
Budapest, 1923 auflusztus B 8 oldal 200 korona
XWI, évfolyam * 32. szám

Hétwm lton?
POLITIKAI HETILAP

FELELŐS SZERKESZTŐ: DR-ELEK HUGÓ
Szarkesztöság ás klodóhíjata!: 

Budapest, Vili, Hiikk Szilárd utca 3. szám 
Telefon: JAzsef 8-36 

Vasárnap este JAzsef 62-35 ás 71-15

Szabad a jegyet?...
Gömbösek kiléptek az egységes 

pártból; Cegléd uj követe nyílt le
velet intézett választóihoz és a levél 
következéseképen valószínűleg tom
boló vihar színhelye lesz kedden a 
nemzetgyűlés méltóságos, komoly 
üJéslerme; a mozdonyvezetők és fű
tők sztrájkba léptek és Pesten ki
hirdették a statáriumot; szabadjon 
nekünk mégis e komoly eseménjrek 
mellett elhaladva egy keserű, szo
morú apróságot szóvátennünk ezen 
a vezető ujsághasábon.

A villamoskocsikban az uj igazga
tóság első ténykedésül szigorú táb
lákat akasztatott ki: a viteldijat ké
szen kell tartani, a jegyet felszólítás 
nélkül, gyüretlen állapotban 
nyújtani, utána 
figyelmeztetés: a 
ság elé állítjuk !

A> jegy csaló k át.
mii bíróság .elé .állitják! Alégis bor- 
znsztftnh 'sfcapnvöflik a. szamuk. Az
előtt rongyos és piszkos kis suhan- 
e.dk, csirkefogók állították' csak 
meg a leszállóhelyen az embert:

— Bácsi, kérem, szabad a jegyet?
De ma, először egy finom, lányos 

képű fiúcska, szólított meg. A hang
ja nehezen tört elő a torkán, tej- 
színű arca mélyen belepirult. Da
dogott cs akadozott:

— Uram, nőm lenne szives a je
gyét?

Finom közti, finom árért, ápolt 
fiúcska volt — úgy tizennégy esz- 

körül — ha szabad ezt a ki
fejezést használni: jiriílu.

F* itt el kell hagyni a könnyed, 
elmesélő hangot. Jegycsalás vagy i 
nem jegycsalás: borzasztó szimp- 
toma ez, nem kihágás és nem vét- 
sé.g és nem csalás, liánom egy ször
nyű betegség ijesztő jele, olyan 
nmen, amelyre jó lesz felfigyelni 
konzuloknak és másoknak, akiknek 

föladata, vigyázni ne quid res- 
inibllca detrimenti capiat.

Álért a villamos, ha négyszáz ko
rona is a jegy ára, még mindig zsu- i 
if)Han jár. A konflisoknak is van | 
dolguk. De már űriünk állnak 

‘ilamos 'megállónál és elkérik

■’ak, mert inár ők som bírják n 
W-szúz koronát. Es nem bírja itt 
i^y...<,s Qt,t csy. Lássad ellankad a 
•‘Y'Ok, amellyel kinos-keservescn a 
e.^men tartják magukat és lebuk- 
'ap.' ‘nmek, az arosziniik elfakul, 
a kezük eldurvul és lesz belőlük — 

munkú”, hanem lumpenprolc- 

abból "i<y 7n’:c.r és btl e«-v embe>' 
a rétégből, amely c.ldig bírta, 
? 1™u,iiivn' és nem sibolás- 

«ze’w„Iu ‘‘’^owóíCel én fogat ösz- 
•' í'i, kli«nyii lolkiie-

^•‘lon^Kgei. tiszt....é-telcnnéí- |

■"“•rb níha a kanu.'«.
"• a mohó l '___k,

■ Jlc'yelt nz áremelés
17”, r<T'''lfll célravcíef |

''■‘.Sél. ht.gr nPni I

át-
pedig az ijesztő 
jegycsalókat biró-

tchát könyörtele-

a liato&ági intézmény legyen az első, i bősöké, mig az ügyesek aranyvaltf- nem az igazgatóság szigorú fényé* 
amely drágít. Tessék ügy pénzügyi iában keresnek. Tessék kiegyenlite- getése miatt fog megszűnni, hanem 
politikát csinálni, hogy az életstan- ni és akkor nem fcigja többé a szó- azért, mert, — ha nehezen is — de------- - ------- — ..vMv„vU 10 — de 

akinek utaznia kell, az majd ki isdardja mindenkinek egyformán sü- I mogu „szabad a jegyét?44 kérés meg- rAl... k kdi, <1Z,
lyedjen és ne csak a szegény közöm- 1 állítani az utast, akkofl a jegycsalás tudja fizetni a viteldijat.
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mogu „szabad a jegyét?44 kérés meg-

Liberális irányú 
eltolódás a kormányban 

Fontos .tárgyalások a pártonkivüliekke! — Kombinációk 
polihkai ^helyezkedésekről — Nagy vita várható as 

adójavaslatoknál

Ugrón és Rassay nyilatkozata
- A Hétfői Naptó tudósítójától. -

A hét pontlkai eseményei előre-' 
vetették árnyékukat Nemcsak Kál
laii Tibor adó javasló fai jelentenek 
súlyos parlamenti és azt megelőző 
bizottsági harcot, de megoldásra 
vár két fontos probléma is. Elsősor
ban itt van

az egységes pártból kivált faj
védők elhelyezkedése a politikai 

csatarendben.

Bizonyos, hogy nagyatádi ftzabó 
István állásfoglalása a pár tértéhez- 
leten szinte döntő mértékben lecsök
kentette felszívó képességüket és 
még az eddig biztosnak tartott„ftís- 
gazdák" is leszakadtak a kiválók 
.gyűrűjétől. Ennek ellenére vannak 
bizonyos pártonkivüli képviselők, 
akisnek világnézlete teljesen meg
egyezik Gömbös Gyuláéval és tár
saiéval és ,

eddig az egyesülés csak azért 
nem volt lehetséges közöttük, 
mert az egységes párt keretei 
nem voltak hajlandók a ked

vükért kitágulni.

>x Itt elsősorban Ulain Ferenc, Zsir- 
n áwiy János és Kiss Menyhért nein- 

. ..... mvMauumu cb viueriK n 7.etgyülési képu|selőkro kell gon-
• ‘‘gyeket, hogy ingyen utazhassa- dőlni.

a pártonkivüli politikusok cso
portja és az egységes párt kö
zölt nagymérvű közeledés állott 
be azáltal, hogy Gömbösék ki

váltak.

j Kötelező formában tárgyalások 
méí7 nem indultak meg, mert első
sorban a kormányzó pártban levő 
kisgazdák idegenkedését kell lefo
kozni. Ha azonban ez az érdes felü
let úgy ahogy lecsiszolódik, akkor 
komolyabb formában felvetődhetik 
a kérdés. Értesülésünk szerint 
púrtonkivillik csoportjának

a

Inmnak, mely után a kormány egész 
fioUtikdjdnalc támogatójaként léphessek 
fel. •

— Én nem azért voltam ellenzéki po
litikus, mert bizonyos személyek a kor
mány táborában vannak vagy voltak, 
hanem azért, mert a jelenlegi kormány 
politikáját teljes egészében nem osztom. 
« azzal szemben tárgyi kifogásaim 
vannak.

— Meggyőződésem azonban, hogv a 
legrövidebb Időn belül a kül- és bel
politika, valamint a közgazdasági vi
szonyok olyan politikai, irányzat köve
tésére kényszerűik a kormányt, amely, 
lényegesen megközelíti az ón felfogá- 

[ sómat s politikai irányomat. Ha ez be- 
‘ következik, s ezt. mint fon több omlilet- 

tom, rövidesen remélem, úgy több kér
désben támogathatom Bethlen kormá
nyát, mint ma, meggyőződésem teljes és 
intakt épségének megőrzése mel’ett.

Rassay Gömbösök Míépá. 
séről és Lénával leveléről

A Hétfői Napló munkatársa kér. 
(lést, intézett Rassay Kúrojyhoz nz 
aktuális politikai kérdéseket ille.ő- 
leg. Rassay Károly a következőket 
volt szives mondani:

r Gömbös Gyulának és négy tár
sának az egységes pártból való ki
válása kétségtelenül lépés afelé, 
hogy a parlamenti pártoknak mes
terséges glomeráltsága megszűnjék 

meginduljon az egészséges, ter
mészetes pártái- kulási fo)

- De azért a lépésnek 
jelen tősége

személyi kívánságaik is vannak 
és pedig egy miniszteri szék és 
egy államtitkári állás erejéig.

Amennyiben a személyi szempontok 
honorálására kerülne a sor, úgy a 
kormánypártnak természetesen fel 
kell áldoznia egyik miniszterét. Ez 
az áldozat informátorunk szerint 
önként adódik, ha figyelembe vesz- 
sziik, hogy a belépő politikusok kö
zül az egyik már betöltötte a bel
ügyin i ni sztori, széket.

Ugrón a helyzetről
A. Gömbös-frakció kiválása az cgysé- 

gos pártból azt a régen felszínen lobogó 
kérdést tette ismét aktuálissá, hogy a 
pártonkivüli kénviselők belépnek a 
Bethlen politikáját támogató kormány
pártba. Kérdést Intéztünk ez ügyben , ,,
Ugrón Gábor volt mintatér, nemzőt- rDt*z^es Pártéi-kulási t< h.-iinai, 
gyűlési képviselőhöz, aki a következő-i. ‘ fluort a lépésnek túl nagy 
képpou nyilatkozott: pclcntőséget tulajdonítani te.lán

— Gömbös Gyula é« néhány hívénél- n>,,« sem szabiul. A kilépés oka nem 
kilépése az egységes pártból még nem | annyira a komoly ellentétek áthi- 
tekinthető olyan döutő politikai momen- ,'dalbntallansúga volt, mint inkább 

moz
dulat. amelynek, fiaskóval végződ- 

ivén, le kelleti vonni a konzekven- 
j cíiíit. ITn az öt job1szélső képviselő 
ja pártból ki is véli, elvbaráloik móg 
jinn is oí.t ülnek a miniszterelnök 
:mögött és még ma is gerincéi ’rszA 
az egységes pártnak. Ha az ehr ík 
évek esemánypíro viss-'/T.ron.lolok, 
reakciós mognyiLdkcrá-okn.-k <’s 
(-si-l. kcdeíeknek nomc-.->k- n - 't 

löt képviselő tapsolt, lianem ap- 
íptaudóit lelkesen az cgA^égr‘ i " '

Ez a politikai orientáció, ha sza
bad ezt a színié feleslegesnek tetsző 
kifejezést használni, nem .jelent 
meglepetést és egész bizonyosan a 
latban som, nyom annyit, mini az a 
másik hir, amely azonban még na
gyon is megerősítésre szorul. Egyes 
politikai körökben erősen tartja 
magát a hir, hogy

c;tfy rosszul sikerült taktikai

—— .. koppin- ! 
Kez.uek, amely szak-

A vasárnapi magánforgalom 
a teljes iizletteleiiség jegyében zajlott le. Miután a pénzintézetek és ma- 
gánbankárok az cx-giróüzleíckhöl kikapcsolódlak s « nagyobb tőzsde- 
bizományos cégek is hasonló eljárást követnek, niagúnforgulom nem 
alakulhatott ki. A mai taxációs árfolyamok közül a következőket emel
jük kJ: Magyar Hitel 38MM, Osztrák Hitel 165.IW0, Földhitelbank 
315.6M, Rima 18Ö.9M, Salgó 566.056. Kőszén 2.100.000, Ganz-viil. 1J50.003. 
l/ipták 25.000. Mérleg 37.000, Georgia 600.009. Mezőhegyest 255.000, Spó- 
dilim 210.090.'Ofa .Í9IJ091 Llchtig 160 000. Morcurfa 16.000. Állomva-.iit 
166.000. Közúti 345.000
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Háromnegyed része, a párt zöme, a 
párt gerince.

— Amíg tehát a miniszterelnök a 
„reálpolltika,‘ kissé tágértelmü fo
galmának emlegetése helyett nem 
áll elő azzal, hogy a dolgok az ed
digi vágányon nem mehetnek to
vább, hanem maga Is belátja, hogy 
szükség van egy Őszintén demokra
tikus berendezkedésre, addig ez a 
hzeperácló csak taktikai, de semmi
esetre som politikai esemény.

—- Ami Lendval képviselőnek A 
A’dp-ben megjelent nyilatkozatát il
leti. erről kevés a mondanivalóin. 
A becsület védelméről szóló törvény 
szerint, ez a rágalmazás két évig 
terjedő fogházzal büntethető. Azon
felül beleütközik szerintem az ál
lami és társadalmi rend hatályo
sabb védelméről szóló 1921. évi ITT. 
törvénycikkbe.

— Remélem, nz igazságügyminlRZ'- 
tor és a Ház elnökség© meg fogják 
lalálni a módját annak, hogy a nyi
latkozatot tovő képviselő megfelelő 
birói megtorlásban részesüljön.

Retten 
beszélnek 

Jé parlament büfftjóböl

A boldogságtól su
gárzó arccal öleli át 
a kormánypárti fia
tal honatya a nép
szerű ellenzéki ve
zért:

— Végre! . . . Vég
re! .

— JfíneJc ürülsz 
olyan nagyon)

— Még kérdezed)
— Nem megy olyan

Jól nektek ... és a tőzsde is . . ,
— Mit bánom én! . •
— Na ... na.. . ,^és. .P.Jjb'SW'd'1 • • •
— Már. vége van ... a tőzsde is fog 

.javulni «» különben is: mit gondolsz) 
IsBtrdJleok és tőzsde, adóvalorizdciú ét 
más bajok, hitt azt Jíjs^d, JnJokcU És 
■ftT'-VíW nagyobb bajok volnának, el 
tudná rontani a jó kedveméit . . ,

— No tetesd magad . . . Llát Göm
böséi: ..,
• — Hogy kiléptek!

— Hát lehet ennél nagyobb Öröm!
— Azt hiszem, túlbecsülöd a Jelentő

ségét.
— Nem hinném.
— Nézd, én megérteném a’, örömödet, 

ha az összes fajvédők kivonultak volna. 
De hiszen bent maradt a Hír Gyurka, 
meggondolta magát CsÖngedy tisztelendő 
ur és az ábrándos Iv/idy Béla. Nem lé
pett ki Endre Zsiga. Zsltvay Tibor, a: 
orgoványi kormánybiztos: Erdélyi Ala
dár, Szomjas Gusztáv, Szabóky Jenő és 
as egész, liires társaság . , ,

— Igazad van annyiban. hogy jobb 
lett volna, ha ezek is kilépnek, de ez 
wem változtat semmit Bethlen nagy 
oyőze.lu'.énck jelentőségén. Hír Gyurka 
és társai eddig so számítottak, vezér 
nélkül pedig egyáltalán semmit se je
lentenek. Hidd el nekem, ha ezeknek az 
uraknak nem volt meg a társaságuk 
ahhoz, hogy kilépjenek és kövessék 
Gömbös Gyulái, vezér nélkül magukra 
"hagyatva a szájuk se merik majd ki
nyitni . . .

— Ebben van valami.
- Na látod! És mondok én a< ked még 

Valamit. Gömböséi: is szívósén visszacsi
nálnák na egészet. ölt so akartak komo
lyan kilépni. Azt hitték, hogy Bethlen 
megijed a sztrájktól és beadja a dere
kát. Nem szdmitottak arra, hogy Bethlen 
ilyen keményen fog fellépni és a szó szo
ros értelmében kitessékcli ükét a párt
ból. Meg se voltak szervezve, úgy hogy 
Bethlen éles támadása váratlanul érte a 
fajvédő urakat. Nem lehetett többé vlst- 
szatáneolni. Hogy teljes szégyenbe ne 
maradjanak, aláírták a kilépő ivet. De 
cn mondom neked, keserű volt közben a 
ssdjaizük.

— Mi volt a: oka annak, hogy Beth
len végre elszánta magát a leszámolásra!

— Először Is megérezte, hogy a hely- 
tét neki kedve* másodszor mcgludta, 
hogy a fajvédői: a legkíméletlenebb esz
közökkel akarnak fellépni vele szemben. 
A Hitelbanktól értesítették, hopp bizo
nyom bürök l.isérlolct teltek a felesége 
bán ki cv-le zésén el: megszerzésére. Tud
nod kell rht t azt, hagy Bethlen prófnS 
több mint tizére komittense a Hitelbank
nak és igy természetest n ó is kapott 
MFTH-t és Interreximet bevezetési árfo

lyamon. I fialnék most ezt akarlak ki
használni Bethlen ellen, bár öl: is >ia- 
gyón jól tudták, hogy a grófnőt, mint a 
búnk régi ügyfelét megillette ez a ked
vezmény. Bethlen látta, hogy tov.bb 
nem szabod haboznia, mert különben 
előbb-ulóbb ledöfiüc hátulról cz"'t az I 
urak, akik nem riadnak vissza aliól sem, 
hogy egy nőt megrágalmazza..ak. |

— Felháborító! Ugyanakkor Kis j
Menyusról és Eckhardlról kedcriilf, hogy 
zsidó bankoktól fogadtak cl c'jdat'^fco-1 
Icát. A föfajvédök. De maga < Tahi úr I 
se a Nemzeti .Hitelintézetnél tőzsdézik. 
Éppen ma hallottam, hogy óriási argazs- 
mánjai vannak egy előkelő zsidó főzule- 
bizomáyosndl, akinek Ulain egyik leg
nagyobb komittence...

Az összes vonatok 
menetrend szerint közlekednek

Megszűnt a zárái-taiínzls
A statárium még érvényben van — As itt rekedt utasok 
ostroma — Óriást foryalsm volt as összes pályaudva
rokon — Megszűnt a téglagyári munkások sztrájkja iS

A áózdonyvézetők 6a fűtők sztrájkja 
vasárnap roggclro teljesen befejeződöd;. 
A sztrájkotok cgyrészo, akik a munka 
felvételéről szóló értesítést idejekorán 
nem kaphatták meg, szombaton éjszaka, 
kivétel nélkül jelentkeztek a fiitőházak- 
bnn és menetkész állapotba helyezték 
mozdonyaikat, úgy hogy vasárnap reg
gel a vonatok teljes menetrend szerint, 
minden akadály nélkül megindultak. A 
dobreccnt üzletvezető,ép; mozdonyveze
tői szombaton este kapták meg az érte
sítést a sztrájk megszűnéséről és azon
nal munkába is álltak. A budapestiek 
után ugyanis a debreceniek tartottak 
ki legtovább a sztrájk mól lett,

A pályaudvarokat a közönség való
sággal megrohanta.. Most látszott meg 
igazán, hogy milyen bajokat okozott a 
huszonpégyórás sztrájk. Ember ember 
hálán tórőn.'íott a pénztárak bioit, a 
rendőrök és r.omzetvédelmi őrök alig 
bírták- me^r.kadályo'z.»b lfcogy véres ve
rekedéssé no .fajuljon cl. a tülekedés. 
Legnagyobbrészt"jiz'% utaztak' hYa, akik 
a sztrájk folytán ittrokedtok. Ezek szú
rna pedig olyan nagy volt, heígy

a vonatokat roskadásfg megtöltőt lók.
A vágóitoknak , nemcsak folyosói éa 
perronjai teltek meg, hanem a vonat 
(etojéro is bőven jutott utas, sőt az üt
közőkbe csimpaszkodva is utaztak vál
lalkozó szellemű ifjak.

A beérkező vonatokat óriási tömeg 
várta. A szegedi gyórsvonnt érkezését 
annyian várták, hogy az utasoknak alig 
maradt helyük a leszállásra. A nyugati 
pályaudvur főnöksége

kénytelen volt a perronjogyek ki
adását korlátozni,

hogy a kiszállás akadálytalanul történ
hessék. A rettenetes forgalom, amilyen
hez hasonlóra a legöregebb vasutasok 
som emlékeznek, egész vasárnap tartott. 
Egyetlen vonat sem indult még megkö
zelítően som normális utasszámuaal.

Némi zavar csupán a Délivasutnál 
volt, ahol a mozdonyvezetők nagyrésze

és demoki»atitti/SGbb potitSfyai 
irányzat várhata

Kétay nasnzutayüídsi képvisalü a poltflüai krízis
ftezményelröí, Ftözcluáiink az európai áramlatokhoz

A belpolitikai helyzetben az el
múlt napokban súlyos krízis volt, 
amelyből, mint ismeretes, Bethlen 
István gróf miniszterelnök teljes 
győzelemmel vezette ki a párt wiér-j 
sékcltebb elemeit. Azáltal, hogy a 
jobboldali szélsőségek letörodeztek | 
nz egységes párt testéről, elérkezett ( 
a pillanat, hogy demokratikus szel-f 
lem lengje át a magyar belpolitikát i 
és ezálial közelebb jusson áz euró
pai közhangulathoz. A belpolitikai ] 
események várható következményei
ről T.élay Ernő nemzetgyűlési kép-* 
viselő n következőket volt szives 

| a Hétfői Napló munkatársának mon- 
I doni:
| —• Régóta várjuk egy tisztítói
| folyamat megindulását, amely•

— Hihetetlen.
— Bizonyítani tudom.
— Hogy hívják, áruld el.
— De nem adod tovább!,.,
— Bízhatsz bennem.
— De a Hétfői Naplónak r.e add le, 

ott minden megjelelik a Ke len beszél
nek rovatban, amit elmondok ' neked.

— Ezt a szemrehányást én is tehet
nem.

— Ebben igazad van.
— De maradjunk a tárgynál. Hogy 

hívják liláin zsidó tözsdebizományosáil
— Halász Lajos.
— Nagyon jó... Szervusz.
— Hová sietsz?
— Bethlenhez... Neki muszáj mon

dani... Másnak senkinek, esküszöm...

a környéken lakik é3 elsősorban család
jukat keresték fel, csak azután álltak 
munkába. Nagyobb bajt 03 sem okozott, 
csupán "0—40 perces késések fordultak 
elő a fütősjomélyzet hiánya miatt.

A főkapitányságon vasárnap délelőtt 
tanácskozásra ültek össze a rondőrsóg 
vezetőemberei, hogy a sztrájk megszii- 
nóso folytán szükséges intézkedéseket 
mgiegyék. A tanácskozás eredménye
képpen dr. Szeszlér Hugó főkapitány
helyettes elrendelte,- hogy a statárium
rendelettel kapcsolatban történt

zárúramegszcrltás hatályon kívül 
helyeztessék és vasárnap éjszaka is

mét a régi záróra lépjen életbe.
I Á rcndeletot azonnal közölték az érde
keltekkel! és a • szolgálatban lévő őr
személyzettel, hogy sehol so legyen aka
dálya-á^fendes Zárórának. • A síatáíímn 
megszüntetiso nem tartozik a rendőrség 
hatáskörébe, Afelől a . holnapi miniszter- 
^nAosJ?“. . s.W.iw'
teljés egcázébCn etvenjmetf van.

Megszűnt a sztrájk a K>él9 
vasút harvát és szlavún 

hálózatén is
Belgrái), augusztus 5.

(Avala.) N Délivasnt horvátországi és 
szlavóniai hálózatán kitört sztrájk teg
nap éjjel Véget ért. A kormány ugyanig 
nyomban intézkedett' a szolgálat milita- 
rízálására.. A közlekedés ismét rondbea 
folyik.

A téglagyár sztrájk is 
megszűnt

A téglagyárosok és a sztrájkoló mun- 
j kások kiküldöttei tegnap este ültek 
összo békéltető tárgyalásra Andrcka fö- 

; kapitányhelyttes hivatalában. Audréka 
I közvetítésével a tárgyalás rövideöWi si- 
1 körrel bo is végződött. A munkások a 
: gyárosok által megajánlott huszonötszá- 
; zalékos béremelést elfogadták és igy a 
; munka a gyárakban hétfőn reggel is- 
i mét megkezdődik.

meglepetésszerűen senkit sem ér
hetett, aki a politikai alakulások 
történelmét vizsgálja. Bizonyos 
volt, hogy az Európában uralkodó 
világdramiattól, amely egy sza
badelvű, demokratikus irányt im
pregnál minden alkotmányos ál
lam kormányzatára, hosszú ideig 
Magyarország sem maradhat el
szigetelve, Ennek a folyamatnak 
azonban meredek az útja és sok 
lépcsőfokra kell hágni, műig a 
végcélhoz érkezünk. Türelmetlen
séggel, élégedetlcnséggel és szélső 
jolsznvakkrtl elodázni lehet eiTE 
ilyen irányzat uralkodóvá tételét, 
•le megakadd!y» "ni senkinek srm 
fog módjában úllanL

Hass József
Hát csakugyan városatya ő is? 

Valóban, benne van a névjegj-zékbeu 
és a városatyák albumában 6okktu 
több jbggál szerepel, mint teszem 
azt Pilátus a Krédóban. Meg ’ kell 
vallani mégis, .hogy egy kicsit, ne
héz hozzáférni a ..tiszteletreméltó re
verendán át az emberhez, a polili- 
kushoz, a városatyához. Beszélni 
azonban 'kell róla, mert bár a köz
gyűlési teremben nagyon ritka ven
dég,. mégis föl kell jegyezni róla, 
hogy a dolgok elején kiesi híjjá, 
hogy ncBi ö ugrott ki, mint a város
házi többség vezére. Csak apró vé
letlenen' múlt, hogy a Wolff-rezsim 
helyett nem a Fess József szelidcbb 
fényű napja ragyogott, föl a város
házán. Amikor megejtették a köz
ségi. választásokat, mindenki benne 
látta a városházi’ kurzus vezérét éá 
ő maga is Szeretettel gondolt arra, 
hogy intenziven foglalkozik majd 
a kommuffália ügyekkel.

Mennyi minden máskép történt 
.volna akkor? Ha ő kerül az élre, nem 
hatalmasodnak el a Bohn Józsefek, a 
Cigány Sándorok, a Nagy Feren- 
cek, a Csillcry Andrások és néni 
lesznek alpolgármesterek a Zilahi 
Kissel: és talán . a régi tanácsból 
som szórták volna, ki...az,„érlékeket, 
•a-'tantestületből, som. irtottak volna 
ki mindenkit-, • akinek az . orra nem 

‘t'.rtszett.i'Osirfc" xr Mlönéí^kvéictlén 
ddé^tc: ebőy hogy a yá: őshaza 'ina- 
radt d reakció jitolsó bagolyvára.

Még jqi'.einlekszenL ’’azokra1 az iz
gatott napokra, amikor, a ’politika 
véglegesen a maga számára fog
lalta lo Vass Józsefet, akinek ilyen
formán, lé kellett mondani város
házi ambícióiról. A kenyér problé
mája uralkodott akkor; fiz agrárius 
drágán és szabadon akarta eladni a 
gabonáját, a fogyasztó meg olcsón 
akarta megvenni és maximálást 
meg rékvirálást követelt. Keres// 
tényszociallsta meg ébredő-doputá- 
ciók sQrcglettek- esténként az Esz- 
terházy-utcai pártkörbo és zajosan, 
követelőén léptek föl minden alka
lommal. A kenyérkérdés miatt főtt 
mindenkinek a feje és Vass József 
is. gondokba merülve, hosszú léptek
kel mérte a parlament folyosóját. 
A kezében breviárium, a breviá
riumban a Népszava és az oldalán 
Sándor Pál. I^gyütt tanúcskoztúk 
meg-, hogy mit lehessen lenni? . Az 
ad hoc bizottságban, amely a problé
ma megoldására piákul!, psak !• • ' 
tőjüknek voltak ötJctoi, prakti.kn- 
gondolatai. Hosszú éjszakákon felv* 
á tanácskozás és az egyik reggelre 
nemcsak a problémát oldották 
de mire a kakas hajnalt kukerékp!’- 
Vass Józsefből közélelmezési mínist- 
ter lett. Illett volna, hogy, . Sűydoi' 
Pál legyen -az államtitkára, de Lát 
ez akkoriban nem igen ment.

És megszakadt ezzel Foss Jó» f 
városházi pályája, hiszen egyik mi
niszteri székből a másikba ült át, 
nagy kárára a főváros kormány^' 
iának és nagy kárára neki magának 
is.. Amikor Szabolcsba Mihályt hin
ták egy zsíros eklézsiára, ucih 
hagyta ott n végeken lévő szegény
séget, de nagy missziót, és azt 
üzente hívóinak: „Ott jobb papnak 
lenni, de itt szebb papnak lenül. 
Fájdalom, Vass József a szebb he
lyett a jobbat választotta, amin 
azonban még mindig lenét segítem, 
mert a városházán hamarosan Üre
sedésben lesz egy vezért állás.

Pogány Béla



Budapeat HM angasitat l HÉTFŐI JÍTMPEÓ 3

A Féld színház titkárának 
élete és keservei

Let# a szerkesztőhöz
Mali heti szinháei rovatunkban meg* 

emlékeztünk arról az afférról, mely 
Féld Matyi színigazgató és titkára kö
zött lejátszódott A mai postával ez ügy
ből kifolyólag a következő levelet 
kaptuk:

örömmel olvastam megemlékezését a 
tHéHői Napló" e heti számában •— ab
ból az alkalomból, hogy megváltam a 
„közismert" Budapesti Színháztól, de le
gyen szabad kissé téves adatait alább 
helyreigazotanom. Sajnos, három éve 
(és nem hat!) mióta a Budapesti Szín
háznál működöm, a fizetésem tényleg 
semminek nevezhető, mert hát kevés 
munkáért sovány a bér — mondhatnák 
~ olcsó húsnak híg a leve. Főleg Féld 
Matyinél! De mióta azonban a kitűnő 
Sebestyén Géza a nyári szezónra társ
direktor lett, azóta Matyi vérszemet 
kapva meghatványozta munkakörömet, 
rámbizva reggeltől estig minden néven 
nevezendő munkát. Voltam titkár, 
gondnok, színész, szerepező, darab má
soló, kifutó, postás, szerephordó és 
Jrógcr" egy személyben, sőt mi több, 
még Matyi magán és szerelmi ügyeiben 
is én jártam el! (Pedig, ha jól emlék
szem — valamikor egyetemre is jártam.) 
Emiatt zördültem össze ökegyelmessé- 
gével, mert nem voltam hajlandó „pa
rancsainak" eleget tenni. Mivel békés 
természetem van, igy megkértem levél
ben Sebestyén direktor urat, hogy ment
sen föl kötelezettségeim alól, amit volt 
szives teljesíteni és Matyi igy másnap 
maga loholt a szerkesztőségekbe a kom
münikékkel. (Legalább megtudta, milyen 
egy Feld-beli titkár élete.)

Mint hallom, már azóta. „magántit
kára" (mert ez is van!) végzi azokat, ki 
szabad óráiban esténként egy csíkágó- 
beli kávéházban, „kártya-felíró1" Igen, 
ezen nincs mit csodálkozni. Ebből él! 
No meg hogy magántitkár!

Most, hogy megváltam dicső direkto
romtól, ki fogja stilizálni a jövendő 
„Feld-revü"-két!! Mert erre is szükség 
volt, mint például legutóbb — mikor 
egy színházi hír alkalmából Jászai Ma
riról, a Nemzeti Színház nagy tragiká- 
járól minden áron azt akarta velem 
Íratni, hogy: „Jászai Mari a Nemzeti 
Színház kitűnő tragédiája!" így volt! 
Megpróbáltam'■megmagyaró-zni, hogy ez 
nem helyes — de nem sikerült. Ordít ott! 
Hogy 6 ezet jobban tudja! Lehet. Elhit
tem neki. Csak később javíthattam ki. 
Titokban! Éjjel! Otthon! Látja és mégis 
mozog a Féld!... Ilyen életem volt a 
Felden az Urnák 1923-ik esztendejében. 
Ennyit tartoztam megírni, no még azt, 
hogy nem szándékozom többé vissza
menni. De nem ám! Meg hogy a Matyi 
sokkal „intelligensebb", semhogy a fize
téseket borítékban adná. Ennyire még 
sincs lezüllve. üdvözli híve: Tiszay An- 
őor, a Feld-szinház ledegradált titok- 
noka.

H tőzsde irányzatánál! megszilárdulását 
egyelőre nem remélhetjüli

■ *®r°na s*al>illzaclölSlfl a spekuléelü tartöz- 
kod® áUSspontra helyezkedik — Hz ex-niro 
üzletek nem »ilSrdifhat]ák meg a piacot- 

Egy kiváló pénzügyi szakértő nyilatkozata
— A Hétfői Napló tudósítójától. -

mely sokkal magasabb’ korona
kurzusnál is magasabb árfolyamo
kat tenne indokolttá, mig ugyanak- 
Ícor a külső piacon a korona valódi 
lllásához mérten minden horribili

sen megdrágult.
— Amig azonban a tőzde a korona 

stabilizációja következtében meg 
nem nyugszik, szilárd irányzatot az 
értékpapírpiacokon nem várhatunk.

Az elmúlt héten a tőzsdén a 
lanyha irányzat vált úrrá. Mint a 
Hétfői ~ Napló legutóbbi számában 
már előre jelezte, a korona hirtelen 
árié szakadása egész más helyzetet 
teremtett a piacon s ennek követ
kezményei be is állottak.

A spekuláció a hármas koronáig 
játszotta le a papirosokat s mikor 
az átértékelési folyamat forszíro
zott iramban igyekezett a cél felé, 
a korona váratlan leszakadása meg
előzte a folyamat befejeződését.

A hirtelen fordulat bekövetke
zésének indokairól a pénzpiac egyik 
legkiválóbb aktív vezetőférílának 
véleményét kérte ki a Hétfői Napló 
munkatársa, aki az alábbi nyilatko
zattal világította meg a tőzsde mai 
helyzetét:

— A nagy irammal megindult 
hausse-folyamatnak hirtelen meg
változása beavatottak előtt nem ha
tott meglepetésképen. Nem is olyan 
régen, mikor a magyar korona Zü
richben 18-ról 10-re szakadt le, azo
nos következmények állottak be a 
tőzsdei piacon, sőt az értékpapiro
sok árfolyama igen sok részvénynél 
a feléig morzsolódott le.

A spekuláció a zürichi jegyzés
ben a korona mélypontját látja. 
Most már vagy a stabilizáció
nak, vagy a koronaemelkedés 

idejének elérkezését reméli.

— Ebben a helyzetben természete
sen a nagy elánnál eliramodott átér
tékelési folyamatnak meg kellett tor
pannia s miután a tőzsdén, teljes 
stagnációt nem tudunk elképzelni, az 
árfolyamok árlemorzsolódása követ
kezett be.

—- A tőzsde érzékenysége minden
kor a ha jszálfinomságu műszerekéhez 
hasonlatos, minden kilengés fokoza
tos százalékban érezhető s ennek 
tudható be az az erős árlemorzso
lódás, mely egynémely részvényben 
bekövetkezett. A fantázia, mely a 
tőzsdei spekulációt tüzeli, nemcsak 
hausse-irányzatban túlozza az ár
folyamokban kifejezésre jutott ér

tékeket, de a baisse idején is 
ugyanez észlelhető, természetesen le
felé. így az érleszakadások igen 
könnyen előfordulhatnak akkor, mi
kor a fantázia a másik szélsőség
ben éli ki magát s a spekuláció a 
magyar korona hirtelen átértékelé
sét reméli.
— A baisse-irányzat kifejlődéséhez 

hozzájárul még a tőzsdei elszámo
lási kalendárium megváltoztatása 
ist mely a kasszanapokat olyan ért
hetetlen határidőkre tolta ki, hogy 
a spekuláció minden kalkulációs 
alapot elvesztett maga alól s még 
a bizalom megrendülését is eredmé
nyezte. Mindezek tetejébe a Giró 
tehermentesítésére a tőzsdetanács 
kétheti szünetet iktatott be az üz
leti forgalomba, mert a négy ex- 
ffirós tőzsdenapból a TÉBE kötelé
kébe tömörült pénzintézetek már 
eleve kikapcsolódtak s hozzájuk 
a magánbankárok is csatlakoztak.

— Ezek a momentumok természe
tesen nem járulhattak a megrettent 
piac megszilárdulásához. Bekövct- 

' kőzett, mint minden hausse-periódus 
• után,

a tnlangazsált gyenge kezek 
kénytelenek voltak angazsmán- 
jaikból még veszteség árán is 
kimenekülni s igy mind több és 

több áru került a piacra.

— A lanyhaságot kimélyiti a koro
na további erős árhullámzása, mely a 
spekulációt legalább is várakozásra 
készteti s igy igen valószínű, hogy

még ezen a héten sem remél
hetjük az irányzat megválto

zását
■— Az ex-girós üzletkötések, melyek 

nagyrészét valószínűleg prompt kasz- 
szára bonyolítanak le, olyan árfo
lyamokat fognak felszínre vetni, me
lyek még talán a multheti árfolya
moknál is alacsonyabbak lesznek.

— Mindazonáltal a spekuláció erő- 
set'. bizakodó, mert a magyar értékek 
legnagyobb része nem ment keresz
tül azon az átértékelési folyamaton,

Hegméríezett leány
A gavallér eltűnt a csomagokkal

A Hétfői Napló tudósítójától —

Szombaton estefelé a keleti pá
lyaudvar mellett egy fiatal leány az 
uccán rosszul lett és összeesett. 
Mentőket hivtak, akik az eszmélet
len leányt a. Dolog-kórházba vitték. 
A leány vasárnap reggel tért magá
hoz és akkor derült ki, hogy furfan
gos módon végrehajtott rablás ál
dozata lett.

A tizenhétéves leány. F. J., szom
baton érkezett meg Debreczenből, 
ahol nevelőintézetben volt és a Du
nántúlon lakó szüleihez igyekezett. 
Ahogy a fiatal urileány leszállóit a 
vonatról, egy magastermetü fiatal
ember megszólította és udvariasan 
•ajánlkozott, hogy segít a csomagját 
vinni. A leány elfogadta a szives 
ajánlkozást, a csomagokat odaadta, 
a szolgálatkész ifjúnak, aki a nagy 
melegre való tekintettel egy pohár 
limonádéval is megkínálta. F. J. a 
limonádét megitta és néhány perc 
múlva hirtelen rosszul lett. Egye
bet nem tud, csak azt, hogy a fiatal
ember a csomagokkal, melyben ösz- 
szes ruhái és fehérneműi voltak, el
tűnt.

A kórház jelentésére a főkapi
tányságról detek ti veket küldtek ki, 
hogy a leányt részletesen kihallgat 
sák a rablás körülményeiről.

JVe dobta el 
zománcedényeit, Sí 
bjl«l oljfalakltva vljszakaola. íi u|í. zománcoioW 
edényeket saját érdekében nézze meg: FRANKI. 
vMUsSet, VI, Róxsa-u. BT (Szondy-n. saroH

Óriási árakat fizetek
mindenfele férfi- Ab tlsxiimhskért, fehérne-

Hívóra hftzhoz jövök. — Telefón József 22-48

Viselt férflruhákért
teleki u. 18. (Népezinh&z u. s.) Tel. József 22-Sj

A műgyűjtő
Irta: ZSOLDOS LASZLÖ

Ezt a kis történetet egy barátom
tól hallottam, aki a bábom és hadi- 
fojsóg miatt jó néhány esztendeig 
tarol volt a hazájától.
~ Kérlek szépen, — kezdte a mon

dóké,iát — nekem az a tapasztala
tom, hogy némelyik embernek .olyan 
csavaros óin az eszejárása, mint a 
dugóhúzó. Itt van példának okáért 
a Dudái Ágoston esete.

— A műgyűjtőt mondod 1
—‘ -Azt, azt. Te is ismered? Csak 
'k1; líwn, remek műtárgyai van- 
” , A villája valóságos muzeum, 
W pedig a javából. Valamikor 
jránylag kis összegeken vásárolta 
össze hozzá nem értő emberektől, 
mag árveréseken a szebbnél-szebb 

tí!rR,5okát és a gyűjteménye ma 
"“f°r ’oBalább kétmilliárdot Uta- 
harn.™181,01 ^"látott egy régi po- 
wohr, . ÓrÁt’ VagV
kaképet porcellánt ibri- 
X r,Hyor‘í; kancsót-tólat’

sar-cantyut tőrt, 
let |)nl“stot’ könyvet, metsze- 
óu rolt'rye-t5'a!artÓt’ - ncki mind- 
w volt, micsoda, csak miíbeese le- 

Mondom, nem

agy out jelent, még pedig 

nem is egyedül magyar koronában.
— Na jó, Dudainak ez volt a pasz- 

sziója és bolond volna, ha nem a 
passziójának él, aki teheti. Se nem 
kártyázott, sem nem ivott, se nem 
lóversenyezett, még csak sportolni 
sem szeretett, hát utóvégre csak 
kell az embernek valami szenvedé
lyének lenni! Mi! No nem! Persze, 
hogy igen!

Magam is értek valamit a mű
tárgyakhoz, és a kaszinóból jól is
mertük egymást, hát. Dudái Ágost 
többizben meghitt a lakására s ott 
aztán sorra megmutogatott nekem 
mindent, amit azóta vásárolt, mióta 
utoljára jártam nála. Emlékszem, a 
háború elején, közvetlenül a bevo
nulásom előtt, még egy délutánt 
töltöttem a villájában. Büszkén mu
tatta meg nekem a gyönyörű Rá- 
kóczi-korabcli fiókos szekrényí, amit 
a Teleki-téren vett egy-két koro
náért, aztán a saját utasításai sze
rint renováltatta a házi asztalo
sával.

— Mondja, —- szólt boldogan —- 
hát nem öröm az, ilyen környezet
ben élni az embernek!

Majd, minden átmenet nélkül 
fűzte a szavához:

— Iéússa, ezért ia maradtam agg
legény.

— Hogy-hogy! — kérdeztem. —• 
Hát a nők közt ninv-cu k szépek?. 
Bájosak! Elragadóki Egy édes,! 

szép feleség önnek nem elég jó 
,környezet“, hogy ne is beszéljek 
a drágán csacsogó gyermekekről, 
akik . . «

— Ejh, — szakított félbe — a gyer
mek, az csakugyan nem közönséges 
öröm lehet A gyermek az speciális, 
az egyéni, az valami a mi magunk 
én jéből, hanem a nő ... A nőnek, 
uram, az én szememben nincs meg 
az a műértékc, amiért érdemes 
volna akkora áldozatot hozni neki, 
mint amekkora a házasság, az egy 
tető alatt élés egy egész életen át 
és a lemondás az egyéni független
ségről. A nő, hogy igy fejezzem ki 
magamat, majdnem kivétel nélkül 
gyári produktum. Gyártmány. Egy 
kaptafára készült valmennyi. Vagy 
ha nem is egyre, do legföljebb csak 
a szálújukban van eltérés. Egyik 
harminchetes, másik hannlncnyoTcas, 
a harmadik negyvenes, de különben 
mind egyformán önző, hiú és felüle
tes. Éva volt az egyedüli, akit még 
remekbe faragott az Úristen, a 
többi mind utánzat. So nem ere
deti, se nem műtárgy, legföljebb 
gyári nipp, vagy tucat régiség.

Mosolyogva feleltem:
— Igazán, kedves doktor, nem is 

hittem volna, hogy ilyen komoly 
elvek tartják vissza a nős ülés tői. 
Én azt hittem, ön egyszerűen .azért j 
nem házasodott meg idáig, mén 
még nem volt szerelmes. 1

— Csakugyan nem voltam még 
szerelmes, — hagyta rám szárazon 
— de különben is a házassághoz nem 
elég pusztán csak a szerelem. Ahoz 
bizonyos Ízlés is kell, hogy az aaz- 
szony harmónikusan tudjon bele
illeszkedni a férfi egész lelkivilá
gába. A Dudái-villába pedig nem 
lehet tucatnippeket beletenni.

Nem beszéltünk többet a házas
ságról. Dudái még megmutatott egy- 
pár uj beszerzést s aztán elbúcsúz
tunk. Egy hónappal később már 
kint voltam a harctéren.

Egyszer egy decemberi estén be
jön hozzám nagy alázatosan a tiszti 
szolgám, egy föl vidéki gyerek:

— Hadnagy ur, jelentem alásan, 
ne tessék rám haragudni, de nem 
tudom elolvasni az Anicza átrecá- 
ját, hogy hova köll neki írnom a 
választ. Merthogy most más he
lyen szolgál az édesanyjával. — És 
kezembe nyomott egy levelet:

— Itl-itt, jelentem alásan, had
nagy ur! Itt van az átrecája, csak
hogy nem- tudom kibetüzni, hogy 
micsoda utca.

Megnézem az adresszt.
„Mátul fogva mán ne a Jak- 

csékhol kulid a póstútt, — olvas
tam föl hnngornn az Anica úkiim- 
bá komát — morf édesanyámmal 
ul.V bejre szegőtünkk. Nagyon 
finom hej, • ggy szúop vilii, csak 
az.a kár, hogy a a/.obbák mind



4 HÉTFŐI NRWDÓ Budapest, 192” angusstns d

Valutarazzia 
a Japán-Kávéháziján 
Nagy mennyiségű valutát1 
találtak - Sok előállítás
A Japán-kávéhái torassza egyszerre 

kiürül. A vendégek sietve kerülnek bel- I 
jobb a kávéházba. Úgy látszik miatl.a 1 
a hirtelen támadt szél,, vagy a feketén 
gyülekező felhők zavarták be volna 
bo őket. És az eddig csönden kávéház 
képe megváltozik. Emberek idegeden 
magyarázgafnak egymásnak. Kétségbe
főtten tapogatják duzzadt és lapos zse- i 
beiket, sokau a levéltárcájukat szedik 
elő. Most már világos a helyzet: razzia I 
van. A rondőrség valutára vadászik és 
sok kótségbceBott arc azt mutatja, hogy 
nem lilába.

Még ogy-két perc és a kávéházból már 
senki eltávozni nem tud. Csak bojönni 
lehet. És már igazoltatnak is. Az uccán 
sétálók észreveszik a kávéházban történő 
dolgokat, lassankint östizevorődnok az 
emberek. Kárörvandőon mosolyognak a 
bentiekre. Pedig közöttük sokan leköt
nek, nkik nem szívóson lennének szenve
dő alanyai ilyen „valuta-razziának". A 
tegtöbb ember útlevéllel igazolja magát. | 
Még a határállomáson sem látni egy- ( 
szerre nz utlovelok olyan tömegét, mint 
itten. Úgy látszik az útlevél nem a leg
jobb igazolvány, mcit egymásután állít
ják a bejárathoz az embereket. • 1

— Kérem nz igazolványt! i
Hidegen hangzott felém, szinte szúrt. 

Hamar igazoltam magam, do megkér
tem a detektívet, hogy mehetnék velük 
n kapitányságra. Mint igazolt emberre^ 
már barátságosan beszélt a detektív és 
készséggoi megengedte. A bejáratnál 
ogy embor kíváncsian hajolt be. A fel- 
ügyol<*> rendőr megfogja a karját.

_  Na nézze meg, ha olyan kiváncsi! 
— És inár a kávéházban volt. Szegény 
ember. Tisztességes kereskedő a Nagy
mező-utcából és nem hord magánál iga
zolványt. Néha hallatszik egy-egy eré
lyesebb figyelmeztetés, amikor az em
berek nem oda mennek, ahova a detek
tívek küldik őket. Elegánsan öltözött 
fiatalember majd a tükörnek ment. Azt 
hitte, ott is vau egy kijárat. A azőke kis 
telefonok klsaszonynak tdejegyzett pa
pírlap „xam a kezében. És még niindig 
njabb tdefonszámokat mondanak be 
néki.

— Telefonáljon a feleségemnek, hogy 
nz igazöTtflnyom küldjo a mozsár uocai 
kapitánj ságra.

Vagy:
— Ha nem jönnék haza tízig, hál ne 

nyugtalankodjanak: a rendőrségen va
gyok, jó helyen.

Amikor befejeződik az igazoltatás, 
megindul a inonet az alig százlópés- 
nyiro levő rendőrségre. 25—30 ember. A 
rendőrség udvarán már megnyugodtak 
az emberek éa hamarosan pesti argói
ban találgatták az újab igazoltatás kez
detét. Sokan — ezek biztosak lehettek a 
dolgukban — egészen kedélyesen fogták 
fel a helyzetet és volt olyan is, aki 
megkérdezte:
[iüjrgi’ui'j”HiZEi jr jraa 

tello vanak inlnddenfóle kaeatal, 
axnltt mind énekemül kő lcporol- 
nyi, de nem is maradokk itsok- 
káig idvezell és tiszioltettjük az 
ismerŐsökket nz Atrecca: Nacsá- 
gos Dudál Agostony budán buba
pest I szépphegy ura hárrom, pe
dig nagyon finom ember, ntc Anl- 
czÁd.
A legény megköszönte szépen n 

felolvasást és boldogan irta rá tá
bori levelezőlapjára az átrccát: 
Dudái Agostony naocságos ur leve
leivel! budán szépheggy-uca há
romul.

Aztán nemsokára fogságba kerül
tünk és elszakadtunk egymástól. 
Már mint én, meg n legényem.

Két évvel ezelőtt vetődtem haza 
Szibériából. Egyszer csatangolok az 
utcán, hót a körúton ott rohan el 
mellettem autóu a Dudál Ágost. Ri
kító ruhában tollaskalnpos nő ült 
mellette. Hatni, de nem épp valami 
csinos.

— Nini, — mondok magamban — 
csak nem valami műtárgy? Csak 
nem házasodott meg az öreg!

Nem túlságosan fúrta az oldala 
bal a dolog, hanem azért vagy két 
bét múlva egyszer unalmamban 
mégis ősiembe jutott, hogy átme
gyek Budára meglátogatni a mű
gyűjtőt. Hátha igazán i 
Ez még érdekes Is egy kicsit.

,V(

— Nincs valakinél zsuga. Unalmas 
láz itt- Ez már kártyázni is nkart. 
Talán a partinál érte a razzia. Odébb 
ogy szakállas, öreg bácsi szinte remeg 
az izgalomtól. Folyton azt hajtogatja, 
hogy véletlenül korült a kávéházba. 
Amikor egy félreeső helyet keros, a kár
tyás ember figyelmezteti a detektívet:

— Vigyázzon rúl Biztosan van nála 
kötél és felakasztja magát

Bonn az irodában már folyik »z iga
zoltatás. A zsebekből mindent kirakat 
u reridőrtisztviselő. Csak valutát keres
nek. Éppen egy szőke fiatalembert kér
dezget. Araikor megtudja, hogy színész, 
mondja, hogy jó foglalkozás. A fiatal 
színész rezlgnáltan feleli rá, hegy:

— Igen. De van jobb is. És amint 
látom, rosszabb is!

Ezen nevednek. Egy másik fiatalem
ber, csészén barnára égve, arra a föl-

ÉriesítÉsI szólitásra, hogy az összes pénzét tegye | 
az asztalra, busz koronát vesz ki a zse- , 

J béből. A kétkedő detektiveknek felvi!á- 
• gositásul megmondja, hogy aznap jött 
1 meg Bn’atonlelléről. Erre elhitték, hogy 
I nincs több pénze.

Az igazoltatás végén esek öt embort 
| tartottak ott. E éknél nagyobb mcuuyl- 

6égü valuta volt
A rendőrségről visszamentem a Lávé- 

házba. A főpincér nagyon kedvetlen. 
Néki sok pénzét razziázták el. A kávé- 
bázban a razzlaclőtti emberek köuöora- 
tik uzsonna-üzleteiket. Persze valutá
ban. Dollárban harmincháromezerórt és 
osztrák koronában negyvenháromért.

A kártyás ember is leült Játszani és libánknál vezetett ralmlékt és, kn. 
osztásközben hallom, amint mondja:

l — Nézzük, miből élünk.
j Molnár László.

I

e Első Mnsy ar Ipart ank 
íisyffi részéra

A Magyar Általános Hitelbank és »? 
Első Magyar Ipnrbank 1923 junius IG-án 

! tartott közgyűléseinek a két intézet 
egyesítésére vonatkozó határozatai a 

I cégjegyzékbe bevezettetvén, az Első Ma 
gyár Iparbank működését beszüntette e« 
beolvadt a Magyar Általános Hitel 
bankba, mely intézet az Első Magyar

Súrlódás Anglia 
és Oroszország fcözoíí

London, augusztus 4. I
A Rcuter-íroda jelenti: Anglia mosz

kvai képviselője azokra a megl<»hetősira j 
nyugtalanító híresztelésekre való tekin
tettel, amelyek RakovszMjnak Nagy- 
britanniával szemben tanúsítandó ma- 
í’ott'’át,“' amelyben “ Mviíágos?Ust“ Mr kozzáidruUsit Rakovssklj kineve-
arról, van-o alapjuk ezeknek a hireszte-

zelt letéteket tovább fogja vezetni, il 
I letve kezelni.

Az Első Magyar Iparbank t ügy 
feleit bátrak vagyunk felkérni, hogy 
bankszerü ügyeikben ezentúl a Magyar 

; Általános Hitelbankhoz fordulni és meg
bízásaikat ezen intézethez irányítani 
szíveskedjenek, melynek központi pénz
tárai (Budapest, V., Dorottya-ntca 5). 
valamint összes fiókjai készséggel álla 
nak a t. ügyfelek rendelkezésére.

Az Első Magyar Iparbank krisztina-léseknek. Rakovszkíj, aki Moszkvából
tegnap akart elutazni Londonba, hogy , városi fiókja (I., Krisztina-tér 2) ezen* 
mint Krassin utódja átvegye az orosz túl a Magyar Általános Hitelbank flók« 
kereskedelmi delegáció vezetését, eluta- j jaként fogja működését eddig! helyisé- 
■zóunf: Nnírvhrlt.»miíónntr n Ládába minit • o-aILati fnlvtnfllf.zását Nagybri tanú iának e lépés© miatt 

vikmuiux*. ! elhalasztotta. E kérdés végleges tisztá-
ga“-ut-'*.iáróí kertegeüek.logyzókeTnyraj- Adásáig az angol kormány aligha adja

R korona romlása tönkretette 
a zsebtoloajipart 

akiket az elromlott korona jaolt meg
- A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

A Ferencváros mélyén, elhagyott, sötét a Aura gyanakodjon. Pedig a pénztárca 
utcábau találkoztam barátommal, a ' nála volt A „brachis** jelzőt valóban 
zsebtolvajjal. Foltozott piszkos ruha ' megérdemelte.
volt rajta, gallértalan inge, franzstadti 
divat szerint, apacBDiódra kihajtva, i 

— Mi van velőd, Józsii
— Végem van. Bcfütyölt nekem a züri

chi korona. Munkába járok dclgoznt
A „brachis József* (brachis = bátor, 

vakmerő) a legveszedelmesebb zsebtol
vajok egyike volt. Lányos képű, fiatal 
gyerek. Nagyszerűen öltözködött. A leg
divatosabb ruhákat hordta,, .selyeming, 
lakkcipő nélkül el som tudtam volna 
képzelni. Világoskék szemeivel olyan 
ártatlanul tudott nézni, hogy 6ok ideig 
magam sem hittem, hogy ilyen mosoly
gós, tiszta nézéssel bűnt is lehessen ól
követni. Pedig éppen ez volt az üz
leti alap. Testi és Öltözködési előnyeit 
olyan nagyszerűen tudta kihasználni, 
hogy sohasem mertek gyanakodni reá. 
A vilin másokon hihetetlen vakmerőség
gel operált. Ha az áldozat észrevette, 
hogy eltűnt a pénztárcája, a brachis 
Józsi rögtön szomólyloirást tudott adui, 

I hogy ilyon meg ilyen külsőjü embert lá
tott gyanúsan settenkedni a meglopott 
körül Senkinek som jutott eszébe, hogy
■■«.»:a,iíííjitr XjrjgBL ■"■íll ÍJÜfijj' "Jgj

Becsöngettem a vllúba. Otthon 
voltak. Voltak, mert valóban másod
magával élt már számtalan milliót 
érő művészi ritkaságai között A 
muzeális becsű nagy szalonban fo
gadtak, megvallom, kissé szertartá
sosan. A nagyságos asszony (aki 
csakugyan nem volt szép, csak fia
tal) mintha nyársat nyelt volna, 
Dudái Ágoston pedig mintha csut
kát Az üvegajtón át rámpislogott 
hatalmas kulcsával a restaurált 
gyönyörű Rákóczi-sZekrény, szem
közt velem a falon egy remek 
clnquecento s a repedezett festmény I 
alatt egy XIV. Lsjos-korabeli szé
ken tengerzöld pongyolában a mű
gyűjtemény koronája, a fiatal Du
dainé őnagysága. Lenhaja nagy
szerű frizurában, urakéban antik 
aranylánc, a körmén gondos mani
kűr-munka, három ujja tele kincset 
érő gyűrűvel, do az arcán, a nofe- 
lejtskók szeme nézésén mintha va
lami különös lett volna.

Hogy micsoda az, csupán akkor 
: lett világossá előttem, amikor n 

nevét hallottam.
— Nézd, Anion. . .

I És csöndes részvéttel gondoltam 
) vissza a tiszti szolgámra, akitől 
- ilyen műér tő szemmel halászta d 
• | nz Aniont Dudál, a szenvedélyesii* u uiu- ur. /iinvui 

megnősült. műgyűjtő, 
lOrdt. I

gelben folytatni.
Budapest, 1923 augu°ztus 5.

A Magyar Általános Hitelbank 
Igazgatósága.

Az Első Magyar Iparbank 
igazgatósága.

a szeplők biztos ellenszere.

Annál nagyobb volt tehát meglepeté
sein, hogy piszkos és rongyos ruhában 
látom, gallér és „shymmiM-nyakkendő 
nélkül.

— Mi történt? „Sitin’* voltál? (sitin 
lenni = börtönbe kerülni.)

— Dehogyis! Azt meg nem érik. A 
A aürichl korona tönkretett Nem lehet 
inár lopni.

— Miért?
— Nézzen ide, kérem. Elmagyarázom az] 

egészet. Mióta a pénz úgy leesett azóta l 
nem ér semmit. Az emberek zsebében ! 
kilószámra van a bankó, még sem érünk 
vele semmit

— Egy kiló bankó mégis csak ér va
lamit. ..,

— Neki igen. De nekünk, mondom,
fommit sem ér. Ma kétféle ember van. 
Vagy oeinmijo sincs, vagy pedig „zsú
folva van“. Akinek nincs, attól ugye
bár nem lehet lopni. Akinek van, an
nak sok van. Annak kiáll a zsebe a ! 
sok pénztől. Do mit ér az nekünk, ha ' 
nem lehet ollopni. A pénz ugyanis nem . 
fór bele a tárcába, csak úgy összehaj- i 
togatva van a zsebben. A zseb ettől tel- 
jósén ki van feszítve. Nincs a világon i 
olyan keskeny ujj, amelyik még bele- 
férne. A legkisebb érintést is azonnal 
megérezné a pasas. A huszonötzer ko
ronások végét két ujjal még meg le-1 
hetno fogni, de az a veszély fenyeget, 
hogy kiemelés közben a laza csomag kö- J!flcglcr& árakat fizetett 
zepe kicsúszik és igy árulója lenne nz ez.,.
egésznek. Nem érdemes megreszkirozni. ' OlSClt gtWjlrUfUlKeri

— No Józsi, ne légy úgy elkeseredve, | Wertheimor, Or. Zichy Jenő u. 23. Telefon 165-23
hiszen van még aranyóra a világon, —
akarom mondani a zsebekben... I nma vfaau ía— Mi? Van aranyóra? Látszik, hogy ' 

nem Ismeri a viszonyokat! Aranylánc- . 
cal „flangálnak" az emberek. Belefflzik

' a gomblyukba. Do nézze csak meg, ml | 
•fityeg rajtuk?! Legtöbbször semmi, vagy 
1 rézóra. Akinek ma még aranyórája 
! van, az autón, meg kocsin jár. Az nem 

hl villamosra. Azért tegyem ki ma
gam n lewukásnak?! Nem vagyok bo
lond!

— Hát most miből élsz?
— Dolgozom. Kifutófiu vagyok ogy 

üzletben. Tizenötezret kapok egy hétre.
— Aból meg tpdsz élni?
— Abból piagábói nem. do van az üz

letben posztó meg selyem...
— Értem. Szóval abból?
— lgon. Do nagyon kevés a „szajró" 

(zsákmány). Nagyon vigyáznak a bolt
ban a portékára.

— A szép ruháid hová lettek?
— Lassanként eladogattam. Olyan ru

hákban úgy som lebotno munkába járni.
A brachis Józsi szemeit döntik a 

könnyek
— Nem lehet... nem bírjuk... ogé- 

jszan tönkretett az a nyavalyás zürichi
korona.. • Szirmay István.

BOROS- 
HORDO fiww<ffliiírfflMrt'CTwwwwwwwwi

szíves figyelmét 
felhívjuk a Közelgő szil-

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

eszközöltetnek. Raktáron első
rendű új és használt 

hordók minden 
nagyságban

B fi fim Kálmán 
Hováőgyái* Rí.
Budapest, VJ. kerület, Szabolcs ucca 19 
Tel. 148-12. Sürgönyeim: Hordós böhm, Budapest 
Írásbeli ajánlatokat nem adunk!

-------—régiséget mindenkinél drA- 
íábben vesz a KÖZPONTI ÉKSZERIJEVALTO 
József körút 17. szám Tclefónszám: József 61

ZS^ÉűlorlSO.ÖOOK-iói
ebédlők, konyhák nxnii •
V6rö«martv n. 17. hútornyár! lerakat

Elf o^adoSi s’X'g’.u-'SS 
linókat, szőnyegeket, képeket, régi bútorokat, ékszere
ket stb Kölltíffiiientttfii lesntrtyasabb drl ír el értük. 
Nagy vevőközönség. HlfiStereskedés 

Gyula!, VII., Erzsébet 
körút 15. Telefont József 23-63

ItLKFÓN i 55-«

Naponta fél 8 órakor, 
csütörtökön, vasár- és 
Ünnepnap d. ii. fél 4-kor 
DELAUNE EFFENOI

egv lerfi elinnése • 
ráncéi1 zekrénvből 

KATIÉ SANOWIká erő
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Mozdony
A sztrájk délutánján kimentem az ál

lomásra és a földhözragadt emberek 
vastag kordonján keresztül eljutottam a 
mozdonyhoz, aki ott állt a szélső sínen, 
utolsókat lihegve, iazadtan a vágtatástól 
elrongyolt füstzászlóval és félholtan, 
mint egy marathoni futó, aki eszméletle
nül rogy össze a célkarikánál. A moz
donyvezető már cserbenhagyta, a fűtő 
sajtárral hordta a vizet pislogva pa
rázsló kemencéjébe, végül nagyot szu
szogott és öklömnyi könnyek jelentek 
meg a kazán fekete hátán. A fütő zsebre- 
vágta olajos sapkáját, feltette a civilka- 
larJát és ezzel a kalappal köszönt el az 
aránycsillagos hivatalnoktól. Ment vagy 
Hz lépést, aztán szeretettel és melanko- 
iüiusan visszanézett a gép-e, mint a pa
raszt a vásárban elkelt lo vára. Aztán el
veszett a kis civil fütő a kálkápolnaiak, 
mezőberényiek és zalaszentiványiak kö
zött, akik odatüremlettek a váróterem 
bejáratához és úgy álltak ott, mintha az 
ajtóban akarták volna megvárni a 
sztrájk végét. Künn a mozdony közben 
egészen elcsendesedett, az üveghangár 
süket bongását haldokló köhécselése sem 
élénkítette többé. Nagy, fekete acélhulla 
lett a mozdony, kialudt szemekkel, meg
dermedt végtagokkal, döglött szívvel, A 
tüdejét is kiköpte, széles széntócsa tá
madt körülötte, a szürke zsarát közt 
Imitt-amott vörösen izzóit a parázs, mint 
a vér. Tökéletes hulla volt ez a gyönyörű 
vasáUat, megdöglött abban a pillanat
ban, amikor leszállt róla az ember, akit 
szinte észre sem lehetett venni rajta a 
kövér kürtőtől, az arrogánson motolláló 
tólattyuk dorongjaitól, a füsttől és a ko
romtól. Hajszálakra működő, gyönyörű 
mechanizmus, amely egy csapásra hasz
navehetetlenné vált, amint a szuverén 
embervjjnak úgy tetszett, hogy nem 
tolja el azt a kis vaskorongot, mely az 
acélbölény testét izgalomba hozza. Száz
ötven kilométert fal fel óránként, szaka
dékokon lebben át, felmászik a hegyre, 
beledöfi hegyes szügyét az alagutak vas
tag sötétségébe és most itt áll gyámolta
lanul és nem tud egy centiméterrel to
vább vánttorognii^-:

Nagyon felduzzasztottá emberi önérze
temet, amikor láttam ezt a gyámoltalan 
mozdonyt a kihalt pályaudvaron. Sokan 
azt álmodják, a gép lassanként felesle
gessé teszi az emberi munkát. Elragadó 
vúió, de e pillanatban itt áll előttem ez 
az újkori ichtiozaurus, a mozdony, aki 
ellentmondást nem tűrő lendülettel kö
vetelte ki magának a szabad, kiváltságos 
utat és legwolta, aki elébe merészkedett. 
Jíost mozduljon, ha tud! Vágtasson, rom
oljon, csapjon össze örült szerelembe 
egy másikkal, és rakja magasra eleven 
(letekkel szerelme hekatombáját, ha 
tudja! Ha most jönne az ember, egyetlen 
ember, csodát tudna művelni véle, fel- I 
támasztaná, megtöltené az élet füzével 
ír a tett energiájával. Mégis csak ér va
lamit az ember, aki olyan egyszerű, de 
örökkévaló csodákra képes, mint a

Zsolt Béla.

PestJ923
Vurstli

KUencsxdz és huszonhárom rekkenő nyara 
kiballagtam a vurstliba én egy délután. 
Pesti vurstli, vagy tiz éve meg se néztelek... 
no de még ma levezettem ezt a vétkemet,

B alfél öl a tavat hagytam, — úgysem érdekéi, 
énnekem ma csak a vurstli színes élve kell. 
Hattyúknak ma más dobáljon morzsát és magot 
s hősi hévvel más vezessen karcsú csónakot.

Hol cselédkék s hetyke hadfik kandi népe jár, 
messziről virít a vurstli tarka képe már.
Szívem vígan fölnyerit, mint elsőfű csikó... 
Drága vurstli!,,, hogy* kavarg és hogy* viharzik, ó

Jobbra-balra körhintákban részeg verkli zeng, 
hölgy az úrnak és viszont, száz szerpentint izenl. 
Búg a lég cs húll a por és száll a víg szalag... 
ó, be* szédítő szivárvány egy födél alatt!

Am tovább kell menni gyorsan!... hosszú még az út, 
vár pofember, céllövészet és barlangvasút. 
Bolhaszínház, tetovált hölgy és még annyi más 
tündérkertbe invitáló, bűvös állomás.

Menni kell!... Javában áll és porzik már a bál, 
jó lovam a hippodromban mérgesen kapál, 
kikiáltó, mindahány, csak engem csalogat.., 
mért, hogy lábam mégse indul s lépést halogat^

Persze, persze... az a szőke, az a kis kacér, 
aki ott egy kentaur hátán száguld, mint a szél 
és utána szölke fürtje röpköd és libeg... 
kópé szél a szoknyácskáját most libbent! meg.

6, be formás!... száz kis emlék zeng föl hirtelen. 
Vurstlinak minden csodája, bűve mit nekem? 
Szembenéztem. Visszanézett. Bámkacag. Leint.
S már nyeregbe szöktem én is, frissen, mint a pinty.

Búg a lég és hull a por és száll a víg szalag, 
megszerettük persze egymást röpke perc alatt.
S mert az ifjú szerelem csak hüs magányt szívéi... 
ott hagytuk a drága vurstlit isten hirivel.

GACS DEMETER.

Barátom, a köz- 
tisztasági alkalma
zott ti délutáni faj
védő lapot bön
gészte nagy szor
galommal.

— No, uram 
mondotta, — az uj 
követ ugyan ha
mar kitanúta a 
nemzetgyűlési be
szédet. Egy napja,

—- -----------------vagy kettő legfej-
Jebb ha odabe van, de úgy odamondogat 
mán, mint a legöregebb. Ehun e itt óvá
som a levelit, akit a ceglédiekhez irt. 
Hát uram, én nem vagyok zsentlemen, 
én nem párbajotok, de aki nekem ojjat 
mond, mint az uj képvisellő ur az or- 
szdgházdnalc, hát engem uccse úgy meg
simogatom, hogy hideg kés pengéjével 
kell lenyomogatni a daganatot a fejin. 
De mán azé van, hogy ez magasabb is- 
kóla uram, mer hát ez a képvisellő 
nak mentelmi Joga, oszt azé nem szól ne
ki mljatta senki. De már azt csodállomt 
hogy aszongya: „Cegléd, Cegléd mivé
tettélf" mintha nagyon is sajnállaná, 
hogy igy belekényszeritették a képvise
lőségbe, mer hogy hát neki az ijjen go
rombáskodáshoz nagyon is úri a gyomra.
No, uram, aki ijjen levelet megír, annak 
a gyomra aligha ökröndözhet akármitől
is. Mog hogy ő sajndjja. De a komám* 
aki Coglédrül gyütt tennap, úgy meséUi, 
hogy választás előtt meg nagyon is 
akart a képvisellő ur. Csak most utdnna 
nem akar már. Sajnáhattya, mer mos 
má késő. No, istennek ajállom.

— Leleplezték a 101. gyalogezred hő
seinek emlékművét. Vasárnap délelőtt 
•mpozűns módon, hatalmas közönség je- 
•'nhtéhon leplezték le a volt 101. gya- 

!°Kfz.?nc' bőseinek emlékére emelt em- 
' ■müvet. A honvédelmi minsztert az 

i r pen Krusina Manó tábornok 
Mpvlseltc. Tábori misét és imát Hévey 

M'la plébános, a volt 101. gyalogezred 
■ijiri lelkésze mondott.

, Henrik ovnngélikus tábori lel- 
’y,'r7^sü imában omlékezett meg 
halottakról. Setényi Pál dr., a 

'iftíi gya’°ífczr6d főhadnagya mon- 
hn‘^ RZ °,’nlókb,'8zédet, amelynek nagy 

vp)f- Az emlékművet elsőnek 
■• r iV .a }“"onwk koszornzta meg, utána
kiilMnb-- í0?'!?*6*’ n városl tanács, a I "X X TlTk 68,8koMk- Az tin-i 
í-i, ;.* 8' Uvcl n honvédség diszszá-1 

Ax; kol,iibo”kí,>

■'* iJ™ ,P vasárnap
szyhár.1 ünnepig 

'cmplom védőszontién.k 
a ár*k0r nednán!

jtt nuu 0,'“roí újonnan megválasz- 
'• .Ton<lott •-■^tséckltéM
id.t ?°!d ”Wn“
'ta pÍmI6 ? Ó”k0r dr’ ’^daráar.

kn,Mrí"' érseki titkár 
‘ta az Síin 1. ’z,n">eszécrben tnál- 
* “ Menteit, mely után

I

után Sagmüller Jőraef óbudai apát
plébános fényes segédlettel s a hívek 
impozáns részvétele mellett körmenetet 
tartott, majd utána ugyancsak ő ponti- 
flkálta az ünnepi szentmisét, amelyen a 
hívek igen nagy számban járultak a 
szentáldozáshoz. Délután dr. Zelliger 
Vilmos apát-plébános tartotta az ünnep
séget bezáró litániát, ugyancsak fényes 
segédlettől.

— A Feingold-ilgy tárgyalása. A Fl- 
tians Montag cimü bécsi lap leleplezése 
után támadt Fábián—Eckhardt affér leg
közelebb a büntetőbíróságot Is foglalkoz
tatni fogja. Gábor Ignác, a M. T. I. mun
katársa azt a hirt terjesztette ugyanis, 
hogy a cikket Lory Pál budapesti építész 
irta vagy sugalmazta. Lory e híresztelés 
miatt -rágalmazás címén feljelentést tett 
Gábor Ignáo ellen. A feljelentési bead
ványhoz iriellékelte a cikk hiteles ma
gyar fordítását A cikk szerint a zsidó 
Feingold apjával együtt a háború alatt 
valutaüzletekből gazdagodott meg. Fein
gold merész spekulációk révén szerezte 
óriási vagyonát, majd nemrégiben a ma
gyar zsidók üldözőjének, Eckhardt Ti
bornak a segítségével monopolizálta az 
arbitrázsüzletet, a déli órákban történt 
telefonbeszélgetésekkel. Lory Pál szerint 
Gábor őt alaptalanul rágalmazta meg a 
cikk Írásával vagy sugalmazásával. Ké
ri Gábor Ignáo slitéltetését rágalmazás 
címén és Wünscher Frigyesnek, a M. T. 
I. igazgatójának és Berzeviczy Bélának, 
a földmivelésügyi minisztérium bécsi 
meghatalmazottjának tanúként való ki
hallgatását. Jakab Ernő dr. büntető já- 
rásbiró a főtárgyalást augusztus 16-ára 
tűzte ki.

— Aranymlsés plébános. Győrből je
lentik a Magyar Kurírnak: Hatzinger 
István vőcsejl plébános vasárnap ün
nepelte pappá szentelésének 50. évfordu
lóját, A Jubiláns lelkipásztor, aki 35 
év óta községének gondos atyja és 
lelkipásztora, plébániájának templomá
ban mondotta el aranymiséjét, mely al
kalommal hivei szeretetük és ragaszko
dásuk minden jelével elhalmozták. Az 
ünnepi beszédet ez alkalommal Gosz- 
tonyi Nándor bencés tanár mondotta. A 
jubiláns leklpásztort a megyéspüspök 
és az egyházmegyo papsága Üdvözölte 
ezen a napon.

— Igló város cseh nevet kap. Igló 
városát a legközelebbi jövőben át fog
ják keresztelni. As uj név felől döntés

még nem történt. Cseh részről az 
„Iglou" nevet ajánlották, az ellen azon
ban élénken tiltakoztak és helyette Ig- 
lavi vagy Ihlavi elnevezést ajánlották.

— Egy leány állítólagos kalandja 
szerelmes fiatalemberekkel. Szom
baton este Zuglóban, az Angol ucca 
egyik üres telkén a rendőr alva ta
lálta Goldberger Jolánt. A nyolcára 
zsebkendő volt kötve. A főkapitány
ságon Goldberger Jolán azt adta 
elő, hogy egy fiatalember kicsalta 
Zuglóba és ott merényletet akart 
elkövetni ellene. Kiáltozására még 
két fiatalember került elő, akik 
szintén merényletet akartak ellene 
elkövetni. Mikor ellenszegült, zseb
kendővel fojtogatni kezdték. Gold
berger Jolánnal már többször volt 
dolga a rendőrségnek. Fantasztikus 
öngyilkossági kísérletek matt nem 
egyszer került a főkapitányságra. 
Azt hiszik, hogy az erkölcstelen tá
madásról szóló história ismét nem 
egyéb, mint az exáltált leány agy
szüleménye. A rendőrség a nyomo
zást mindenesetre megindította.

— Kigyulladt a hullámvasút. Ma dél
után, az Angol Parkban szórakozó kö
zönségnek nagy ijedtségben volt része. 
Az Amerikai Vasút legmagasabb pont
ján az egyik utaa eldobta égő cigaret
táját, amely a deszkák közé esett. A 
nagy forróságban kiszáradt faváz tűzet 
fogott és egy méter szélességben elégett. 
A kivonult tűzoltók rövidesen eloltották 
a tüzet, és a forgalom ismét helyreállít.

— Megszökött elmebeteg. A llpótme- 
zel elmegyógyintézetből szombaton dél
után megszökött Pernyei Blanka közve
szélyes elmebeteg. Az a gyanú merült 
fel, hogy a beteg Győr felé votto útját. 
Keresik.

— A sserh kormány bérbeadja Fri
gyes főherceg baranyai birtokát A ju
goszláv kormány Frigyes főherceg ba- 
ranyabéllyel nagybirtokának bérbeadá
sával foglalkozik. A szerb pénzűgyml- 
miniszter most készíti elő a bérbeadásra 
vonatkozó törvényjavaslatot de máris 
megalakult egy pénzcsoport a nagybir
tok kibérelésére. A pénzcsoport jugoszlá
viai bankokból áll, élükön a Horvát 
Leszámítoló Bankkal és idegen tőke se-

gitségévcl akarják a közel százezer hol
das birtokot kibérelni.

— A 40ü koronás villamosjegy. Ma 
volt a négyszázkoronás villamosjegy 
premierje és el lehet mondani erről a 
premierről, hogy a közönség zajos nem 
tetszese és ritka rzeksorok előtt zajlott 
le. Délelőtt a körutakon és a uagyfor- 
galmn útvonalakon üresen haladtak el 
a villamosok és csak a délutáni órák
ban. amikor az ozönlés a zöldbe és s 
nyári vendéglők felé megindul, teltek 
meg a kocsik. A közönségnek ismét egy 
széles rétegű szánta rá magút arra, 
hogy gyalog tegye meg kisebb útját. 
Két bekötött fejű menyocske utazott az 
egyik 83-as jelzésű kocsin ma délután. 
Amikor a kalauz négyszáz koronát kárt 
a jegyért, először dühösen le akartak 
szállni, de később mégis csak meggon
dolták magukat.

— No, nem baj, — mondta az egyjk,..—- 
máj behozzuk a dinnye meg a szőlő 
árán. ,

Egy idősebb, jóarcu, urlnsan öltözött 
ur komótosan veszi elő tárcájából a négy 
darab százast és mi közbon leolvassa a 
kalauz kezébe, szomorúan jegyzi meg:

— Harminc esztendeje ennyiért vet
tem meg a pestszentlőrinci villámat 
Kétszáz forintért.

És ahogy a forint szó kiszalad a szá
ján, a villamos levegője a régi, boldog 
idők meleg emlékével telik meg. De jé 
is volt, amikor még forintokban szá
moltunk.

— Tiz előfizető és tíz párttag — egy 
tisztviselői állás. Udvard nagyközség
ben Brozánszky István, mint adóügyi 
jegjnső már több év óta működött. Bár 
a felvidéki eseh miniszter állásában 
megerősítette, a minisztérium a minap 
hirtelen és váratlan, állásából elbocsá
totta s egyúttal kinevezte utódját, 
aki állását elfoglalta. Brezánszky fel
sietett Pozsonyba a közigazgatási refe- 
reshez, ott tudomására adták, hogy 
ha hajlandó a Népújság oimü cseh kor
mánylapnak 10 előfizetőt és a .Csánki—• 
Neumann-félo cselibarát „magyar" párt
nak 10 párttagot Udvardon szerezni, ál
lását újból elfoglalhatja,

— Beszüntetett nagygyűlés. A Ház
felügyelők Országos Szövetsége ma dél
utánra hívta össze országos nagygyűlé
sét a régi képviselőházban. A rendőr
ség a nagygyűlés megtartását a kivé
teles állapotokra való tekintettel nem 
engedélyezte.
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Technikai okok miatt 
lanyhult el az értékpiac 

A bankok két hétre kikapcsolódtak az üzletből. 
A kontramln akciója most sem sikerült

— A num Napló luMtUóJdtól —
A budapesti értékpiac Irányzata tisz

tán technikai okok miatt lanyhult el a 
múlt bét utolsó napjaiban. A magyar 
korona megja vulása Zürichben egyáíta 
lóban nem lett volna bniase-inomentuin, 
inért a korona mcgjavulásával arányban 
• koronaértékről szóló értékpapírok 
mogjavulása is indokolt lett volna. 
1'eohnikai okokrn lanyhult lo a tőzsde, 
főleg azokra ai Intézkedésekre, amelye
ket a tőzsdetanács léptetett életbe. A 
Bírónak az értékpapírüzletből két hétre 
való kikapcsolása nagy zavart ée bi- 
conytatanságot támasztott ugyanis a 
piacon, amit, a bankok még tetéz
tek azuü, hogy a girón-kivüli üzletek 
kéthetes pediodnsára vétől és eladási 
megbízásoknak limittel való teljesíté
séért és egyáltalában a feladásoknak 
nffektnáláeáérl semmiféle szavatosságot 
nem vállalnak.

toy

« bankok, ha urm is formálisan. de 
lényegében kikapcsolódtak as érték- 

papír tor pólómból.

A bankügynökők az utóbbi napokban 
kiálltak a piacról, úgy hogy őzt a kéb 
hetes átmeneti időt a tőzsde nyári ftü- 
netének is lehet deklarálni.

Más momentumok is közre játszottak 
abban, hogy na értékpapirárfolyamok 
legutóbb mintegy 20—30 százalékkal 
vi«Baa<araratak. A bécsi koronák ont remin 
ugyanis, hogy blanoo magyar korona 
eladásait, fedezze, erősen kinálta Buda
pestre os arbitrage-érfékeket, hogy meg
felelő magyar karonakövelelésekhez 
Jusson." Bére sürgető kínálata a korona 
néhány nap óta tartó megjavuláaa alatt 
mind nagyobb mérvokol öltött Pécsből 
ontották a budáprett piacra a Magyar 
Hitelt. Salfíóf. Államvasutat és Déli- 
vamstat. fts amint annakidején a nagy 
bawase tulajdonképpen a kuliéiból, szo
rosabban az arbitrage-értékek piacáról 
indult ki, ngy

most a lanyharóg is a kuliménak 
elbágyadásából táplálkozott.

A k ont romín. amely már hónapok óta 
tétlenségre volt kárhoztava ók nőin egy- 
mser sikertelen k teéri ot után véres fej
jel távozott el a piacról, moet végre el-

A Gazda-Bán kot háromszorosan 
tnljeryezfák. A most alakulóban 
lévő Gnjeda-Bank részvényjegyzése 
befejeződött. Amint, értesülünk, a 
Gasdn-fínnk részvényeire hőromvto- 
ros tuJjcffvséx történt. A Mobil- 
Banknál, nhol a részvényjegyzés fo
lyik, ar. újabb jelentkező igényeket 
már nőm honorálják.

A Műtrágya és a Spódlnm fúziós 
tárgyalásai. Amint értesülünk, a 
Hungária Műtrágya és a Spódiuni 
között folyó tárgyalások sikorrrl be
fejeződtek. A nagy konszern meg
alakulása most, már befejezett do
log. A Spódiumban mór legközelebb 
megless a nagyarányú esedékes 
tőkeemelés.

Salgó Testvérek Rétuivénytársa- 
Hág. A napokban forgalomba kerül
tek a Salgó Testvérek Részvény Iá íróság 
bomogykcreskodő-sgiCMárugyár részvé
nyei. A részvények iránt. — tekintve n 
vállalat jelentékeny bclértékét ós a bor- 
niucon várható kedvező konjunktúrát — 
igsn élénk érdeklődd vám, melyet külö
nösen fokoz a közeli előnyös feltételű 
tőkeemelés.

A Sajökoodói és CorvIngép tőzsdei be- 
lezeMee. A Magyar Me/Őgaxdnságl Hi
telintézet Rt. értesülésünk szerint rövi
desen bevezeti a tőzsdére n Sajókondói 
Kússénltánya Rt. fa a Corvin Fozőnfő és 
''épffVŐr Rt. részvényeit, amelyek iránt 
r maffánforgnlomban már most is igen 
•lénk kereslet mntulkorik f.ppen crérl, 

érkezettnek látta az időt, aira, hogy si
keres betörést kíséreljen meg, ami azon
ban csak részben sikerült az előre szer- 
vezleedő kontremin-csoportnak. Részben 
sikerült azért, mert a nagyközönség az 
első púJanatban iigalwaiban nem vesz
tédé el a fejét és mint máskor, ilyen 
alkalmakkor, nem sietett piacra dobni ki
fizetett darabjait. Az árukínálat csak 
azon kezek részéről volt sürgető, ame
lyek fedezetlen angazsmájaiktól akartak 
szabadulni, a 14%-ig emelkedő koszt
pénztől való félelmükben, A nagylcözö- 
ségnek mindenesedre a kellő óvatossá- 
got ajánjuk az elkövetkezendő tőzsdena
pokon. te ten intjük, hogy hitelbe vá
sároljon papírokat, mert a túlmagas 
kosztpénzt, amely a kéthetes tőzsdei 
periódus alatt cea 40% lesz, nem tudja 
behozni az esetleges ártöbbleten sem.

Ellenben a közönségnek az a része, 
amely kifizetett papírokkal rendel
kezik, nyugodtan várhatja az elkö

vetkezendőket,

mert szinte a közlndatban gyökeredzik az 
a felfogás, hogy a magyar értékpiacon 
megindult értékelési folyamat inég egy
általában nem ért véget és az átmeneti 
fennakadás után az augusztus 27-két 
követő tőzedol periódusban Ífídtótlenül 
folytatódni fog a most megakadt szi- 
láTd'ulást folyamat.

A Jogutóin két nap alatt legérzéko- 
ny ebben az arbitrage-papirok te a ne
héz értekek szenvedtek, mig a közép
éé kisérlékekben átlagban véve nem mu
tatkozott 10—15%-nál nagyobb árlemor
zsolódás.

A piac a szombati és vasárnapi ma
gánforgalomban teljesen megnyugodott, 
bár nyomasztó volt az üztettelenség, 
do észlelni lehetett azt, hogy

rí kant remin abbanhagyta fedeMtlen 
eladásait, mig a nagyközönség maga 
egydltaldban nem hindit árut ki a 

piaara.

A hétfőn megkezdődő uj periódusban 
a tőzsdei jósok bár nem várnak emel
kedést, de nagyob ártolódást sem, a Jövő 
hót a tőzsdei augurok szerint inkább az 
üzlettclcnség jegyében fog lefolyni 

valamint a közeli tőkeemelési tranzakció 
hírére a Sajókondói árfolyama 19— 
26.500-ig és a Corviné 9—l.Vig emelke
dett.

A Georgia tőkeemelése. A nehéz 
papírok közül a Georgia a nagy 
hnusaenapokban is meglehetősen el
hanyagoltan maradt, csak közvet
lenül a legutolsó hatissenapokban 
ugrott ki mintegy 30%-kai. Tőzsdei 
liirek szerint ez azzal volt össze
függésben, hogy a Georgia újabb 
tőkeemelését már a napokban pub
likálják. A tőkeemelés kapcsán 
minden Georgia-részvény .után, hír 
szerint, egy Pannónia Kender jut 
ingyen a Georgia-részvényeseknck.

A Stephancum tőkeemelése. A Stepha- 
ncum iránt a szombati magánforgalom
ban is nagy volt az érdeklődés. A Sto- 
phanemnot a spekulációk főleg előnyös 
tőkeemelési hírekre favorizálják.

Az Osztrák Ivégweszt az olaszok 
vásárolják. A csütörtöki lanyha na
pon erős feltűnést keltett az Osztrák 
Léffwsz félmilllókoronás áremelke
dése. A nehéz értékek közül ez volt 
talán az egyedüli papír, amely ki 
tudta magát vonni az általános ár
leszakadásból. Az Osztrák Légszesz 
nagyarányú áremelkedését azzal 
hozzák összefüggésbe, hogy a bécsi 
és budapesti tőzsdén usnott darabo
kat a* olaszok vásárolják, akik most 
majori sálé-4 harcot folytatunk az 
Osztrák Lógfirxsz-dorabokban.

Tőkeemelések a vasiparban. Két 
nem régen bevezetésre került vas- 
papirnál: a Rothmüllcrnél és a 
Mérlegnél, amelyek a legutóbbi na
pok alatt is jól tartották magukat, 
értesüléseink szerint nagyobb arányú 
tőkeemelés készül.

A pénzintézetek csak kivételesen vál
lalnak megbízásokat. Miután az óriási 
arányokban megnövekedett tőzsdei -for
galomnak a lebonyolítása a Giró- és 
Pónztáregylet teljesítőképességét meg
haladta ré ennek következtében a Tőzs
detanács határoznia szerint az augusztus 
7., 9., 13. és 17-én kötendő tőzsdei ügy
letek nem a Giró utján kerülnek lebo
nyolításra, a Takarékpénztárak fa Ban
kok Egyesületének kötelékébe tartozó 
pénzintézetek ezúton figyelmeztetik ügy
feleiket, hogy a Giró működésének szü
netelése folytán a fentemlitett időszak
ban nem lennének abban n helyzetben, 
hogy a megbízásoknak mostan dívó 
nagy tömegét a megszokott gondosság
gal lebonyolíthassák és ezért mindaddig, 
mig a tőzsdén a Giró- és Pónztáregylet 
utján lebonyolításra kerülő üzleti for
galom helyre nem áll — azaz előrelát
hatólag augusztus 21-ig — értékpapírok 
eladására és vételére szóló megbízásokat 
csupán kivételes körülmények esetén 
vállalnak, amely körülmények fennfor
gását az illető intézet fogja megállapí
tani az ilyképpen elvállalt megbízások 
tekintetében sem vállalnak továbbá a 
fentemlitett pénzintézetek felelősséget 
azért, hogy ezeket teljesíteni fogják-e, 
vagy nem.

A Földhitelbank Részvénytársaság 
Paupora Ferenc elnöklete alatt július 
31-én tartotta XII. évi rendes közgyűlé
sét. Az 1922. üzletévről előterjesztett zár
számadás, melyet egy 56 millió koronás 
alaptőke gyümölcsöztetése terhelt, 
78,896.654 korona tiszta nyereséggel zá
rult A közgyűlés határozata értelmében 
az 1922. évi osztalékszelvények augusztus 
1. napjától kezdve a bank pénztáránál 
200 koronával (100 százalék) kerülnek be
váltásra. A közgyűlés továbbá hozzájá
rult Paupera Ferenc dr. elnök azon ja
vaslatához, miszerint a jelenlegi 84 millió 
koronát kitevő alaptőke 130 millió koro
nára felemeltessék. A kibocsátási feltéte
lek a következők: 2 darab régi részvény 
alapján egy uj részvény vehető át 25.000 
korona átvételi árfolyamon, amely az 
igényjog gyakorlatakor fizetendő be. Az 
elővételi jog 1923. évi augusztus 2. nap
jától augnBztus 10. napjáig bezárólag 
gyakorolható a Földhitelbank Részvény
társaság főpénztáránál. (Elővételi pénz
tárórák délután 3—5-ig.) Az a lap tőke f el - 
emelési művelet befejeztével a bank sa
ját tőkéi mintegy 6 milliárd 400 millió 
koronára fognak emelkedni A közgyű
lést követő ülésen az igazgatóság Pau
pera dr.-t akinek úgy a bank naggyá- 
fejlesztésében, mint a mostani tranzak
ció sikeres keresztülvitelében igen nagy 
érdemeket szerzett, elnökké és Sir Wil- 
liam Garthwalte Bartet alelnökké vá
lasztotta.

A Gazdabunk Bt, mely program
jába vette az őstermelésnek minden 
vonatkozásban való támogatását, 
foglalkozni kíván nyerstermények 
ipari feldolgozásával és forgalomba 
való hozatalával, valamint a szoká
sos bankiizlet, a Pestvármegyei 
Gazdasági Egyesület nagytermében 
egyelőre eggmilliárd korona alap
tőkével megalakult. Az igazgatóság 
tagjaivá választattak: dr. gróf Al
máig Imre (elnök), báró Waldbott 
Kelemen (alelnök), Bottlik József, 
Czobaii Gyula, gróf Jankovich- 
Bénán József, Jókay Szilágyi Mik
lós, dr. Kováct-Nagg Sándor. Kofa 
Mihály, Zdny, Mór, báró Mattolt 
Nándor, Matlekovitz Sándor v. b. 1.1.. 
Mclrze.r László, Meczner Tibor, Mi- 
kecz István, Pwgly Emil, Putnokg 
Móric, Szilg Tamás, Tankovit, Já
nos. báró Trauttenbcrg Imre, Ur- 
banovit, Zoltán, báró Waldbott Fri
gyes, Zrttvaji Tibor. A felügyelő
bizottság a következőkből alakult: 
Kosinszky Viktor, Csajka Endre, 
dr. Druoker Jenő. Kern Imre, Szír- 
may József, dr. Szende Vilmos, Vi
téz Árpád. A közgyűlésen megálla
pították, hogy azok, akik az intézet 
mögött felsorakoztak és körülbelül 
ötszázezer kát. hold földbirtokkal 
rendelkeznek, konstatálták azt is, 
ezúttal először történt, hogy a na
gyobb és kisebb gazdák pénzügyi 
téren összefogtak.

Az Buterzoni-Siissvárl KóuénMar* 
Rt. rendkívüli közgyűlés* elhatározta 
ar alapt.tkónnk 90.000 darab nj részvény 
.kiboeaMáea által 18 millió koron*.,]

való felemelését azzal, hogy ezon rí. 
vények mind a régi részvényeseimet 
ajánlatnak tol. A nyert tolhatni, 
alapján az Igazgatóság a jelen Időranf 
bán esak 45.000 darab részvényt bS 
ki ée özekre a régi részvényeseknek t-l 
arányban elővételi Jogot biztosit réer 
vényekiikóiií 50.000 korona áron Az 
vétel augneztna 7-tól 16-ig gyakorolható 
Budapesten a társaság főpénztáránál 
(V, Aarnny János-utca 35.) és a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Banknál (V 
Kürdö-utca 2.) Wienben pedig a Wiener 
Bank-Vereinnél.

A Nova alaptOkoemeiése. A 
közlekedési és ipari részvénytársasó. 
Weisz Fülöp, a Pesti Magyar KerAkf 
delmi Bank elnökének elnöklete al.tt 
tartott rendkívüli közgyűlése alantoké, 
jéuok 700 millió koronára való teteme 
lését határozta el, mely célból 350.000 
darab 1000 korona névértékű 1923 üzj,t 
évro Jogosító uj részvényt bocsát ki ,•« 
a régi részvények névértékét 200 koro
náról 1000 koronára egészíti kL Minden 
régi részvényre egy darab uj részvény 
vehető át 10.000 korona, továbbá 400 ko- 
róna kamat és költség lefizetése mellett 
Az elővételi jog augusztus 6-tól 14-ig heí 
zárótag a társaság pénztáránál, VII 
Kertész ucca 10. szám alatt gyakorol- 
ható.

A Concordia Szénbánya Rt., melynek 
Borsod-Szuhogyon, Pilinyben, Andoraa- 
kon és Kisiődön van 22.000 holdnyl kő- 
szénterülete, közli, hogy tőkéjét a wieni 
Kola-bankház és a berlini Keyling et 
Thomaswerke közreműködésével 200 mik 
lió koronára emelte fel. Az igazgatóság* 
ba, melynek elnöke dr. Szontágh Tamás, 
a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója, a 
külföldi érdekeltségek képviseletében 
Kóla Richárd bankár, mint alelnök 
(Bécs) és dr. Keyling (Berlin) mint társ- 
olnök lépett be. A vállalat közli, hogy 
széntelepeivel kapcsolatban cement-, 
tégla-, carbidgyárat és méezégetőt léte
sít, amelynek nagy tőkeszükségletét, a 
külföldi érdekeltség biztosította. A rész
vények egész csekély töredékének a tő»- 
dei magán forgalomban leendő elhelye
zésével a vállalat Havas Sándor bankóé- 
get (Nagykorona ucca 12.) bízta meg.

Dexnccserl Ipartelep Rt igazgatósága 
az augusztus hó 11-én tartandó közgyü- 
lésen az alaptőkének 40 millióról 100 mii- 
lióra való felemelését javasolja. A tár
saság tulajdonát képezi a Demecseren 
26 holdon fekvő legmodernebb mezőgaz
dasági ipartelep, amelynek különböző 
üzemei már az idei kampányban fokoza
tosan működésbe h^yeztetnek. A társa
ság bankári teendőit a Magyar-Német 
Bank látja «L

A Corvln-fllmgyár tőkeemelése. A Cor
vin Filmgyár Rt alaptőkéjének 200 
millióra emelését határozta el. A 2000 
korona n. A új részvények l.i arányban 
4000 korona plns 500 korona költség és 
bélyeg adatnak kL Elővételi • joga 1923 
aug. 8-lg Rákóczl-ut 9 gyakorolható, 
ugyanott aug, 15-tól az 1922/23. szelvé
nyek darabonként 200 koronával váltat
nak be.

A Bánfaival Kőszénbánya Részvény
társaság f. hó 27-én megtartott igazga
tósági ülésén a 15 millió korona rész
vénytőkének 100 millió koronára való 
felemelését határozta el. E célból f. évi 
augusztus 6-ra rendkívüli közgyűlést hí
vott össze.

A Dunaharasztl Faipari és Fakerw- 
kedelml Rt. közgyűlése elhatározta az 
alaptőkének 20 millióról 60 millió koro
nára való felemelését. Az újonnan kibo
csátott részvényből a régi részvényesek 
1:1 arányban 1150 korona, továbbá a 
költség és folyó kamat megtérítése elle
nében részesülnek. Az elővételi jog 1923 
augusztus hó 6—18-ig gyakorolható az 
Országos Központi Hitelszövetkezet, aa 
Egyesült Fővárosi Takarékpénztár, a 
Magyar-Amerikai Bank helyiségeiben 
vagy a vállalat pénztáránál Dunaharasz- 
tln. A fenmaradó részvénymennyiséget 
jugoszláv érdekeltség veszi át hosszabb 
zárolással, magasabb áron. A Jugoszláv 
érdekeltség részéről Mikdsinovics Milán 
korült nz igazgatóságba.

Telefóngyár RL f. hó 1-én megtartott 
rendes közgyűlése az 1922/23. flzletévre 
részvényenként 200 K osztalék kifizeté
sét határozta el, mely a Wiener Bank- 
Vér ein magyarországi fióktelepénél ke
rül kifizetésre.

Rex Lloyd Hajógyár RL igazgatósát* 
az augusztus 3-iki közgyűlésen az alap
tőkének 40,000.000 koronára való föleme
lését fogja javaslatba hozni, még pedig 
olyanformán, hogy minden 5 régi rész
vényre 3 újat darabonként 3000 koronás 
árban. Az elővételi Jog augusztus 7-től 
12-ig bezárólag a Mczey és Schreiber 
bankháznál (V„ Zoltán noea 12.) gyako
rolható.
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Csak nem szerelemmel kezdi?...
— No hallja, hát van a világon 

szebb valami a szerelemnél. Persze, 
hogy azzal kezdem, sőt azzal foly-I 
tatom is. Szóval a fiatal drámai! 
művésznő hazament egyik napon i 
és bejelentette a bankigazgató pa- i 
púnak, hogy ő bizony nagyon, de i 
vagyon szereti a művész urat, aki 
egyik Andrássyuti kis színházunk- i 
bán már partnere is volt és ő soha , 
az életben nem lesz másé, csak a ; 
művészé. A bankái rektor papa, aki 
egyébként kiváló közgazdasági szak
ember, nem ijedt meg, hiszen átélt 
ő már nagyobb besszt is és a követ
kezőket mondta szerelmes szívű kis
lányának:

„Édes fiam, én a te utadba nem ' 
ülök, csak arra kérlek, hogy pro-I 
longáld a kötést egy esztendőre. Ha ! 
azután egy év elteltével is szereted 
még a művészt, legyen meg a te 
akaratod: olyan lakodalmat csa- j 
púnk, hogy még a ti vezéretek. 
Beöthy László, meg mindnyájunk 
vezére, Krausz Sírni is táncolni, 
fog".

Ezt mondta az 'okós papa, az okos i 
kislány pedig beleegyezett az esz-' 
tendős várakozásba és most az 
Unió környékén két szerelmes se-I 
besen tépdesi a kalendárium lap- • 
jatt. Hátha becsapják az időt vagy.* 
legalább előre kergetik. !

— fei&f a’^tcScöcicdmon aztán én Is I
öff a/raro/c lenni. í)c addig >
meg valamit, kedves Szmokingom. |
r — Szívesen, hisz ez a kenyerem, 1 
de még mindent el kell mondanom, | 
mert látom, hogy a hétről maga i 
semwíí sem tűd. Például tudja-e, I 
hogy Somogyi Nusi autón Párizsba i 
utazott, De ez még nem lett volna | 
baj. A baj ott kezdődött, hogy az' 
aranyos Nusi autóját Komárom és ’ 
Győr között baleset érte. ■ Pompás 
túrakocsijának egyik pneumatikja 
kipukkadt. De még ez sem lett volna 
baj. A baj gtt kezdődött, hogy a 
másik is kipukkadt, amihez nem 
volt tartalék. Az autó sántikálva • 
öíert egy kis faluba, Ácsra és meg- j 
torpant az állami cukorgyár előtt, 
fi sofför kiugrott a kocsiból, jelent
kezett a tanácsos urnái, a cukor- 
Oyar, igazgatójánál és elmondta, 
kogy Somogyi Nusi művésznő autó
iét baleset érte, nagyon kérné hát 
as lűa%Oatőságot, szíveskedjenek 
e9y fölösleges pneumatikot eladni 
l'dgy kölcsönbe adni. A gyárban,

egy kipróbált kifejezéssel él-\ 
futótűzként terjedt cl a híre 

' Omogyi megérkezésének és mire a 1 
íoj/or visszament az autóhoz, a de- 
vwiiluJl6161 kar niár üz aátó 

ett udvarolt a művésznőnek. 
kf»teIrc valaMnek nagyszreü öt- 

amit mindjárt 
rabba is öntött.
Mes drága mivésinl, — szólott 

7 m! ,^er^ank eau pneu- 

hTulAí ”e"‘ dm- 

minden e*er örömmel
Ildiit a bffftUSBbal Mindjárt ki- 
fe»n riaitfAiOutb6' é* érmésre- 
MAo?, amire et ° 82^reP tanuld- oki egyébként a t eszeic s az egcsz 
Vonultak mű3(* 80r kerül, müvésztársadalom egyik legszere
dbe és a vttiji.' tettebb tagja, szenvedélyes pipázó
^cöWitotta a ,renáfizo ur Husit s főként a pettyes regalitas, meg a 
d előadásnJ1 iXera° darabjába britanika levágott kis cégecskéit 
.oíí’ hogy öröM tun, tfhert ara-1 szereti pipájában. Molnár Ferenc 
h^ouitáig . 0 * názni. Hajnal- ajándékoz legtöbb ilyen szivarvéget 

*• a tané, r.eggel > s most, hogy a kiváló iró nyaral,

sza-

azután a megre perált álltén tovább 
indultak Bécs felé. í

— No de most már, remélem, baj női- 
kfU jutottak tovább?...

— Baj nélkül, baj nélküli Ahogy 
vesszük, mert még volt egy kis baj. 
Az osztrák határon jön a finánc és 
megvizsgálja az autót.

„Visz-e valamit a kocsi?" — kér
dezi hangosan a német.

„Kívülem semmit" — mondja 
bátran Niisi, de bizony egyszerre 
csak elhül ereiben a vér, amikor az 
osztrák finánc egy doboz kockacuk
rot húz ki nagy diadallal az ülés 
álól. Somogyi Nusi alig tudott 
hová lenni az ámulattól és még ma 
sem értené a dolgot, ha a sofíör el 
nem mondta volna, hogy a cukrot 
bizony a derék ácsiak csempészték 
hálaképen az ülés alá. No de sze
rencsére nem lett nagyobb baj, csak 
épen a cukrot kobozta cl a német.

— Válóper nincs a héten?
— Maga, úgy látom, azt szeretné, 

ha minden hétre esne egy válás. De 
én megnyugtatom, hogy e héten nem 
történt válás, vagy hogy hivatalosan 
beszéljek, házastársi viszonyát senki 
sem bontotta fel. A legutóbbi, a 
gyönyörű filmprimadonna és a di
rektor közti már véglegesen befeje
ződött, sőt± hogy tovább menjek, az 
elvált, szőke primadonna rövidesen 
férjhez megy egy berlini filmdirek
torhoz, az elvált igazgató pedig, — 
de pszt! erről egy szót se — bcle- 
szerététt egyik színháza egyik her- 
cig kis tagjába, akit a közönség 
már több mint ötveiiszer látott egy
másután a ragyogóan szép szín
padon.

— Majd még ebből is házasság lesz.

Az' Sinés kizárva: Hiszen miiid- 
nyájan isién, kezében v^gywdz. ■

— Volt-c a Trónörökös főpróbáján a 
Renaíssanceban?

— Voltam, és nekem is feltűnt, 
ami magának és amit mondani 
akar, hogy tudniillik a lapok pon
tosan megírják, ki hol nyaral és a 
főpróbán mégis mindenki ott volt, 
tóut Budapest, ' az is, aki nyaral. 
Ugy-e jó volna tudni, hogy ez ho
gyan történhetett. Hát lássa, el
mondom én ezt is magának. Van 
ugyanis a Rcnaissance Színháznak 
egy ölyan kitűnő főtitkára-, aki va
lósággal: ritkít ja párját. Beregi Sán
dor, mint tudja. Beregi doktor ur 
tehát egy héttel a frőpróba előtt 
mindenkinek elküldte jegyét. Ment 
a levél Füredre, Siófokra, a Didóra,

i a Nordseehez, szóval a világ négy 
' tája felé s igy aztán összesereglet- 
1 tek a téli főpróbások valamennyien, 
.lekkelfalussy kegyelmes úr például 
Balatontöldvárról érkezett haza fo- 
prőbálnl. Hegedűséit Máriabesnyö- 
röl jöttek be, Ráskai Ferenc és Mol
nár Aranka Párisból siettek haza, 
Rajnaiék a Hűvösvölgyiből, Berkö- 
vits Bandit a badeni vonat hozta 
\vissza-, a kis Varga Sárit meg a 
lidói express, Vázsonyi Vilmost 
automobil hozta a főpróbára, ő 
nem külföldről jött, csak a parla
mentből, Rassayval együtt.

— Mondja, Szmoking, maga minden! 
tud, Kővcssy Albert a Fészekben ka
pott egy ajánlott levelet. Mi volt abban?

— Azt is tudonn. Molnár Ferenc 
küldte Tahiból az ajánlott levelet, 
amelyben egy kis skatulya volt; 
a skatulyában pedig szivarvégek, 
de nem ám olyan egyszerű piciny 
végecskék, hanem jókora szivarda
rabok. Kövessy direktor ugyanis, 
aki egyébként a Fészek s az egész 

bizony csak amolyan magyar do
hány füstölög Kövessy pipájában. 
Molnár azonban nyaralásában is 
gondolt jó cimborájára s ezért 
kültc el az összegyűjtött szivarvé
geket Kövessynck, ami a legvicce
sebb, egy sor írás nélkül.

— S mit felelt Kövessy, mert Judom 
nem hagyta válasz nélkül.

— Kövessy telcirt vagy négy ár
kus papirt, amelyet igy kezdett: 

„Kedves Feri!
Soraidból látom, jól vagy..."

Tizenhat év után...
Elmondja: TÖRZS JENŐ
— Tizenhat esztendő után ma, 

ebben a pillanatban lépek elő
ször uj deszkákra, mint rendes 
tag. Rendes tag!71 Erről, Iste
nem, beszélhetnénk, mert hiszen 
én rendes voltam ott is, a má
siknál, próbát soha cl nem kés
tem, megtettem, amit parancsol
tak, nem veszekedtem tizenhat 
esztendő alatt sohasem.

— Bevallom, kissé elfogódott 
vagyok. A. szivem verése mint
ha nehezülne, amikor most, e 
percben, tizenhat esztendő után 
uj színpadra lépek, hogy egy 
hamleti királyfiu lelkét kitár
jam a közönség előtt. Uj közön
ség, uj széksorok és u,i kulisz- 
szák, félek, hangom jól hang- 
zik-e majd az uj levegőben1? 
Nem... Egy percig voltam csak 
benn és máris érzem, é{72/ nü- 
ansszal magasabban kell be
szélnem, mint a másik színház
ban. Ez nagyobb és magasabb, 
több hangot kér.

— Most újra bemegyek. A ra
gyogó palotában már vár a csá
szár. Ez a komédia. . És lelkem
ben óit ég a nagy kérdés: váj
jon hol telik el a jövő tizenhat 
esztendő? ... Ez, meg az élet.

I í .t; "<r.; -n-i--,' r. ?

RÖVID HÍREK
ROBOZ IMRE,

A Vígszínház és Fővárosi 
Operettszinház igazgatója a 
vállalattól egy hónapra a Víg
színház ós Fővárosi Operett
színház egy napi teljes benő
iét kapja egyhavi igazgatói 
tiszteletdijul.

FALUS ISTVÁN

a Szinészegyesület iskolájának 
szép sikerrel végzett növen
déke Janovics kolozsvári szín
házához szerződött.

BEREGI OSZKÁR
egy budapesti Ház megvételére 
alkuszik.

WZÁR ÖDÖN,
a Király-szinház igazgatója 
Parisban van.

HALMAY TIBORT
Király Ernő Iri akarja vinni 
Amerikába,

PAKOTS JÓZSEF
„Egy karrier története'* cimü 
színdarabját, amelyet annak
idején a Nemzeti Színház mu
tatott be, szinrehozzák Ame
rikában. Az amerikai ügynök
ség már előleget is küldött a 
szerzőnek.

a várszínház
nz uj szezónban nem nyitja meg 
kapuját a közönség előtt Igazga
tója, Cxakó, Eger állomáshelye 
mellé még egy várost kap.

AZ EGRI CSILLAGOK
cimti filmet, amelyet tudvalovően 
Fejős Pál rendez, inár megvásá- 

M rolta Amerika.
A „POMPADUB"

első komoly próbái augusztua 
vége felé kezdődnek a Fővárosi 
Opcrcttezinházban, tmr'v^n Fali 
Leó is megjelenik.

KÜRY KLÁRA
Tahiban tölti a nyarat

„A riLLANGÓFÖHADNAGY“,
Harmath Imre és Komjáthy Ká
roly Király-Színházban nagy
sikert arutott darabja most került 
szlnro Madridban.

RENDEZŐI TANSZAKOT
állítanak fel a szinlakadémiáu.

DR. NOTHNAGEL
„Halál'* cimü müvéből mimodrd- 
mát irat Reinhardt. A drámának 
több száz szereplője lesz, vala
mennyien szellemek b Reinhardt 
fogja rendezni.

•A trónörökös. (Bemutató a Eenais- 
sance-Szúihizban.) Vajda Ernőnek, „A 
szerelem vágára" és a „Válópores hölgy“ 
sok világsikert látott szerzőjének uj da
rabját mutatta be tegnap a Renaissance- 
Szinház. „A trónörökös,, a hatások izgal- 
masságával és szenzációjában a „Szere
lem vásáráéhoz áll közel, de abban kü
lönbözik attól, hogy forró, rokonszenves 
lira füti az egymást izgalmas fordular 
tosságban követő jelenetek sorát Talán 
a maycrlingi tragédia tragikus végzete 
lobog ki nem mondottan a dráma felett, 
amely azonban cuólkül a történelmi hát
tér nélkül is a maga nagy drámaiságá- 
v,al állandó lekötöttségben tartja a nézőt 
A premier közönsége lélegzetvisszafojtva 
ügyelte a rafflnált színpadi bonyodal- 
massággal felópitett mesét ós a Benais- 
sance-Szinház igazán parádés előadását, 
mely az utóbbi óvek ogyik legnagyobb 
színpadi szenzációja. Törzs (A trónörö
kös), Csortos (A császár) páratlan duett
je, izgalmas összecsapásai, Simonyi Má
ria sokszínű szuggesztiv művészete, Su
gár Károly pregnáns titkos kancellárja, 
Thurzó Elvira és Boray kitűnő figurái 
megannyi meglepetése az előadásnak, 
melynek Bárdos Artúr rendezése és Már
kus László pompás díszletei adnak ritka 
kerotet. A közönség minden felvonás 
után számtalanszor kitapsolta a szerep
lőket.

• Szezonnyítás nz Unió színházaiban. 
JÖVŐ cs^tör,tökölj, AWn kezdődik az ií&i 
évad azi Unió színhazaiban. Elsőnek a. 
Király-szinház nyílik meg a „Sárga kar 
bút" előadásaival. A színház tagjainak 
azonban-már szerdán, 8-án jelentkuouiök 
kell, mikor is a próbákat megkezdik. — 
Pénteken, 17-ón u Belvárosi Színházban 
játszanak először. Itt Lenormand nagy
sikerű drámájával, a „Névtelenek" elő
adásával kezdődik a szezon. Mindkét 
színház megnyitójára vasárnaptól, 12-ótől 
kezdik árulni a jegypénztárak a jegyo- 
ket. A színházakat a nyári szünet alatt 
felfrissítették s a kitűnő szellőztető-ké
szülékek a legkellemesebb lovegőt bizto
sítják.

• Nyolc órakor kezdődnek a Renaia- 
sanoe Színházban „A trónörökös" elő
adásai.

• Egyedül álló eset, hogy kőszlnház 
egész nyáron zsúfolt házak mellett játsz- 
szék. Ezt a sikert érte el a Fővárosi 
Operettszinház a Húrom gráciával, mely 
a hatvanadik előadás után is lankadat
lan vonzerővel folytatja dicsőséges pá
lyafutását.

TROCADERO
............—.......  « .................. i

Fényes megnyitó műsor 
Ftrencii Károly, 

Sárosai Bandi, Kmochná, 
Barna Sári, Kandó Mária, 
The 4 comedi boys stb. stb.

Kezdete 9 órakor 
Záróra 5 órakor

Hamlsfoiakat 
veszek! 

39. (Lövttlde Ur sarok) ÖraJ

aranyat, exdatiM.ptaU- 
n<t, brllil&nat, ékuort 
Pretaoh Vllmoa órls- 

__,_____ _____________ I _ IWet Rottenbiileraooa 
39. (LövSIde Ur urok) Önjavítás l évi Jót ál lássa

Hlrdetjflk és fizetjük a lehető legmagasabb árakat 

aranyért, briliánsért 
ezüstért 80-180 koronáié. Hamisfogakért 1000 
koronáig OELLÉRT TESTVÉREK Eötvös ncea «

He fektesse minden 
pénzét értékpaRfrba . 

hanem vágyón azonnal bckóltözhofó c«aTá<li 

házat vanytelket 
mert az Ingatlanoknál as arcinolked*® gután 
vftrbato. bővebbet ŰAIfÁCl D 
a tulajdonosnál ®’ 
VI í., Almás! tör nyok. Tclcfön Jár séf KM-
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Eperjessy rekordidő alatt 
nyerte a 800 m-es bajnokságot 
Általában jó eredményekkel zárult a bajnoki 
verseny — NSC 1OO m. vegyes stafétája legyőzte 

a Miire csapatát
A bajnokság második napján csende

sebb volt a Duna, az eredmények is 
jobbak voltak s a közönség megelégedet
ten távozott a lágymányosi szabad- 
■azodábó). A hullámzó vízben, az. Ötvcn- 
méterea távon zárt uszodai eredményt 
elérni nem lehet s ez az oka annak, hogy 
a bajnoki versenyen Eperjessyn kívül 
más úszó nőm tudott rekordot javítani. 
Az érdeklődés tulajdonképpen Sípos— 
Gáborffy—Eperjessy és Bartha felé irá
nyult, akik közül a két olső rég nem lá
tott erős küzdelmet vívott egymással. 
Bartha ugyan formáján nluj úszott, 
mégis az ő érdeme az NSC-nek a 3X100 
m.-es vogyos stafétában elért győzelme. 
Eperjesig kitűnő idő alatt rázta le ma
gáról ellenfeleit és nagyszerű finissel 
11 pere 48 mp.-ro javította a 800 méte
res úszás rekordját. Eporjessy harmad
szor nyorío meg egymásután a 800 
m.-es versonyt s mai győzelmével a 
vándordíj végleg birtokába került.

A hölgyek nem érték el a stnndard- 
Mőt s így az idén a női számoknak 
nincsenek bajnokai. Ennek ellenére is 
elismeréssel kell megmlékezn! Fest 
Franciskáról, aki nz idén versenyez elő
ször s máris a legszebb eredményei di
csekedhetik. Mellette Dénes Irén igyeke
zett a kitűzött időt elérni, amitől négy
tized másodperccel maradt csak el. — 
Kraszncr Káló a liátuszáshan flgyo- 
lemreméltó igyekezettől úszott és meg
érdemelten győzött.

Gáborffyt Kenyery fóvolmaradáaanem 
befolyásolta, mert egyre javuló formája 
Igy is biztosította a győzőimét.

(to ( NSC kontra MAFC
Á bSíIOO m.-es négyes stafétában hiába 

indultak cl a MAFC nagy ágyúi a biz
tosra vett győzelemtől mégis elütŐdtek 
a fiatal nemzetiek. Feszült izgalom előz
te meg a staféta-számot, nz egyik olda
lon Siposs és Eperjessy, a másik részen 
Bartha és Gáborffy vették fel a küzdel
met, amelyet húronegyed méterrel az 
N6C csapata nyert meg a műegyetemiek 
előtt, A MAFC nem tudott belenyugodni 
a reális körülmények között lefolyt ver
seny elvesztésébe és megóvta azt, ami- 
nek a zsűri helyt ís adott s az NSC-t 
etil főtte megérdemelt győzelmétől.

Sípost 9 m. előnyt biztosított, csapatá
nak Csillag, az NHC úszója fölött, amit. 
Bartha hátnszósaal ledolgozott. Utána 
Eperjessy és Gáborffy egyszerre indul
tak és öldöklő iramú küzdelem után n 
fiatal Gáborffy föl méterrel győzött. A 
MAFC a vereség hutása alatt megóvta

a versenyt, mert dllitrisa szerint Bartha 
egy másodperccel hamarabb indult el. 
A szemtanuk állítása, szerint Bartha 
nem váltott hamarabb, sőt ellenkezőleg 
Eperjessyro vonatkozik oz a megállapí
tás. A zsűri ítéletét az NSC megfeleb- 
bezi. Szaktekintélyek kijelontéso szerint 
a MAFC kikapott, a vereség reális volt 
s további eljárása minden tekintetben 
sportszerűtlen. Méltó ellenféltől a vere
ség nem szégyen, de ezt nem Ismerni el, 
ennek az ellenkezője.

A részletes eredmény a következő:
Másodosztályú verseny 50 m.
1. Hollós (III. kér.) 23.6 mp.
2. Hősik (BKAC) 33 mp.
3. Baross (MTK) 34.2 mp.
100 ni. kátuszds hölgyek, részére.
1. Kraszncr Kató (NSC.)
2. Keresztúri Kamilla (FTC.)
3. Komáromi Bözsi (MUE.)
100 ni. gyorsuszó bajnokság.
1. Gáborffy (NSC) 1 p. 5.8 mp.
2. Turnovszky (MAC) 1 p. 6.3 mp.
3. Czelle (III. kér.) 1 p. 10.2 mp.
100 m. hátuszds ifjúság.
1. Lőrlncs (MUE.) 1 p. 31 mp.
2. Vermes (VÁC) 1 p. 31.4 mp.
8. Krafochwil (NSC) 1 p. 33.6 mp.
100 m. meU úszóba jnolcság.
1. Sípos (MAFC) 1 p. 21.8 mp.
2. Burta (NSC) 1 p. 23.2 mp.
200 m. másodosztályú verseny.
1. Serény (FTC) 6 p. 16J.8 mp.
2. Pifhok (MUE) 6 p. 20.8 inp.
3. Angelus (MUE) 7 p. 82.8 mp.
50 nt. hátuszás, gyermekverseny.
1. Magyar (III. kér.) 42.2 mp.
1 Fehér J. (VÁC) 47.2 mp.
3. Ilödlger (MOVE OTB) 48.6 mp.
100 m. hölgyuszóbajnoksdg.
1. Dénes Irén (NSC) 1 p. 41.2 mp.
2. Kraszncr Vilma (NSO)'l p. 43
3. Wagner Olga (FTC) 1 p. 44 mp.’ 
100 m. háiuszóbajnokság.
1. Bari a (NSC) 1 p. 21.2 mp.
2. Hdlba (MOVE OTE) 1 p. 32.6
3. Géczy (MAFC). 
Műugróbajnoksdg.
1. Ilamharter (Pozsony) 8 pont
2. Szálai (VÁC) 10 pont.
3. Nagy (FTC) 12 pont.
300 m. gyorsuszás-bajnokság.
1. Eperjessy (MAFC) U p.

Orsi. rek.
2. Balikó (NSC) 12 p. 43 mp.
3. Hlavacsek (BKAG) 18 p. 20 mp. 
3X100 m. vegyes staféta.
1. MAFC (Sípos, Virányi, Eperjessy).
2. BKAC.
A» NSC csapatát diszkvallflkálták.

mp.

mp.

45 mp.

Uhareczky a fleyep, Tóth Gyula 
a steher bajnok. Grimm egy 
futamban legyőzte Uhareczkyt

Szeles időben, mintegy 5000 főnyi kö- 
zŐnrég előtt futni fák le a mai napon 
az 1 km.-ea bajnoskágot és az 50 km.-es 
uiotorvexetáses bajnokságot. Sajnos a 
versenyek komolyságát erősen aláásta a 
kerékpárosok között utóbbi időben 
I ábrakapott szellem. így az 1 km.-es 
Pityer-bajnokságban Burghnrdnak a 
legsportazorútleuebbül versenyezve so
hasem a győzelemre törekedett, hanem 
igyekezett a bajnokságot Uharcczkynck 
átjátszani. Az első futamban n vég- 
spurtbon kétszer is Jekereaztccte Grlm- 
inét, aki így egy akadályversenyt futott 
é* n küzdelmet ebben a fntamban fel
adva. n harmsőik helyre került Burg
hardt mögött. A második futamban 
Grimm taktikát változtatva Uharcezky* 
<61 hagyta magát felvezetni és erős küz
delem után gépbodobáMul győzött la. 
A harmadik futamban Ühareczky- 
oek sikerült. félkerékrl megelőznie 
Grlmmot, aki boMiakal utasította har
madik belyro Bnrghardtot. Végered
ményben bajnok lett Uhareczky 18 pont- 
la), második Grimm 10 ponttal, harma
dik Burghardt 7 ponttal. A Floycr baj
nokságnak minifai esetre meg volt az a

haszna, hogy Grimm bebizonyíthatta a 
zürichi kiküldetésre való jogosultságát 
Burghardt előtt, Rorich, a TTC fiatal 
versenyzője még nagyon „fiatalnak" 
bizonyult és szánalmas szerepet játszott 
mindhárom futamban.

A inotorvczefóses bajnokságban foly
tatódott a sportszerűtlenség. E verseny
nek előfutamait csütörtökön futották Jo 
és akkor Barfos a három versenyző 
közül utolsónak ért a célba. Ma mégis 
megjelent a startnál, mert Bálin, nki 
a döntőben indulhatott volna •— neon 
tudni miért -- egy pótmotorral, mint 
vezető kísérletezett a verseny előtt. 
Ellenben Bortos elindult a versenyben 
és itt ugyanúgy szerepelt, mint az elő
futamban. A motorvezetésos bajnokság 
első futamát (25 km.) Tóth Gyula izgal
mas küzdelem után 150 méterről nyerte 
Tóth István előtt. Harmadik Bartos 
lett. A második futamot szintén Tóth

KK). 3. Grimm (EKE).
II. futdm. 1. Grimm (EKE). 2. 

rcczky (VII. KK). 8. Burghardt 
KK).

III. futam. 1. Vharcctky (VTI. 
2. Gramm (EKE). 8. Burghardt 
KK).
*50 km.‘CS motor ve 2etéses bajnokság. 

1. futam. 1. Tóth Gyula (EKE). (Vez. 
Jankovleh.) 2. Tóth István (Vil. KK.) 
(Vez. Szavanov.) 8. Bartos (VII. KK.) 
(Vez. Bartos.)

II. futam. 1. Tóth Gyula (EKE). 2. 
Tóth István (Vil. KK). 3.*Bániczky (ViL 
KK).

Pontverseny 3000 m. 1. Mazdk (MTK) 
17 pont, 3. Trachtulecz (Vil. KK).

Tandemverseny 2000 m. 1. Havasi— 
Mazdk (MTK). 2. Pirlty-Eigner (FTC).

Vtal póló
Magyarország—Ausztria 3:3 (3:1)

Liebner dr. beadását Keeserü L véd- 
h' tétlenül a hálóba juttatja. A taps fel
hangzik e az első másodpercben esett 
gól a magyarok főlényét mutatja. Ezu
tán Kesserű I. ismét Wenkhez juttatja 
a labdát, akinek a lövését nz osztrák 
kapus védi. Gáspár faultolása miatt 
az osztrákok azabadlövése nem sikerült. 
Útónná Kesserü beadásáé Gáspár veti, 
amiből a kiegyenlítő gól esik. A követ
kező percben Fazekas közvetlen közel
ből kapu fülé lő. Nyomban rá osztrák 
leúszás következik, Wenk a labdát 
hosszan előre adja, Fazekas három mé
terre viszi azt és gyönyörű csava
rással a második gólt szerzi meg.

Félidő 2:1
Néhány sikertelen támadás ntán a kö

zépre irányított labdát Keserű I. tiszta 
helyzetből góllá értékesíti. (3:1) Gáspár 
foultol, az osztrák balszélső a szabad
lövését védhetetlenül a hálóba juttatja 
(3:2). Wenk azonnal támadást indít 
amit az osztrák hátvéd kivéd, a labdát 
hátraadja és az osztrák balszélső a ki
egyenlítő gólt lövi (3:3). Fazekas har- 
madizhen félpályáról kapufát lő. A má
sodik félidő az osztrákok fölényével te
lik el, a magyarok ugyan vezetnék tá
madást, de az osztrák kapus minden 
akciót leszerel.

Végeredmény: 3;3. i

ZT AonvéOséff versenye
A honvédség 1923. évi bajnoki verse

nyeit vasárnap nyitották meg az evezős
bajnoksággal, amelyet sima 4« gyors 
rendezéssel a Margitsziget pesti Duna- 
ágában bonyolítottak le nagyszámú ka
tonai és polgári előkelőeég’ek jelenlété
ben. A részletes erodmény A következő:

I. Arkdsz-evezősverseny facsónokban. 
1000 m. 1. Szeged 9. honvédgyalogezred 
(Libor és Csala), 2. Pécs 7, honvédgya
logezred (Hopp és Kukiti). 8. Budapest 
4. kerékpáros-zászlóalj (Polovics és Hu- 
blna).

II. Vtást-evezŐsverseny vascsőnakban. 
1000 m. L Győr 2. utász-zászlóalj (Uő: 
5 pere), 2. Győr 2. ntászzáezlóalj, 3. Bu
dapest 1. utász-zászlóalj.

III. Vtász-evediverseny háromrészes 
pontonokban, 1000 m. 1. Szeged 8. utász
zászlóalj (időt 5 p. 80 mp.), 2. Győr 2. 
utász-zászlóalj, 3. Budapest 1. utász
zászlóalj.

IV. Utásztiszti pár evező sv erseny 
(dubió). 1000 m. L Budapest L utász
zászlóalj (Idő; 4 p. 20 mp.); 2. Győr 3. 
utászzászlóalj. Szeged feladta.

V. Utász-hidász-evezÖverseny facsőnak- 
bán. 1000 m. 1. Budapest 1. utászzászló- 
alj (Idő: 5 p. 1 mp.), 2. egyesített hidász
szakaszok Budapest, 8. Szeged 8. utAsz- 
zászlóalj.

VT. Utászt iszti verseny négyes csónak
ban. 1000 m. L Győr. 2. utáazEáwdóatf 
(idő: 8 p. 10 mp.), 2. Szeged 8. utász- 
zászlóalj, 3. Budapest .1 utászzászlónlj.

A honvédség főparancsnokának ván
dordíját pontversenyben Győr csapatai 
nyerték mag. A győzteseknek az értékor 
dijakat Janky Kocsárd altábornagy buz
dító szavak kíséretében osztotta ki.

Bombamerénylet 
Düsseldorfban

Párls. angosztus 5.
A Havas iroda jolellti Düsszelderfból, 

hogy Stahlhofonban őrségváltáskor bom
bát dobtak. Két katona, egy asszony ét 
ogy gyermek megsebesült. Elfogtak egy 
menekülő, német diákot, akinél gránátal
kat részeket találtak. A diák tagadja,

Uudapest, 1923 augusztus I,

magi versenyek
A Magyar Lovarogylet augusztusi 

meetingjének első napja változatos 
progranimot nyújtott. A közönség, 
eára a felemelt helyáraknak, igen nagv 
számban jelent meg. Általában nép^ 
mezőnyök voltak, csupán a nap főverse
nyében Indult csak három ló.

I. Eladóverseny. 1600 m. Vigadó 
Gyere ki indulnak legjobban a géptót 
A fordulónál Gyere ki tör elöro s kéz- 
delemmel nyer, mig a favorit, Vigadó 
Kalipso mögött harmadik helyen xk 
géz I. Gyere ki (Vondra l.) II. Calipso 
(Altmann 3.) III. Vigadó (Hicist* 
1% r.) F. m. Surrey, Omnia Vincit, 
Tót.: Tét: 100:580. Hely: 100:250:190.

II. Kétévesek handicapja. 1000 m. Sí- 
került start után Ordas jön el legjob
ban, közvetlen mögötte Madanie Mérő 
és Monde-Monda, A távnál Madame 
Móré előretör és erős küzdelem után 
nyer Ordas és Mende-Monda előtt.

1. Madame Mére (Birnácki 6)
2. Ordas (Martinék 16)
3. Mende-Monda (Szolrolai 8) F. ni.: 

Chigagó, Csertő, Giránt, Hantikon, La
jos, Jumper, Ilus, Meotis, Ametíst, Ma- 
sohiko, Morida, Pörgettyű, Csak azért, 
Ne mókázz, Kétes és Blanka. Tót. tét: 
100:890; hely: 100:250, 770, 220.

Ili Igazgatósági díj. 1300 m. A nap 
lóversenyében csupán három, ló állt 
starthoz. A géptől Oseijek vezet, szoro
san utána Mamlasz és Bien Venu. A 
távtól ínár Mamlasz és Bien Venu k3- 
zött dől el a küzdelem, mols’ Mamlasi 
köijnyü győzelmével végződik.

1. Masniasz (Scheibal l‘/« r)
2. Bien Venu (Pretzner p.)
8. Ossijek (Szabó Gy. 4) Tót.: 100:188.
IF. Kétéves nyeretlenek versenye. 

900 m. 1. Talán (Eseti 4) 2, Bihar (Schei- 
bal 2r) 3. Canossa (Paksi 16). F. m.: Al- 
pion, Toledo, Fruzsi, Tót, Tét: 106:500t 
hely: 100:160, 130.

V. Hdndicap. 1000 m. 'Athéné barricra 
mellett végig vezetve küzdelemmel nyer.

1. Athéné (Nagy G. 6) 2. Derűre borii 
(Biernáoky 8), 8. Vielliebqfien II. (Pretz
ner 3). F. ra.: Mikolt, .Tofjma, Kíkerikí, 
Cígányleány, Katioa. Tót. tét: 100:900, 
hely: 100:160, liO, 160.

VI. Wetter-handicap.
Félpályáig Bobin és Gyöngyi vezet, 

különben a mezőny együtt van. Fordul(h 
hanMeluslno veszi át a vezetést, mel
lette Ara II. A távnál Fácán tör elő 4 
a célban sikerül a vezető Melusinet má’ 
sodik helyre utasítani.

I. Fácán. (Lapos 6J
II. Melusine. (SzoJcotot 3.)
III. Ara II. (Nagy G. Í.J hatottak 

még Chevalier, Gyöngyi, Bchabes, Gó
bin, Elsőm, Csicseri, Reintintin, Poci 
1‘aimonr, Buperetition, Nész félre,

Menjünk 
az fingot 

Parkbat

t'milni

gummíaaÁoi

irit. /x iuhbuuik íHoiiuui K/inien /orw ... . ... .
tlynla nyerte Tóth István elölt. Karma- :hn«5’ 6 <lo’’t’ * bomb*t (MTI.) 
rtlk fldnícrAy. Ereit „érint tehát Tófl. ’ _ _ . J. . , "ÍT
Gyula lett a atélior hajnalt,' raijodik | FtMrildtBrOK, KSIiyN. 8101X003, 
Tóth István, harmadik Bániczky.

1. ltr,i.-es bajnokság. I. futam. 1. i;ha- | 
rcezky (VII. K. K.) 2. Burghardt (VII. i

hálószoba. cwki» •bőrandUelr, aealonok. matra- 
cok alkalmi arakon Frsllsr aMtaloameaterwél. 
Vili, Erdélvi ncea 1. •sóm. TeisWa: 38-78
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