
de olyan ellenállást fejtett ki, ami meg 
a legfanatikusabb hívőket ís meglepto. 
A versenyt 1 és ’4 hosszal vesztették el, 
mig a Pannónia szokott, szén stílusában 
evezve nyert. Ma! formájában szépen 
szerepelhet a comói tavon, megrende
zendő Európa-bajnokságban.

Részletes eredmények:
Kormányos négyes bajnokság: 1. Pan

nónia. (Hantzinger, Szendefry, .Teszc, 
Miuhr dr., korm. Sajóhelyl). 2. Műegye
temi £. C. 1 és Jí hosszal nyerve.

Egyes bajnokság: l.ifj. Szendey Béla 
(Neptun), 2. Eötvös ZoNán (Hungária), 
ö induló, 8 feladta 1 és % hosszal 
nyerve.

PrfrevesŐs bajnokság: 1. Neptun (ifj. i 
Rzendey, Morfok dr.), 2. Duna C. E.1 
(Grosz Leó ée Andor). 6 hosszal nyerve.

Nyolceevetös bajnoksága: 1. Pannónia 
(Mulír, Hantzinger, Török, Wiok, Szxm- 
doffy, Jeaze, Kirchknopf dr.. Roller, 
Koch korm.). 3. Hungária. Küzdelem 
után 1 és >♦ hosszal nyerve.

Fehéregyhdzi dij II. oszt, négyesek
nek. 1. FTC row ower.

Szentendrei dij. II. oszt, párevezős. 1. 
Move—Esztergán. 2. Nemzeti E. K. 8 és 
félhosszal nyedve. , w ,

Cjpesfi dij. TI. oszt, nyolcasok részére. 1 gét, 
ló Tisza—Szegedi K. E. 2. Pannónia.

Kerékpár
Uharecaky a Grand Prlx nyertese

A legjobb magyar fleyor kérdése ma 
dőlt el a Millenáris-pályán. A Grand 
Prlxért foljrt erős küzdelemben a baj
nok l'hereczky c*ak az utolsó másod
percekben tudta a maga szárnyai alatt 
felnevelkodctt ifjú óriásokat lerázni. Ez 
a vorsony egyben a világbajnokságra 
kiküldendők között is próbamérleg volt, 
amely Grim és Bnrghardt harcában az 
előbbi győzelmével végződött. Uhereczky 
múlt heti mentőakciója tehát, csődöt 
mondott és Grim képessége bebizonyi- ( pataíemeert a renuvracB  ----------
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