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A képviselők 
és a büntetőjog 

Irta: RUPERT REZSŐ 
nemzetgyűlési képviselő

Az ingyenrészvények ügye aktu
álissá tette a képviselői megveszte
gethetőség kérdését is. Nagy Emil 
igazságügyminiszter, akinek lelke 
- úgylátszik — nagyon érzékeny 
erkölcsi szempontok iránt, sietve 
megragadta az alkalmat, hogy ez el
len is orvoslást keressen büntető
jogi szabályozás formájában. Néze
tem szerint ez az elhatározás elha
markodott. Mert amily mértékben 
szükség van arra, hogy a képviselők 
függetlensége még erkölcsi szem
pontból-is megóvássák, ép oly mér
tékben veszélyeztetné ezt a terve
zett büntetőjogi rendezés. A képvi
selőt is, mint a többi polgárt, ezer
nyi érdekszál fűzi az élethez. Ügyei
nek adminisztrációja közben gyak
ran í ___
elekekkel; gyakran kell neki külön
féle üzleti ügyeket is lebonyolítania. 
Mi sem könnyebb, mint egy-egy 
esetben aztán bármely ténykedését 
.úgy beállítani, hogy képviselői .mi
nőségét értékesítette. Minden képvi
selő körül ott settenkedik a politika 
és tudjuk, hogy a politika nem vá
logatós az eszközökben és nem óva
tos a meggyanúsító sokban. Az tör
ténhetnék, hogy bármely képviselő, 
■bármily vonatkozásban jutna érint
kezésbe üzleti érdekekkel, rögtön 
raoggyanusitanák és megvesztege
tést. kiabálnának rá. Ezen a réven a 
hatalom is minduntalan üldözőbe 
vehetné s a vége az lenne, hogy sza
bad mozgásában korlátozná ezer
nyi aggódás. Állandó terror feszé
lyezné.

Mindamellett Helyes Nagy Emil 
alapgondolata, hogy a képviselői 
függetlenséget erkölcsi tekintetben 
!* végleg biztosítani kell. Gondos
kodni kell arról, hogy a képviselő 
kénytelen legyen magas közjogi ál
lasban az erkölcs szempontjait is a 
fényesebben értékelni és érzé

khez a helyes oéllíoz azonban más 
°n lehet, eljutni, mint ezt az igaz- 

sa?ugy miniszter elgondolja.
A nemzet képviseltének és az 

pe» képviselőknek erkölcsi integ- 
k:,4 csnk egyetlen egy valami 
^tosithatja, az, ha minden meg- 
HiggnckSU^^an a népakarattól 

yolna minden más erösza- 
‘7'kftdes. Lehetnének a képvi- 

mi^A?ana^ÍRták- Ha úábó1 való 
nf(uAafiZt“?uk nem csupán csak 
hánrTUr*n-k akíirafától függ, akár- 
tflíná -7 U]ra képviselőkké választ- 
tf'W.u’-pn °z a hatalom, amelynek 
fii." ’J-Í a mandátumok betöltése 
’ olnn nu u hatalomnak módjában 

törvén?^ 18’ hogy a neki kod‘ 
'ád üía.ny.haz;’kat,P^véíl.ie a hűn- 

a több|el'et P«1ÍR 
=ltal, ""'Cbni'eoltnssa ügyés-scl

Egyetlen egy panacea van: a de- a polgártársak törvényszéke, amely 
mokratikus 'választójog és a válasz- elé lustru inként oda kell állania a 
tás tisztaságának biztosítása. ’ ‘ ..

Ily választási rend mellett vi- jkedves a hatalomnak. Ha igy lesz, 
gyázni fognak a képviselők, hogy .vigyázni fog minden képviselő, 
tisztességesek maradjanak és min- hogy mikor időnként odaáll a vá- 
mindenkor csak a köz érdekeiért lasztóközönség ítélő széke elé, nyu- 
harcoljanak. Nincsen jobb bíró, mint |godt lelkiismerettel állhasson oda

képviselőnek, ha kedves, ha nem

és felmentését remélhesse.
Ha a demokratikus és tiszta vá

lasztások rendszere meg nem alkot- 
íatik, akkor pedig hiába hoznak 

íbármilyen szigorú törvényeket, a. 
korrupciót lehetetlenné tenni néni 

! fogják.

46,000 feljelentés 
az Átvizsgáló Bizottság előtt 

A kormány drákói szigorral jár el — Veszélyben a nyári 
szünet — Változások előtt a Bethlen kabinetje

Most, hogy a nemzetgyűlés megsza
vazta az iudemnitási törvényjavaslatot 
és ezzel kapcsolatban visszamenőleges

aamimsztraoioja Közben íryaK- nz ár<lr«uil<i vétségek, újabb
jói érintkezésbe sazdasé-g: ver- '«»»»&« alácmek, a kofirrtlny elható-

rozta, hagy a legsúlyosabb büntetéseket 
fogja az ilyen ügyekben alkalmazni. 
Erre az elhatározásra az a tény kész
tette a kormányt, hogy

az Árvizsgáló Bizottságnak több 
mint negyvenezer följelentést adtak 
bo különböző cégek és vendéglők el

len árdrágítás elmén.
A kormány, értesülésünk szerint, telje
sen érthetetlennek tartja, hogy most, 
amjfcor a korona már hetek óta stabil, 
az áremelkedés nem, hogy nem áll meg, 
de állandóan ugrásszerűen halad to
vább. A legutolsó minisztertanácson 
szóba került ez a kérdés és

a kormány újra leszögezte magát 
Kállay Tibor pénzügyi koncepciója 

mellett.
amely, mint ismeretes, a deflációs el
mélet alapján áll ós minden eszközzel, 
igy elsősorban a kivitel fokozásával ál
landósítani, sőt emelni kívánja a ko
rona értékét. Ezek alapján most már 
érthető, hogy nagy megdöbbenéssel vet
ték tudomásul, hogy 40.000 följelentés 
fekszik az árvizsgáló bizottság előtt. 
Mivel az indemnitrtsi törvény megsza
vazása újból módot ad arra, hagy eze
ket a vétségeket megtorolják és pedig 
mint jeleztük, visszamenőleg,

ntasitofták az Árvizsgáló Bizottsá
got, hogy minden egyes indokolt 
esetben könyörtelen szigorral járjon 

cl.
Mint ismeretes, a kormány nem tudta 

érvényre Juttatni azt a szándékát, hogy 
a hyári szünetet már ezen a héten meg
kezdje és így kénytelen volt a kopen- 
hágai interparlamentáris konferencia 
idejére egyhetes szünetet tartani. En
nek az volt a főoka, hogy az öt ven tá
vollevő, nagyrészt kormáynpárti kép
viselőt, teljesen megbízható párttago
kat helyettesíteni nem tudták és igy 
könnyen megtörténhetett volna, hogy a 
kormány valamelyik, javaslatát, igy 
elsősorban a még tető alá nem jutott 
adóvalorizációs javaslatot, a nemzet- 
gyűlésen leszavazzák. Erro annál 
inkább megvolt a lehetőség, mert, 
kisgazdák nem

nete a nemzet gyűlésnek és pedig 
azért, mert a fajvédők a földbirtok
reform novellának letárgyalását kö

vetelik

és ily irányú tárgyalásokat folytattak 
hí a kisgazda képviselőkkel. Az utób
biakban' mutatkozott is némi hajlahdó- 
ság ezt a falura nézve oly fontos kér
dést tisztázni, de értesülésünk szerint 
Nagyatádi Szabó István. fölmivelésügyi 
miniszter közbelépésére egyelőre nem ex
ponálják magukat a fötdrcformnovcl- 
láért. A. földinivelésügyi miniszternek 
legfőbb érve az volt, hogy az egész ügy 
csak taktikai kérdés a fajvédők részé
ről, akik igy akarják magukat, megerő
síteni. Különben is azáltal, hogy a no
vella szövege nyilvánosságra jutott, na
gyon sok aggodalom már eloszlott.

Egészen jól informált körből azt az 
értesülést nyertük, hogy

a kormány összetételében rövidesen 
változás fog beállanl.

Az utóbbi napok eseménye alatt, tflelxt* 
lég a kedvezményes réaevényügy tért 
gyalusakor Nagy Emtf igazságiigymi- 
niszfcr sok tekintetben egyéni én szub
jektív szemponiból itt'lfh meg a kdrd&dí 
és ez a véleménye, nem minden tekintet- 
ben fedte a kormány többi tagjainak ál
láspontját.

Itt elsősorban arra a pontra kelt 
gondolni, amelyben az igazságügy* 
miniszter a pénzügyminiszter politi

káját súlyosan elítélte.

Ezek az elvi ellen tétok azóta som csi
szolódtak le és mint értesülünk, rövi
desen azzal az eredménnyel fognak 
járni, hogy Nagy Emil kiválik a kabi
netből. Erre nézve a formát ugyan még 
nem találták meg, de úgy vélik tudirt 
egyes kormánypárti körök, hogy <1 
nagy nyári szünet alatt, amennyiben 
ilyent a politikai események lehetővé- 
tesznek, ez a kiválás meg fog törlé-zsni.

is
____  _ ___  _ ___________ n 

sziveden vették ezt a 
javaslatot és nz eddigi Jgni’ardimknrfl 
is távollé.tükkcl tüntettek.

Már most előtérbe került az 11 kér
dés is. hogy

egyáltalában nem lesz hosszabb szil- |

Véres zavargások 
Németországban

35 halott, 1OO sebesült — Kísérlet általános 
sztrá/fira — R munkások fegyveresen rekvl- 

váltak burgonyát
Berlin, augusztus 12.

A hadsereg vezetői biztosit átlók a 
kormányt, hogy a legteljesebb mér
tékben számíthat a katonaságra. 
Minden forradalomra szilé vörös kí
sérletet el fognak nyomni és a csa
patok támogatják a kormányt a 
mostani válságban, valamint támo
gatni fogják azt a kormányt, is. 
amely esetleg a Cunc-kormányt fel
váltaná.

A birodalomban tegnap többhe- 
lyiitt veres zavargások voltak. 
Az összetűzéseknek harmincöt 

halottjuk

és mintegy száz sebesültjük volt. 
Hamburg, Eatíbor, Crefeld és Drez
da városából jelentettek nagyobb 
forrongást,t

de a katonaságnak és a rendőr
ségnek mindenütt sikerült a za

vargásokat elnyomni.

IA helyzet Croföldben volt a Icgko- 
imolyabb, ahol az uccui véres csata* 
rozásokban

17 ember meghalt
és 50 ember megsebesült. Aachen vi
dékén a gazdák II munkást öltek 

'meg az utakon. A munkások erő
szakkal akartak maguknak burgo- 
nyát szerezni a gazdáktól.

i A várost munkásság fegyverrel 
\akar támadni azokra a birtokosokra, 
[akik
I nem

terményeiket visszatartják és 
bocsátják a piacra.

Berlin, augusztus 12.
tegnapi nap országszerte nyírA

godtabban telt el, mint várták.
Számos helyen poltak kommu

nista zavargások, 
szakszervezetek parancsával 

sztrájk felhivá- 
own . endeth nségek, de
ezek lokális lerinészotüek nirradfak

a 
szembehelyezkedő 
sok ó.i egyéb r
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cs a rendet -ö’.erűit mindenütt biz
tosítani. Általános sztrájkot nem 
hirdettek és <>■ állapotot sem
kellett < irciidehii.

srtvdös :.e a kommunisták ki- 
:cr!ctezlfl: által' f>s sztrájk ki- 

niüiidúsútul,
<lr vúllalkoz ' járt h' Iá s
't a mnknsi.’. körében csupán c«e- 

Il.ély Hz.ázuiék linlkjatott u szavukra.
Berlin, aüghsztus 12.

Onishur/r kornyékén az alkot 
mán\ iinn-p alkalmából -/.üneit .■> 
JriU nkasok

/ egy verek Ax ■/ és re col ver ékkel 
ellátva, indultuk burgonya vá- 

sarlósra.
A gazdáktól azt követelték, hogy 
hatósági áron adják oda készle
tül kot. Ahol ezt. megtagadták és 
ahol a. munkások nagyabb számban 
yoltak

erőszakos rek vi rá látra, került
sor.

Kelten 
beszélnek

n parlament büftéjéből

mány párti

Mégy politikai párt fúziója Bulgáriában
Szófia, augusztus 12. | megbjzottjai. Ezzel a rend és a tör-

Ufolgár Távirati Iroda) A de I vényesség pártjai fúziójának kér- 
uiokrntu párt és a radikális párt I dúsé, amely l»en élénken foglalkoz- 
auffusztus 2-án demokrata unió név tatta a bolgár közvéleményt, a le- 
nlatt fuzionált egymással. Auirusz-í.bető. legszerencsésebb megoluáshoz 
tus 9 én a nemzeti egyetértés pártja jutott.. Az uj pártot a kormány ke- 
és n haladó néppárt szintén egy- I belében képviselt baloldali nemzeti 
másba olvadt. Ez a négy csoport i pártiak As liberálisok Is bztosltov 
most demokrata sZÖve.-ég néven ; ták együttműködésükről. Az uj párt 
egyetlen pártot alakított. z\z erre I kijelentette, hogy a Zankov-kor- 
vonatkozó jegyzőkönyvet szómba- | mányi támogatja mai összetételé
től) este írták alá a négy csoportiben. (MTI).

Temesvár^ Imre 
kormányfőtanácsos, nemzetgyűlési 

képviselő az egységespárt helyzetéről

■ Az utóbbi napok eseményeit bi,;o- 
I nyos politikai körökben úgy értel
mezték, hogy a kormány többsége

\ megingott. Ami leginkább arra ve 
Izet he tő vissza, hogy az egységcspárl 
‘ kisgazda tagjai nem minden pontos 
: helyeselték Kállay Tibor pénzügy-
■ miniszter pénzügyi politikáját. En
nek u felfogásnak Csontos Imre 
adott nyilt kifejezést beszédében,

[amelyet az adó valorizációs törvén y- 
I javaslat általános vitája alkalma- 
| val mondott el. Különösen fajvédő 
körökben húzták meg ez alkalomból 

! a lélekharangot Bethlen István gróf

Kinek volt iga-
— kérdezte mo

solygó arccal a nép
szerű ellenzéki vezér (

pohár dsrihfyviz '* •vnimniu.r'yi.i, «..pu<e.x i/<
K-licti hiisüiő dalai többsége felett es annak a vele- 

hon- múnynek adtak kifejezést, hogy a 
részvény ügy tárgyalása alatt tör-

öl akarsz
— válaszolt a 

kérdezett ■ és nagy 
liorlyukban nyelte a hiis italt.

— 71 nné.izciescn. Már annak idején 
bátor/.adtain figyelmedet felhívni tem- 
Veramentumos pecséiörö(ölireK. Must <ir- 
uőö). oly ragyogóan bebizonyította nck- 

-i'dli, hlrgy kollégájának, a pénzüoiinki- 
nis:térnek polilikdja nem ír egy piiltr 
dohányt sem, hogy külön gyönyüriiseg 

.vtdf «a< mi a kormílny tagjainak a'icdl. 
dfadfay -Tibor oly id- gcsen mozgott a 
széfén', mintha -iz'-'a} paripát kellene 
iHcgúii.ic, liethlcn István gróf pedig 
egy óvatlan pillanalban odament igaz- 
ságügyminiszleréhez és súgóit valamit 
u fülébe. Sokért ne»i adnám, ha 
tudnám, hogy mii. mert még i’ass Jé>- 
gsef különben, mozdulatlan arcán is 
mintha nosoly siklott volna végig.

— Sajnos, hogy igy volt, do minden
nek Friedrich István a... oka. Alig hogy 
haza jöll Angoléiból, máris miniszteri 
akart reggelizni. Húr már visszanumne.

-- ét ár pedig nem egyhamar szaba
dultok hii’i) In!,-. Xagy bankalapításba 
fogott. J Török- '/agyar bankot akarja 
megalapítani, sőt egy budapesti szabó- 
Incéiért — tcrnié: 't <'csen saját költsé
gére ■ már útnak hulltott Angordba 
bankáin kto,■„ de;

— Tehát vjabb bankalapítás. Vájjon.
1 ss-e srauHHitt/sl ré:r,vény osztogatást

11 n remínyek számátokra. Elvégre 
a fajvédők között rann"1t,, akik már 
uni'ii'k dllrindó'iH zridá részvényekben 
játszani is alig váijá. 
/rrerítény •. 
i'iitkrégükcl.

— Amelyet 
szomorú rcr 
városi lapbi. 
áú! forgathat

Non/ tént szavazás, amely tudvalevőleg 
- bc' | a kormány intenciói ellenére módot

Pakots József
| Pakots Józsefről a sokmuzsikájú 
talián szokott az eszembe juhi’. A 
szájában duda, a hátán nagydob, 
amelyet a könyökére erősített dob 
verővel üt, a dob tetején cintányér, 
amely a mozgathatóság szempontjá
ból a lába-sarkúval van összekötte
tésben, holmi művészi madzag ré
vén. Pakots József úr író (dráma, no 
vella, regény, vers), újságíró, kép 
viselő, városatya, publicista, szó 
nnlr fllmio’n'/.crnfr'i' ne nádtáL-iim..!

— A Hétfői Napló ludósftójálól. —

| — Az cgységespártban uralkodó
! egyenetlenségről szóló hírek teZ-[viselő, városatya, publicista, szó 
Acsen alaptalanok. Igaz, hogy volt nők, íllmigazgató és párbájsegéd. 
cí/’/ momentum, amikor. Csontos [Egy szuszra éppen elegendő, bár h; 
Imre ellene nyilatkozott a kormány 

\ adó javaslatának, do- ez részben 
egryéni szempontjainak kifejezése 

' volt, részben utólagos tárgyalások 
során, amelyeket nagyatádi Szabó 
István földművelésügyi miniszter 
folytatott, revldcáltatott. Egész bizo
nyos, hogy . követői nem voltak és 
nincsenek a pártban, már csak 
azért sem, mert a kisgazda képvise
lők politikai felfogásukat mindig 
össze tudták egyeztetni vezérük, 
nagyatádi Szabó István felfogásá
val. Bizonyos, hogy az adóvalorizá 
eló nem hálás t”. -------_
kormány népszerűségére, de minden 
objektív szemlélő ós politikus tisz
tában van azzal, líogy a. nemzet ér
dekében el nem kerülhető. Az pedig 

tartózkodásának ' teljesen helytelen beállítás, hogy a

kicsit gondolkodik az ember, hat;’ 
[rozottan lehet még néhány mellék 
foglalkozását, összegyűjteni. Jól i- 
vau ez így 9 fiatalember, dolgozzék a 
közért. Ám most leköszönt az egyik 
hivataláról, ot hagyta a városatya 
súgót, a többi ellenzéki bizottsági 
taggal együtt. A sok muzsika közül 
letette az egyiket, amelyhez pedig 
nagyon jól értétt, bár úgy hallom, 
hamarosan olyan új fórumot kap, 
amelynek szinte nagyobb a nyilvá
nossága, mint közgyűlési teremnek 
No nem muszáj kíváncsinak lenj>i,

tör vény ja vaslat a várjuk meg a hónap végét.
Pakots József óvatos ember. Hosz- 

szú évtizedek kellettek neki, ami? 
rászánta magát a politikai és város 

:politikai pályára. Bizony, amikor a 
Legényavatás című kötete megje-

adott. FricátUch Istvánnak, Nagy
[Emil igazságügyminiszter deklará
ciójának felolvasására, már a kls- 
f/azda képviselők t... A A..A AJ...A. .^.u. Q—... --------------- ........ . ; ..w„ .. —s

\ volt crgdmftHpe. Erro vonatkozólag : részvény ügy a kisgazda képviselő- Iont, mi az újságírásban őt követő 
' iAégkérdeztülc Tcmésfoáry T-m'rz kor [két arra fogja bírni,’1 hogy a kor-e nemzedék, még az étittségire bifláz- 
mányl’őta.náe.- ost, nemzetgyűlési Hiány ellen foglaljanak állást, már tünk. Ö már akkor beállt a világ kö- 

jképviselőt és a pénzügyi’liizöttslfg anrfál kevésbbé, nS«rt részükre a [zepélrcés dnnán kémlelte^W-és mi-képviselőt vs a pénzügyi pizonsug annai KevesnDc, inért rcszurerc ez a , zepconcs onnan'j®ra.nws>w’» Ul‘ 
? előadóját. aki a következők'lxín voltj ^tfr^ •póííff/mwoí -nöwr fiiként-'találja meg a maga szerepét.
,i .szíves a helyzetet a Hétfői Napló la’ miniszter elnökfelfogását 'minden- És ’áirt bő várt hosszú évtizedeken 
e' mnkatársa olőtt ismertetni: 'ben osztják. amíg kiforrottam ké^i; vetette
7 ' ur- —il r ^el° magút, a forgatagba.. Wegtalál-

■Jtt.íim íicmb |a vez^r(íf VázsonVi Vilmos szóróé-ta vezérét. VázsonVi Vilmos szóróé- 
lyébcn. Soká kereste, amíg — ha ré
gen rábukkant is — hozzászegődötf. 
Nem tüzes ifjonti szerelem, nem hir
telen szalmaláng sodorta Öt'á’vezér 
mellé, hanem férfiúi‘ megfontoltság. 
Van abban megbecsülni való, hogy 
ez így történt, amikor manapság a 
fiatalok vagy szocializmuson kezdik 
ós antiszemitizmuson végzik, vagy 
Budavárival indulnak és Marx-szal 
öregednek meg. Urak színeváltozá
sának korszakát éljük im és Pakots 
József nem volt se kommunista, se 
ébredő, se fasclsta, nem rajongott 
se Kún Béláért, se Friedrich István
ért. Amikor mindenki egyik lázból 
a másikba ésett, akkor állt bo tes- 
testől-lelkéstől demokratának, non 
mindenesetre tiszteletreméltó csele
kedet volt akkor, amikor Pakots Jo 

__________ — . ................... zsef véletlenül kereszténynek és sze
li kastély berendezéséből öt szobát rcn- kelynek született.
dezzen be a megyeházán. A bútorokat, Azért van ogy kis baj a deinokra- 
szönyógeket és képűköt az akkori zsu
pán Mlcsura válogatta ki magának. A 
kastélyban tartotlt tivornyákon részt- 
véttvk a prágai és pozsonyi mtnissfj- 
rhnnok egyes funkdondrusai. Több ta- egyike az újak közül, akik, Kuion 
nuvallcmás után a biróuúg kijelentette, sen megállják a helyüket Es m»‘» • 
hogy az addigi bizonyítékok nem ele- baj van a demokratasággal- 
gendők és felhívta a védőt hogy újabb | ig<>n, ai az utálatos monokli. Iíaz’ 
bizonyítékokat terjesszen elő s a tárgya- hoffy vérbftU mágnásnak se áll olyan 
lúst elnapolta.- j^l, mint ennek a demokratának. Es

még sem illik a politikai hitvalla^'

Hosvan f osztották ki a csehek
József fóherces uradalmát

Egy érdekes rágalmazást per
Bcszlcrccbánya, augusztus 11.

Izgalmas rágalmazást port tárgyal a 
besztdrcebányai törvényszék. A vádlott 
Krsták Máté, aki ogy itteni politikai 
gyűlésen a prágai parlamentben el
hangzott egyik interpellációval kapcso
latban kikelt Micsura felvidéki minisz
ter ellen.

A tárgyaláson ltiislák kijelentette, 
hogy nem érzi magát bűnösnek, Taussig 
képviselő pedig ismertette interpcllá- 

llirj„n áo/7// rém/ s e'ója tartalmát. Eszerint Micsura, aki 
M’’’™ '■^ol^ánvi. *<!«»- 

I szurgazdálkodas alti helyezett birtokán 
' a gondnokság elnöke volt, klllönfélc ráb- 
j fásokat követelt cl a kastélyban. Maim- 
j rik Mihálynak, a kastély gondnokának 
| meghagyta, hogy a legdrágább bútorok- 
I bői hét szobára való berendezést dilit- 
I són neki üsfíc b igy kiválogatott buto- 
j rókát aranyosmaróti lakására száll i- 
'• tóttá. Elvitt még villamoslúmpákat. sc- 
j lyemterltőket, ezüst evőeszközöket, zon
gorát. képeket éa fegyvereket, összesen 
I félmillió korona értékben. Kölcsönbe 
i állta az uradalmi lovakat és hintákat

Tizennégy naponként összehivatta a 
gondnokságot és családjaikat, s gaz
dagon meg vendégelte őket. Az uradalmi 
erdőkben a maga és vnndégei számára 
vadat lövetett. Tejet, zöldséget, gyümöl
csöt és virágokat az uradalom ingyen 
szállított, neki. A cseh kormány a rab
lások miatt elhangzott, interpellációra 
hat hónapig nem válaszolt Micsura el
len a kormány nem .indított fegyelmi 
vizsgálót, ellenben kinevezték a kas
sai tábla elnökéül.

Masaryk Mihályt, a köztársaság elnö
kének rokonát is kihallgatták, aki ki
jelentette, hogy parancsot kapott, hogy

i évvel ezelőtt egy 
><>':> egy fő- 
TO.'l .1/0,1, hofflJ 
ét, hogy .még 
korona romlás 

I an-e már

nem Kfízép- 
i található 
v közti-d-

Ta- 
sár
kart 
erős 

varral nem 
tét Ktnew

Azért van egy kis ha.i a tlemosra- 
tasággal. A városházán félelme’^ 
ellenfele volt Wolfféknak és mi'*t tartotlt tivornyákon részt- . ... „í . . .„uhriiVrn^ é. poénul Í0VÖhAn k. A pntamn»b

Szilárd magánforgalom
keretében vasárnap is erős kereslet volt az összes nehéz- és középpapi- 
rok után. Arii alig JMpntkczeti és éppon exért kevés kötés Jött letre. 
Az átrak útiakban 19 sxáxalékkul emelkedtek: Magyar Hitel 475 —485.000, 
Osztrák Hitel 180.090. l.loyíl Bank 32.080. Hazai Itö.OM, Kereskedelmi 
bank 910 WMW Sxlgé 691 709.90) Rima 195.009. Georgia 1,150.0(9, 
\IFTIt 320 325.0011. Zabola! 175-199.090, Borsodi síén 130 -410.(99, őster
melő 350 355.090. Mérleg 50-60.080, Star 32.001 Goldbcrger 92.000, Bglsx 
Ili 11.000. Őeeiin (fx .ing 36.909. Kéve 4200 4400, Demecseri Ipar 23- 

i 21 090. Jiist ízzé 1H.-.00 20.000. Corvin Gép 10-12.750.

Aranyért 100

hogy vérbeli mágnásnak se áll oly#’1 
jól. mint ennek a demokratának.
iiivs r»víu Hun <«
hoz. Vagy tessék elképzelni va»0' 
nyiVilmost, meg Benedek Jano>- 
monoklival, vagy- akár en garde a ■UIOTIOKI1 Vili, van, uitcu »•••■

*láshan, fóltesttel meztelenen bandaz#- 
[zsal, vagy bandázs nélkül. NcW, c 
nem megy a fejembe, szint4' szeren 

[ cse, hogy a monori. a terézvarosj 
meg a ferencvárosi demokraták mo
dernebbül gondolkoznak, mint 3 

ninffnm. Pogány Bél^

Bútor 150.0001W



Bad.peM, MU angBMtni l». HÉTFŐI WJUPÉÓ 3

KB M/íbziml a halálraítélt
Valószínűleg ellepett Kútba 

fulladtak bele
_ A Hétfői Napló tudósítóját ól. —
A2 új Szent János kórházzal szemben 

a Zúgligeti úton, a lebontott Draschc- 
íüe téglagyár helyén nagy, vízzel telt 
gödör van, amelyikben a környék gyer-
„ekei naphoaaaat fürödni szoktak. Teg-|két év ótaél’ fönna Llszo” 
nap estefelé négy 15—16 éves tnasgyerok | víhüz. Művészek, politikusok látogatták 
untait mindössze a nehány nécvzet- >,au..zi„ . K wioganailubickolt mindössze a néhány négyzet
méter területű vizesgödörben.

A fiúk közül kettő, a tizenötéves Holtz 
György és a tizenhatéves Handler Fe
renc egyszerre jajveszékelni kezdett a 
vízben. A többiek eleinte tréfára vették, 
csak akkor látták, hogy valami komoly 
dolog történt, mikor észrevették, hogy a 
két fiú fuldokolni kezd. Erre ők is segítsé
gért kiáltoztak. A közolből csakhamar 
Összeverődtek az emberek és segítségére 
siettek a már alámerült két fiúnak. 
Mire kihúzták őket már mindakettö 
halott volt.

A főkapitányságról azonnal bizottság 
szállt ki a helyszínre és megkezdte a 
nyomozást a szerencsétlenség körülmé
nyeinek megállapítására. A bizottság
nak rögtön szemébe ötlött, hegy a vizes
gödör olyan kicsi, hogy szinte elképzel
hetetlen, miként fulladhatott abba egy
szerre a két fiú. Legvalószínűbb az a 
föltevés, hogy a vizesgödör régi, nyitott 
kútat lepett el, a két fiú valahogy a 
kútba Jutott és nem tudtak kivergődni 
belőle. A gödörben való fürdést a ren
dőrség egyelőre eltiltotta és a nyomozást 
folytatja.

A zagrebl ^Balkán Bank A. G. 
Zagreb** fizetésképtelensége alkalmá
ból felmerült tendenciózus hírekkel 
szemben ezennel kijelentjük, hogy 
alulírott

BALKÁN BANK RT. 
BUDAPEST

a zegrebl Balkán Bankdral soha sem
miféle összeköttetésben nem állott.

A zagrebi Balkán Bank osak egy 
évvel ezelőtt alakult, mig alulírott 
bank már harmadéve működik és a 
zagrebi „Slavenska Banka** közremű
ködésével alaplttatott, mely utóbbi 
bank egyike a legelőkelőbb virágzó 
jugoszláv pénzintézeteknek.

Balfcia Bank Részoéngtársaság
Budapest, IV., Vid-utca 36.

Menjünk 
az Mngoí 

Parkba !

A Grál-legenda
Irta: GAAL ANDOR

nt4n. hŰTom gyötrödö és 
•Jogtalan év ntta most találkoztak el«- 
•W. A flu befelé bandukolt az And- 
™»y-uton, a Liget felöl. Az asszony 
Műig. Cscrty Flóri, szembejött vele a 
'avaszi napsütésben. Csak jött szemben, 
raszko és felszegzett tejjel, ahogy szokta 

™”JÜ szürke tavaszi kosztümben, nyu- 
biztos járással Mintha nem 

T?ta* .Mintha nem lett
’,™s ? ‘,rom év három év

06 kapkodó felejteniakarámal, há- 
% *6n”y®s ÓV, amióta rwz-

iSH ‘“"''ték egymást. Bs most itt

-i”«t»yiveL Aztán Cserty Flóri

‘•'SU ‘

tu 7Í! *«■>>»«««• a Annát, így áll- 
Nézték egymást “— 

kLn^aCfOQ^ott kezeken keresztül
00nyö ^megée.cirkulált.

Cl „ ‘ ~ mondto a flu csak úgy
X-A mi,3Ít akl ‘Krizái és a
r<? röppennek el a s?ájá-

~ Flóri... Maga az, Flóri...

HIÚM ‘•'"“"•Ült. Nézték egymást ago- 
« .1« *

Liszt Ferenc Kávéház
Hogy kezelik az italmérési engedélyt? — Közel százmilliót 

vesztett az állam az engedély megtagadásával
— A Hótföi Napló tudósítóidtól. —■

feIs<5_ végón húszon- I Hanpt kórósét. A kávés ekkor a felesége 
nevére kérte az italmérési engedély 
megadását. Érthetetlen okból a pénz
ügyigazgatóság újra elzárkózott Haupt 
kérésének teljesitőso elől, mert a rendőr
ség a húsz év óta fennálló kávéházat 
nem tartotta italmérésre alkalmasnak,, 
as orvosi vizsgálat pedig a kieset elhe
lyezését egészségi szempontból kifogá
solta.

Haupt Hcrmann a Liszt Ferenc kávó- 
házat minden áron fen akarta tartani, 
áldozatot nem kiméit és két évvel ez- 
olőtt 60.000 Ezokolt fordított a helyiség 
átalakítására. Most már a rendőrség 
sem gáncaoskodott, a pénzügyi 
pedig véleményezte Haupt kérését, 
amely ebben az esetben már üzletveze- 
tője, Adler Simon novéro volt kiállítva. 

A pénzügyigazgatóság ismét elutasí
totta Haupt Hermannt, végzést azonban 
erről a mai napig sem adott. Közben pe
dig a Keresztény Kaszinó valósággal 
terrorizálta a kávést a házbérszorződés 
aláírására. Haupt nőm engedett, a rek- 
viráltatókkal nem tárgyalt Egy napon 
azonban három fiatalember jelent meg 
a kávéházban ős a kávést megfenyeget
ték:

— Zsidó, ha nem Írod alá a szerző
dést, sohasem kapsz italmérési enge
délyt/

Haupt ekkor a minisztériumhoz for
dult El is ért annyit, hogy az ügy 
iratait felkérték a pénzügyminiszté
riumba. Itt aztán kiderült, hogy Haupt 
azért nem kaphat italruérésl engedélyt, 
mert a minisztérium egyik korifeusa a 
következő határozatot vezette rá a kávés 
kérvényére:

„A Liszt Ferenc-kdvéház italmérési 
engedélyét fen tartom magamnak.
Haupt Herinann ezért nem kapta 

meg négy éren át az Italmérési enge
délyt! Az állam pedig négy év óta ha
vonta egymillió korona fényilzési átló
tól és 20Ó—300.00Ó K forgalmi adótól 
esett el.

A kávés pedig lassan minden vagyo
nát beleülte üzeme fentartásába. Most 
azonban vagyona romjain kénytelen 
volt a kávéházat becsukni.

Közel százmilliót vesztett az állam az 
italmérési engedély megtagadása miatt. 

Az első emeletet most már a Teréz
városi Keresztény Kaszinó egészen, a 
birtokába veheti! . .

najdanabao, aztán az Andrássy-ut ko- 
zobbóbo ütött tanyát benno. Most áron- 
bán elnéptelenedett, vendég csak ritkán 
kereste fel, az utóbbi napokban pedig 
mar agonizálni kezdett. Tegnap este 
aztán minden feltűnés nélkül bezárta az 
ajtóit A tulajdonos, Haupt Ilermann 
fehér lapot ragaeztott a bejáró abla
kára. Minden kommentár nélkül egy
szerűen bejelentette, hogy a kávéház a 
mai nappal megszűnt.

A Liszt Ferenc kávéhoz megszűnése 
nem a fokozódó drágaság következme- 
n,Te:. Láthatatlan erők mozgatta külső 
körülmények valósággal arra kénysze- 
ritették a tulajdonost hogy lassú agó- 
nizálással önmaga szüntesse be kávé
háza üzemét Haupt Hermann a há
ború alatt egyik osztrák minisztérium
nak volt az élelmezési szállítója. A for
radalom kitörése előtt minden vagyo
nát borba fektette, a forradalom alatt 
pedig a bor ára negyedére esett fi igy 
vállalkozása csaknem egész vagyonát 
felemésztette. Megmaradt, pénzén akkor 
öccse, Haupt Ignác révón bérletet kö
tött a Liszt Foreno kávéházra, 1919 no
vemberében, a kommün bukása után 
nyolc nappal a szerződés Haupt Her
máin s a háztulajdonos, Wodiáner Ar
túr örökösei között létre is jött. Haupt 
négy évre bérelte a Liszt Ferenc kávé
házat, amelynek italmérési engedélye 
aa idevonatkozó koreskedelmi törvény 
értelmében az előbbi tulajdonosról auto- 
rnatice Haupt fíermannra szállt mid- 
addig, amíg az uj bérlő saját nevére 
nem kéri az italmérósi jog megadását. 
Haupt azonnal be is adta kérvényét a 
budapesti pénzügyi gaz gatósághoz, ahon
nan hosszabb ideig semmiféle választ 
nem kapott. Közben a kávé-ház uj bér
lője az egész Andrássy-uti bérházat 
bőrbe vette s az első emeletet a Keres
kedelmi Alkalmazottak Egyesületének 
hat évre ő is bérbeadta. 1920-ban a Te
rézvárosi Keresztény Kaszinó az első 
emelet felét elrekviráltatta a Keres
kedők Egyesületétől, Haupt Hermannt 
pedig arra akarta rábírni, hogy a Ka
szinó házbérszerződését írja alá. A ká
vés a rekvirálás utján bérlővé vált 
A terézvárosiakkal nem volt hajlandó 
egyezséget kötni, mire néhány nap 
múlva egy pénzügyőr jelent meg a ká- 
véházban, aki Hauptot az italmérés be
szüntetésére szólította fel.

Haupt hivatkozott elődje engedélyére, 
aki 18 évig bérelte a kávéházat s ez 
alatt korlátlan italmérési joggal rendel
kezett

Közben a kávést sajtdrágitásért 10.000 
korona pénzbüntetésre Ítélték. Ezen a cí
men a pénzügyigazgatóság elutasította

Ahogy kimondta a nevét, nz asszony 
arcát elfutotta valami könnyű pirosság. 
Elhúzta a kezét.

— Most zavarban vagyok, — vallotta 
restelkedve — nem tudok hirtelenében 
mit mondani magának... Három óve, 
hogy nem láttam ...

— Három éve... — ismételte a flu 
is, mint egy élettelen gépezet, tudat hij- 
ján. Szinte észre sem vette, hogy már 
megy az asszonnyal, 
mint valamikor, három

Egy ideig szótlanul 
mellett.

— Rossz színben van 
hirtelen Flóri egy 
— Megfogyott Éjszakázik?

— Néha, ritkán, — mondta a flu 
bizonytalanul. Nem merte bevallani, 
hogy nappal csak véletlenül vetődik az 
utcára, már egészem éjszaka él. Már 
bárom éve.

Az asszony összehúzta a szemöldökét.
— Azt hallottam, hogy nagyon ren

detlenül él... Nem törődik magával.
A flu nem felelt. Lcszegzctt fővel ment 

az asszony mellett. Mit lehetett erro 
válaszolni? Mondja neki, hogy miatta 
van ez mind, mondja, hogy három év 
előtt eltört 82 élete, mint egy finom 
imroelJán, amelyet a földre ejtettek? 
Mondja? Minek?

Az asszony m gint kipirult á« anyás 
szemrehányó Mai hozzátette:

— Iszik..,

összes zokottan, 
év előtt, 
mentek egymás

— jegyezte meg 
oMaipillantással.

a fogak őre
A fiúban feltört a dac.
—- Iszom, — mondta egy kicsit kap- 

kodve a lélekzotet. Iszom. Sokat, min
dig. Délben kezdem, mikor felébredek 
hajnalban hagyom abba, mikor rázuha
nok az ágyamra... Jó inni: kéjes és 
borzongató és megnyugvásladó ital. Az 
első poharaknál még szenvedek, jobban 
mint józanon, intenzivebben érzem az 
érzéseimet; ami fáj, még jobban fáj. . 
De osak az első poharaknál. Aztán las
sanként rám száll t. megnyugvás, mint 
egy puha takaró, amely eltakarja az 
életet..,

— Borzasztó ez, — rémült el Flórt — 
borzasztó... és maga még menteni 
tudja ezt a azoörnyüséget... Hát mi
nek oz? Mi ez egyáltalán?

A flu elnézett a házak teteje felé, bi
zonytalan, tétova pillantással.

— Orvosság, — mondta csendesen.
Az asszony egyszerre megértette. 

Nagy, forró részvét Öntötte el belül és 
úgy érezte, hogy valamivel meg kel
lene vigasztalnia ezt a szegény, ver
gődő fint, aki beleszerette az egész éle
tét egyetlen nagy szerelembe, három 
év előtt... Ezt a három évt is most 
látta csak valójában, a másik szemével 
fa megborzadt tőle, ö le szenvedett ö 
Ír nagyon sokat szenvedett, de az élot- 
aknráa erősebb volt, rugalmasabb, ke
ményebb, mint a fájdalom.

—- Kis csacsi fin, — mondta mosolyt 
erőltetve — hátt más orvosságot nőm

Fiatalkora betörők 
a rendőrségen

Hogyan suliik el a pesti ftu

Ványadtképü inasgyerekek, a 
pesti aszfalt szülöttei, mint a meg
riadt bárányok, félénken bújnak 
össze a detektivszoba homály oh 
szögletében. Négyen vannak. As 
éjszaka fogták el őket a detektívek 
egy dobuccai zugkávémérésben. Be
töréses lopást követtek ol. Üzletsze* 
rüen, állandóan előre kidolgozott; 
haditerv alapján fosztogattak és 
egyik sem idősebb tizennyolc évnél.

Most nagyon félnek. Kétségbe
esett szorongással néznek egy
másra, a detektivekre, érzik, hogy 
nem tagadhatnak, azon igyekeznek, 
hogy szánalmat keltsenek maguk 
iránt. Pedig szegényeknek nem is 
igen kell fáradozniuk. Az eset maga 
szárazon, minden kommentár nél
kül belevilágít a mélységbe és ,ugy 
tünteti fel a fiatal bűnösöket, ami a 
valóság. Szánandó áldozatai a 
nagyváros bűnnel, csábítással, álga- 
vnllériával és álszégyennel telített; 
levegőjének.

A főtettes a Feri. Két éve f-a- 
nőne egy előkelő belvárosi divat- 
árucégnél. Apja kárpitossegéd, hét 
gyermek apja. Ferinek minden ke-, 
resetét haza kellett adnia, hogy a 
családon könnyítsen. Sohasem volt 
egy krajcárja sem. A tanonciskolá
ban ismerkedett meg Bélával. Egy
más mellett ültek. Bélának volt pén
zé. Gyakra hívta magával Ferit 
moziba, kávémérésbe. Ferinek nem 
volt pénze, de Béla csakhamar kiok
tatta, hogy lehet pénzt szerezni. Ö 
is úgy ól. Nincs olyan üzlet, — 
mondotta — ahonnan ne lehetne 
valami árut észrevétlenül elvinni. 
Csak egy kis bátorság, egy 
ügyesség kell.

A becsületes kárpitos-segéd 
akárhogy csábította is a mozi, 
Jentállt egy ideig. Ellentállott ___
dig, míg a többiek gúnyolni ós icsn- 
folni kezdték, hogy gyávái, mert 
neon mer lopni. Ekkor megtört. A' 
gyávaság vádját nem tűrhette, meg 
kellett mfitatnia. hogy ő is van 
olyan legény, mint a Béla. Eleinte 
egy-egy selyeminget, nyakkendőt 
dugott a kabátja alá.mikor kijött 
az üzletből és átadta Jenőnek, aki 
félóra múlva már visszatért a Már* 
ton-utcai orgazda pénzével.

A negyedik, fiü, az Antal, az szer* 
vezte meg a betörőtársaságot. Lágy 
viaszkot adott át Ferinek és megta* 
nitótta, hogyan kell kulcslcnyoma* 
toft csinálni. Az esti záráskor* az 
udvar felőli ajtó kulcsát észrevét-

kis

fin, 
el- 

ad*

talált... Annyi nő van ...
A fiú ránézett, elkinzottun és meg. 

verten:
— Kerestem más orvosságot is... ke. 

restem. Nőket Is... Mindegyikhez úgy 
közeledtem, mint valami nagy titokhoz, 
amely mögött tAlán boldogság rejtő
zik ... Sokan voltak ... De csak testük 
volt és a testükön túl semmi... Aztán, 
tudja, a nőt nem lehet koresni, rájöt
tem. A nő a szent Grál-edény, csak 
megtalálni lehet a kiválasztott lovag
nak, de csak a kiválasztottnak és csak 
megtalálni... Keresni olyan hiába
való ...

Egy pillanatig csönd volt, aztán a 
flu hozzátette mosolygó, kínlódva ha
zudó cinizmussal:

— Különben lőhet, hogy csak le
genda ez is... mint a Grál-lcgendája.

Flórinak könnyes lett a szeme. Is
merte a fiút és tudta, hogy ilyenkor 
szenved a legjobban, ilyenkor, mikor 
mosolyog.

— Szegény, — buggyant ki a száján 
félbalkan, önkéntelenül.

A Sírnak megvon a glott az ajka keserű 
fintorral.

— Ne sajnáljon, — mondta erőszakolt 
közönnyel — azért elég változatos, elég 
érdekes az életem... Tadom, hogy a 
Grált csak megtalálni lehet, do úgy te- 
azok, mintha nem tudnám: körösem. 
Minden nő’, aki utamba kerül, kérész- 
IQl-knsnl kutatok: nem te vagy! nem 
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lenül a bnlmarkában tartott viasz
ba jó erősen belenyomta, vigyázott, 
hogy a lenyomat épen maradjon ós 
átadta Antalnak. Másnapra készen 
volt az alkuié?.

Gyakran előfordulj, hogy egy-egy 
bálba, mulatságba készülő fic.iur az 
utolsó percben vette észre, hogy 
hiánj zik valamije és üzletzárás, 
sőt kapuzárás után is a cégfőnök
höz fordult, hogy kemény ingre, 
nyakkendőre, kesztyűre vagy egyéb 
ilyenre van szüksége. Ilyenkor vagy 
a. főnök, vagy egyik alkalmazott az 
udvari ajtón át bement az üzletbe 
ésk elvitte a gavallérnak a kért 
holmit.

A négy flu erre- alapította az üz
letet. A házmester ismerte Ferit, 
sohasem gyanakodattt, mikor üzlet
zárás után a flu visszatért, kulcs
osai kinyitotta az ajtót, csomagok
kal megrakva távozott és utána 
gondosan ismét bezárta az ajtót. A 
kapu előtt vártak a társak. Együtt 
mentek a Márton-utcába az orgaz
dához, onnan egyenesen moziba, 
utána pedig a kávémérésbe billiár- 
dozní.

A lopást az üzletben eleinte nem 
vették észre. Feri mindjobban vak
merő lett. Végül már kézikocsin 
szállították a lopott holmit. Rövid 
néhány hét alatt több millió értékű 
áru tűnt el az üzletből. Ez már nem 
maradabtott észrevétlen. Följelentés 
és a detektívek huszonnégy óra 
alatt elfogták a tetteseket.

A fiuk bűnbánó könnyeket hul
latva vallanak. Mindegyik ugyan
úgy vetemedett bűnre, mint a Feri. 
Mindegyiknek ugyanaz a története. 
Mindegyiket más csábította a mo
ziba, kávémérésbo és valamennyien 
egymást csábították.

A rendőri sajtóiroda is megemlé
kezett az esetről: A rendőrség letar
tóztatott négy fiatalkorú kereskedö- 
tanoncot, akik álkulccsal behatolva 
többmillió értékű fehérneműt lop
tok uL

Hirdetjük e» fizetjük a .ehe’o .egma<as3bb rtraka. 

aranyárt, briliánsért 
.■xüíítri bö—1#0 koronáig. tf amisfogakert 100 
toronái ’ OELLÉH1 re-ÍTVft ( < tífltvüa ucca

Mielőtt bármilyen

Ingatlant v«*nnl 
vagy e adni 

szándékozna, saját érdekébon el ne 
mulassza a hol város legelőkelőbb 
Ingatlanforgalmi Irodáiét 

„FUNDUS“ 
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ 

VÁLLALATOT
V, József tér 13. (Fűrdöutca sarok) 
felkeresni. Telofón 18S-34

te vagy!... Előre tudom, hogy hiába
való. tudom, hogy nem ő az, de azért 
keresem. Mert ez is szórakozás... Ezzel 
la telik nz idő... ín midik az ólet ...

Megint csönd lett. Szótlanul, magúkba- 
süppedve lépkedtek egymás mellett Az 
Andrássy-nt elojón az asszony mogál- 
lott egy kapu előtt, a flu is megtor
pant i ráismert a házra.

— Itthon vagyok — mondta az asz- 
azony.

A flu torkát fojtogatta a keserűség.
— Már várja a férjet — kérdezte ke

gyetlen önkínzúwal.
— Igen, Ilyenkor már otthon szokott

lonni — felőle az asszony és lehajtotta 
a fejét. '■

— És türelmetlent — folytatta a flu 
kíméletlenül.

— Ttlrelmctlon ...
— Nagyon szeret! magát?
— Nagyon szeret ...
— És maga... boldog!
Flór! nem felelt. Kezet nyújtott, gyor- 

tan elfordult és szinte futva tűnt cl o 
karú homályos mélyében.

A flu ott állott egy helyben, a ház 
előtt, mozdulatlanul és meredten nézett 
utána. Aztán gondolkozni próbált, de 
nem jutott cazébo semmi. Az. asszony 
vonalai még ott lángoltak a szemében 

ettől ve.* lett n nézése.
— Végüuk van, — mondta magában 

gépiesen — végünk van mind a ket
tőnknek . ,«

Statisztáltam
a Három Gráciában...

ljodtség, drukk és lámpaláz — most 
már tudom, mit jelent!... Poriig csak a 
sezlon t vittem ki a színpadról...

A dolog így történt:
Mély tűzben csillogtak a lámpák s az 

Andrássy úton lüktetett az esti élet. Ke- 
vély autók ismeretlen népet röppentet
tek át az Oktogonon, trappoló gumirád- 
lik elegánsan suhantak el a fák alatt. 
Jókedvű, színes, nagy sokaság sietett a 
színház elé, a Húrom Grácia fáradhatat
lanul szívta magúba élvezni vágyó kö
zönségét.

A két kozom zaobrcvágva úesorkodtam 
a bejáró előtt. De jó is volna megnézni 
a Három Gráciát!... Tekintetem a hely
árakra esett Szomorú látvány. A legol
csóbb szék előtt is ezres szám díszeleg, 
nekem kétszázhetven koronám van, leg
feljebb csak az egyik Gráciára elegendő.

Hirtelen átvillant az agyamon valami: 
hátha statisztálnék! És már repeső lé
lekkel kerestem azt a bizonyos kis ka
put, arnoly nemrégiben diadallal állta 
hős walesi báldok ádáz rohamát.

I 
I

I

Óttö'ö'en

menjen tö

Hidegvérről léptem a folyosóra s mint 
az előttem siető ifin óriások, én is „élet
űn t“ arccal kocogtam c-lőro. 
tani el a portás kis ablaka 
laki utánam kiáltott

Ártatlanul néztem vissza:
— Mit kérem!
-—Mit!... Azt, hogy ne 

vább.
— Csak odáig akartam menni...
Bonczos bácsi imádkozni kezdett:
— Azt a kutyamlndonségét! Hát ki 

a portás, maga-e vagy én!...
A vitát azzal fejeztük be, hogy vlsz- 

szamentom az ablakig és ott leültem. 
Bonczos bácsi bácsi dohogott még 
ideig, majd ismét felém fordult:

— Hát kicsoda ön!
Kihúztam magam:
— Mezőtúron Cyraro, Sárváron 

mco, Budaörsön II. József.
Az öreg felveti a fejét:
— Színész! ...
— Színművész.
— És mit akar!
— Statisztálni...
— Tessék fölmenni az irodába, 

bölcs titkár ur lia engedélyt ad, akkor 
nem bánom.

Szabolcs titkár ur keménykötésti le
gény. Amilyen alacsony, éppen olyan

Alig halad- 
mellett, va-

lti

J) balett'patkdnyok

Megfordult és céltalan, keresgélő lé
pésekkel megindult vissza fölé. A tekin
tete elcsavargott a levegőben, da nem 
látott semmit. Egy cilindores öreg urba 
beleütközött

— Bocsánat, — mondta S7.órakozottan 
és tovább ment A cillnderas csodál
kozva nézett utána.

Arra eszmélt, hogy egy utcakereszte
zésnél valaki megrántja a karját Visz- 
szahökkent: hajszálnyira előtte egy ha
talmas fekete autó rohant ol az aszfal
ton. Izgatott szőke leánya re mosoly
gott zavartan feléje:

— ügy megijedtem ... Csaknem elgá
zolta ...

A fin szavakat keresgélt,
— Most köszönni illenők... — mondta 

zavartan — igen, köszönöm... de nem 
tudom, érdemes volt-c ...

A leány ránézett csodálkozva.
— Talán jobb lett volna. — morfon

dírozott tovább félhangon a flu — 
gyors ós egyszerű... | növendékek jünnea. rormasaa, voltam Kassan... hoffy

— Ostobaság, — mondta a leány és ’ fedettek. Elbolondoznak a fiukkal. Kltá- gn olyan szép volt akkor este,
nevetett. - Elül „óp... A Ugeeebb.. 1 ----------------- - ----------- a n>«

A társalgó lassan mogeicuKui. niini- 
növendékek Jönnek. Formásak, szépek, 

ós ’ v F.1 bolondoknak a fiukkal. Kltá-

i felejtettem a tekintetem. Észreveszi, oda
jön és a váltamra támaszkodik.

_________ , __ Kissé elpirultam. A lány szép volt, 
és incrÓN* közben  "hozzá simult. É« a flu mélyen nézett és én még jobban elpirnl- 
inár tud’n. hogy ez snn a szent Grál tora. Éreztem, a legszebb foglalkozás a 
iiHCTonva. de szórt ment vele tovább a . statisztáké. Megszólalt: 
nap.Ul0.beu,_________________________________- A eiójad nem plro...

— -__ ---------------------- --------- * gult szemmel figyeltem. Kozdtem írt-
Mentek néh.my lépést. A fiúnak egy nyelni statisztn-kollégáimat Az egyik 

lllanatra a Grál-legenda jutott erzébe. Tutankhamen hölgyön vélotlcnül rajta- 
\ztán OHcndoscn. kérőn megszólalt:

— Tanítson meg élni...
— Bízza csak rám, — mondta a leány

és mcféí

hatalmas a színház ügyeiben. Magas szó
kon ül és hosszas vitára vau szükség, 
amíg valamelyest meglágyul.

Bonczos bácsi fölé már messziről lo
bogtattam a célúdét. Az öreg azonban

■ nem elégedett meg ezzel, hanem bevitt 
i a szobájába, előkereste a szemüvegét s 
I miután az aláírás hitelességét mcgálla- 
I pitotta, szabadon engedett
■ Sietve mentőm a színpadi feljáró felé. 
! Ettől a pillanattól kezdve különös zsi- 
, bongás lepett rám. A kulisszák mögötti 
! élet felém robbant, magába sodort s vitt, 
; ragadott három önfeledt, könnyelmű 
i órán út

A társalgó a második emeleten van. 
Kóristalányok, szininövondékek járnak 
fel-a’á, mind közvetlen, barátságos és 
jókedvű. Bent a társalgóban élénkou fo
lyik a társalgás. Szent iblszmadárnak 
öltözött fiatal ballerina szininövendók- 
kel évődik. Az ibiszmadáron sok a toll, 
do kovés a ruha. A növendéken apacs
ruha. A növendék felém fordnL Meg
döbben. Vissza akar húzódni, látom, me
nekülni szeretno. 'Késő, eléje állok.

— Szei-vusz Dezső!... hát te itt!... 
Dezső jó barátom, fogalmazó az egyik 

minisztériumban. Keserű mosollyal 
mondja:

— indég ettől féltem. Éreztem, egy
szer felismer valaki. Hát igen... estén
ként. idejárok, tehetségűt érzek, megke
resek ötvenezer koronát... de az Isten
ért, ne hogy valakinek szólj!... És 
te?...

Félrevontam.
— Tudod, a Három Gráciát látni sze

retném, kél száz koronából nem lehet. 
Gondoltam, statisztálni fogok. Csinálj 
valamit, lakáj, inas, akármi, csakhogy 
be öl tűzhessem ...

Nem múlt el tiz perc és tervem sike
rült. Az e'.'yik beteg volt, titokban be
ugrottam helyette. Dezső magával vitt 
a statiszták öltözőjébe.

Hosszú terem a harmadik eme’cten. 
Középen rubaállvány, oldalt székek és 
asztalok. Minden asztal előtt üvöltő, 
meztelen kaníhálok. Ének, fütty, lárma 
és nevetés. Éles hang süvít át a ter
men:

— Ide nézzetek, a Francin hosszú 
alsónadrág , van... Tudjátok, ki viseli

Ismét nevetés. Francit körülveszik, 
előbbi hang:

— Fiuk, dobjuk ki Francit!
Több hang:
— Közös akarattal!... Kivele' - •.
— Ki a ripnccsal!... Üssétek a hátát! 
Kituszkolják.
Ruhát kapok és öltözködni kozdek. Fo- 

hér harisnya, lakkcipő, térdnadrág, 
plasztron és zöld színű aranysujtásos 
kabát. Mintha csak rám szabták volna, 
minden talál. Utána arcfestés. Tudom, 
hogy kell. Láttam, n feleségem hogy 
csinálja. Nem veszik észre, hogy idogen 
vagyok Csak otthonlasan keil mozogni. 
Visszatértem a társalgóba. Partnerem, 
a másik inas, magyarázni kezd:

— Tudod, te a sezlon lábát fogod mag, 
fél Ívben mész ol a sezlon előtt, felome- 

I led és kivisszük. a Vendrey tata tapsol, 
bemegyünk.

ötször, hatszor elmondotta, aztán meg
szöktem előle. Talán reggelig is el foly
tatta volna. Itt mindenki tagozódik. Ru- 

I hám azt mutatta, közéjük tartozom, 
I ezért engem is tagoztok.
1 A társalgó lassan megélénkül. Színi-

Szédülni kezdtem. Egyszer vagyok 
statiszta!... Ilyen szép leány ... Da. 
dogni kezdtem ...

— Ha megcsókolod, piros lesz...
Nevetett

— És piros lett a szájam!...
A folyosón bújos ballerina mosolyog 

rám. Madzger Fini bárónő. Pár lépést 
táncol. Kezet csókolok. Utána a kedves 
Thain Dolly csicsereg. Reggelig elhall
gatnám, de Pintér Gizi hátbavág, no 
állj olyan görbén. És mind a három nő 
vendek hangosan felnovet.

Hirtelen kicsapódik az ajtó. Förgeteg 
módjára nyolc-tiz gyerekleány ront be 
s diadalmas kiáltással a kanapékhoz ro 
hannak. útbukfenceznek rajtuk s a kö
vetkező pillanatban a falak mentén asz- 
talon és sezlonon tótágast állnak. Ballo- 
rina növendékek. Itt j (leányoknak hív- 
ják. Bámulatos ügyességgel kézállást 
csinálnak; de a felnőttok csakhamar ki- 
kergetik őket.

— A második felvonásban az én jele
nésem következik. Kezdek izgatott lenni. 
Éa ez az Izgalom egyre jobban erőt1 vesz 
rajtam. Mi lesz, ha leejtem a sezlont?.- 
A taps fölhangzik. Lámpák ... közön- 
ség... zene., fény... pompa!... El- 
kábít. Lehajolok ós keresgélni kezdek a 

. ér piros l*tt at ajkam

1

sezlon lábai között. Nőm tudora, -mit 
akarok. Csak úgy érzem, hirtelen mon
danom kell valamit, kikúltani valamit, 
hogy Én.'... Én!... Én!... Do Csillag 
bácsi, a felügyelő hangja éazretérit:

— Mozogj!... mi lesz! ... a fene...
Nem tudom, hogy kerültom ki. Viha

ros veszekedés téritett magamhoz. Sza
bolcs titkár ur valami drótok miatt az 
ügyelővel veszekedett Citrom, az ügyelő 
az önérzetét sértve érezte és ezt ki is fe
jezte, do okkor megjelent Komlós. Rá
kiáltott:

— Hogy lehet magának Önérzeto! Egy 
szót so halljak, ne beszéljen, mert maga 
csak egy közönséges citrom!...

A másik sarokban Csillag bácsi ezüs
tös, kedves feje tűnik fel. Egyik statisz
tával beszél:

— Mondd fiam, van pénzed vacso
rára!

A statiszta sóhajt s két szeme rátapad 
az öregúr jóságos arcára.

— Hát kiadom ma a fizetésed. Menj cl 
fiam a jelenésed után s egyél valamit.

Megvallom, az ajkamat pirosra festő 
színin Övén dók tői eltekintve, statisztáié- 
som alatt Csillag bácsi imponált egye
dül. És még ' alaki.

Biller Irén! A kulisszák mögött talál
koztunk. Rám nézott Szép szeme mo
solygott. Megismerkedem — gondoltam.

A szinlnövendékok tegeztek, úgy gon
doltam, Biller Irént is letegezhetem. 
Minden erőm inasruhámba vetve, eleje 
álltam.

— Művésznő, ma... ezt akartam mon
dani, gyönyörű voltál, de az az utois 
rongyos két hang a torkomban p20’’’, 
Most már magáznom kellett. Sóiws 
kedvesen beszélgettünk. Aztán így *o>‘ 
tátin ”- , .

— Mi már réget! ismerjük egymást-
.. e kszik művésznő, Kassán új

ságíró voltam!... . 0
Biller írón olmosolyodik. Fehér k« 

a homlokomhoz ór, azt hlzzl, a atatuzm 
, haját Igazítja meg.
l — Hogyno, hogyne, ogéezen jel 
lékszem... .

I Most, hogy nincs már rajtam 
ruhája, elárulom művésznő: »ok» 
voltam Kassán ... hogy
ogy kissé el akartam kárhozni a mos 
lyáért

— Ugy-e. nem haragszik?
Z. Szabó

I
I----------
I Hamlsfo*akat;^e?&
1
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ötmilliós sikkasztás miatt 
cssr hordár feljelentést tett 

e$y áldetektiv ellen
Panaszos, mint gyanúsított

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Vasárnapra forduló éjjel óta érdekes 

'Csalási ügy Len nyomoz a rendőrség. A 
( feljelentést ogy hordár tette, aki azou- 
, bán csakhamar panaszosból gyanusi- 
i tóttá vált és ebben a minőségben még 
; mindig a rendőrség Őrizetében van. A 
; tulajdonképpeni károsult egy ügyvéd 
| folosége, aki ötmillió korona erejéig 
van érdekolvo az ügyben és a háttér
ben egy áldetektiv alakja lappang, aki
nek feltalálására a rendőrség njomo- 
zást indított.

Szombaton délután dr. Popovics 
Sándornó, ügyvéd neje a Kálvin-téron 
levő Kriegner-fólo gyógyszer tár előtt 

i posztoló Bozsik János 690. számú hor
dárnak megbízást adott, hogy a közeli 
zálogházban Jövő két gyűrűjét váltsa 
kL Az uriasszuny a hordárnak két zá
logcédulát és pénzt adott át azzal, hogy 
a Kriof,ner-gyógyszertár előtt megvár
ja, amíg a gyűrűkkel visszaérkezik.

Popovícsné hiába várt, a hordár nem 
jelentkezett. Az esti órákban azonban 
megjelent a főkapitányságon Bozsik 
János és ismeretlen tettes ellen feljelen
tést tett csalás miatt, a következőket 
adva elő:

Amikor Popovicsnétól elvált, a 
Lónyai-utcában levő állami zálogházba 
ment, kiváltotta a gyűrűket és vissza
felé igyekezett Alig tett azonban pár 
lépést, egy ismeretlen férfi útját állta 
és detektlvnek mondva magát, kijelen
tette, hogy a két gyűrű lopott holmi. 
Az állítólagos detektív 
hordárt, hogy kövesso 
Ságra.

A főkapitánysúg épületébe érve a de
tektív a két gyűrűt, — amelyeknek ér-

körúti koldus
Az Erzsébet-körut sarkán egy vak 

koldus áll.
Kopott katonaruh újában, szerényen,

szófián, i..-v--------- - -- - -■
járókelők részvétlenségébo. 
zug, pezseg az utca. A villamosok lár
májában, a hullámzó néptömegek zsi
vajában úgy áll meghúzódva, elhagyot
tan a sarkon, mint egy alvó, mozdulat
lan bölcselkedöje az elmúlt, viharos év
tizednek. Kérges tenyerében kopott ka
tonasapkát tart, benne két-, tíz- és liusz- 
koronás papírpénzeit.

Itt áll elöregörnyedve, a mellén ér
demrendekkel, mint egy szimbóluma va
laminek, amit nagyon sokan láttak 
mind a két szemükkel. Most azok fs va
kok, ugyanúgy, mint ő.

Egy fehérruhás hölgy megy el előtte. 
A kezében a kislánya Keze. A pötömnyi 
lányka alig bir lépést tartani az anyjá
val. Okos arcocskája olyan, ' ' 
friss barack. Kíváncsian 
jobbra, balra.

A vak katonán megakad a 
tatlan kis lekének szokatlan 
bér szomorúsága. A 
egy kirakat szemlélésében s ezalatt 
cdaszalad a koldushoz. Megáll előtte s 
csöpp kezét ráteszi a sapka peremére.

A világtalan katona érzi, hogy a 
sapka mozdul, azt hiszi, hogy pénzt 
dobtak bele, gépiesen odanyul s a keze 
találkozik a kicsi gyerekkizzel.

A kislány nem ijed meg, a kezét nem 
kapja vissza, bátran nézi a nagy, so
vány kezeket.

— Tatona bácsi, miért nem masírozol?
— selypíti,

A vak ember szokatlan melegséget 
érez a szive körül, lezárt szempillál alól 
előtör egy könnycsepp, elfeledkezik min
denről s félkézzel felemeli magához a 
gyereket.

A pénzzel telt sapkát a fejébe nyomja 
s a szabaddá vált karral végig
simítja a gyerek telt arcát.

Nem tudja, hogy mit kérdezzen, talán _____ _______ _______________ _______ —__
nem is tudna ezólani. Tétován tapogatja vjgzi üzenetünket, ha súlya nem ha- 
» tóldny «Woa hujdi, a puha ladja a husz g,.nmot kéíw.iz.
kis kezet, könnyezve, mosolyogva engedi i. v °° - -
át magát a gyerek ölelésének. A kis
lány nézi a féloldalt dűlő, könnyező 
katonát, de egyszerre észreveszi a szál- 
lagos vitézségi érmeket. Egyébként fel
emeli őket, hallgatja a csilingclésüket.

— Tatona bácsi — mondja — adjál 
netem tsz egy medált!

A vak katona ellágyulva, habozás nél
kül szedi le az egyik érmet s boldog 
mosollyal odaadja a kislánynak.

A gyermek édesanyja ebben a pilla
natban fejezte be a kirakat tanulmá
nyozását, keresi a lányát s meglátja a 
kopott, vak koldus karjaiban.

— Liliké! Rögtön idejönni! — kiáltja 
s pirulva néz körül, hogy nem-e látja 
valami ismerős.

Liliké megijed, Ickivánkozlk a földre. 
A koldus gyengéden leteszi s Liliké 

kezében az éremmel szó nélkül szalad 
az anyjához.

— Nézd, anyám, kaptam a tatona bá- 
os'.tól — s mutatja a kapott érdemrendet.

— Azonnal add vissza a bácsinak, — 
sivitja az anyja s szigorúan toppant 
hozzá a lábával.

A vak cmber leveszi fejéről a sapkát. 
Az éles, parancsoló szavak egy pillanat 
alatt kijózanítót iák: ismét a körúti kol
dus lett belőle.

A kislány odaszalad hozzá és szomorú 
engedelmességgel bedobja a vitézségi 
érmet a papirpánzek közé.

A vak katonának lebukik a feje, hull 
a könnye.

^gy fehér könnycsepp éppen az 
éremre hull.

megadással törődik bele a
Körülötte

mint egy 
tekint get

szeme. Ár
éi vak em- 

mamája elmerül

Vési Andor

— Vasárnapi ajándék. Nagyon ír- 
fekes olvasmány fekszik elöltünk a 

szeikesztŐGcgl Íróasztalon. Egészen 
bizonyos, hogy érdekesebb mint egy 

onson de Terraillo rgény, érdeke- 
jebb mint a legizgatóbb olvasni

való, mint a leglüktetőbb cselokmé- 
yu amerikai film. A hzáraz fogal- 

vntZ‘!sár , 6 a savanyu stílusáról nc- 
amfi68 hivatalos lapot olvassuk, 

a legújabb állam! árdrágltá- 
h.i? w1L fBy 1914-ben cliiunyt 

< landó ma felébredne s kezébe ven- 
n»> a« egészen bizonyos, hogy
töüenkozveez?ly?s eIm<*óteg lenne

felszólította a 
a főkapitány-

vél re, amely mondjuk Debrecenbe

Barátom, a köz. 
tisztasági alkut- 
mázott, a párisi
men ti tudósítást 
olvasta éppen, mi
kor rábukkantam 
az uccasarkon.

— Má ezt nőm 
egészen értem, 
uram — mondot
ta. — Mér van

1 féke őt millió korona, — magéhoz véve, 
eltűnt az egyik hivatalszoba ajtaja mö
gött és többet nrtn jelentkezett. Bozsik 
sokéig várt, végül is feljelentést tett az 
állítólagos detektív ellen, aki a feljelen
tés szerint kicsalta a nagyértékü gyű
rűket.

Az ügybon Graul Viktor dr. rendőr- 
kapi’ány vezetésével indult meg a nyo
mozás, amelyet Fecske Ferenc detektiv- 
felügyelő csoportja folytat le. A nyomo
zás során megállapítást nyert a hordár 
által adott sz'.-mólyleirúshoz hasonló 
egyén tényleg járt fen a főkapitánysá
gon és a hlvatakzemélyzut tagjai közül 
többen emlékeznek rá. A hordár megmu
tatta azt a szobát, ahová az állítólagos 
detektív bement, de itt som tudnak ar
ról, hogy az ismeretlen férfi, aki vala
milyen ügyben csakugyan járt a jelzett 
hivatalszobában, gyűrűkről említést tett 
volna.

A hordár előadását azonban teljesen 
valószínűtlennek találták a rendőrsé
gen, annál is inkább, mert egyesek állí
tása szerint az illető ismeretlen egyén 
már többször járt a főkapitányságon és 
uafósíinfíen e/7.v üqyvéd, akit a hordái 
iátott és őt jelülto meg az áldetektiv 
gyanánt.

A rendőrség gyanúja nz, hogy Bozsik 
az egész csalási ügyet kitalálta, mert ő 

] maga sikkasztotta ol a gyűrűket. Érde
kes, hogy Popovícsné még mindig nem 

' tett feljelentést a nagyértékü gyűrűk 
j miatt.

A rendőrség Bozsik János hordárt 
egyelőre őrizetbo helyezte és a tényál- 

I lás tisztázására a nyomozást- lefolytatja.

I

le* a nagy ribillijó 
_______ ' emijatt a részvé

nyek mijatt? A Friedrich ur megtá
madta a kormányt, mer a belügymi
niszter ur részvényeket kapott. Erre 
felállt a miniszti-relnök ur és kijelen
tette, hogy a belügyminiszter ur nem 
kapta, hanem vette a részvényeket, mi- 
jelött a tőzsdére vezették véna őket. Es 
meg is kérdezte a Friedrich urat, fen- 
tartja-e azt a vádat, hogy ingyen izék- 
rül van szó. Erre a Friedrich ur azt 
válaszolta, hogy itt valami erkölcsi 
szempontrul van szó, ha az ember 
tuggva, hogy felmegy az áruk. Erre, 
óvasom az újságba, a fajvédő cso- 
pnrtozat igen nagyon tapsót. Hát először 
is nem értem, mijért nem szabad venni 
valamit, ha az ember tuggya, hogy fő- 

a- ára. Hiszen uram, akkó mind 
erkölcsi szempontok vagyunk mink is, 
mer ha tuggyuk, hogy főmegy a tra
fik ára, hát egyenest sorba állunk a 
tőzsde előtt, a kegyelmes ur is, meg 
jómagam, is, meg mindenki. Bolond az, 
aki nem vesz valamit, ha tuggya, hogy 
drágább lesz. A másik dolog, amit nem 
értek, hogy mért hejeselt a Friedrich 
Urnák Ec.khardt ur. Mikó őrá ja ugyan
ezt monta a Fábián ur, hát akkó na
gyon ki tót kelve magdbul, oszt aszón, 
ia, hogy ijjen rendes üzletet ö mindig 
meg fog csináni, abba a Fábiánoknak 
nincs beleszólásuk. Hát semmihez sa 
értem. No, istennek ajálom.

>♦ <—BT—.. .......

alapján Tcöreököt vasárnap kiszál
lították a lipótmezei elmogyógyin
tézetbe.

— Kiss Margit nem lett öngyil
kos. A reggeli lapok megírták, hogy 
Kiss Margit színipövendék, Dcgen- 

ifeld gróf sógornője Veres Pálné uc- 
jca 1. alatti lakásán morfiummal és 
vcronállal megmérgezte magát Kiss

maja m_w - --------- „------------, -----------
(koronás bélyeget ragaszthatunk. 
Egy százezerkoronás postautal
ványra (ki küld ma ennél kisebb 
pénzt?) nyolcszáz koronát szurkol
hatunk le. Rémes. Valamikor ezért a 
pénzért Pestszentlőrincim házat vá- „„„„ 
sárolhattunk volna. No és aztán égé- iMarffltot, aki a Payor-szanatórium- 
szeu külön fejezetet kellene szentel- |)an fekszik felkereste a Hétfői 
ni a trafik-drágulásnak is, minden LVopltí munkatársa a II. emelet 26. 
dohányos ember legnagyobb rémé- PZúmu betegszobában. Kiss Margit 
nek. Hol vannak ma már azok a ró- |és hozzátartozói a következőket 
zsnszinü idők, amikor a jó, flnomdo- ^mondották nekünk: - Szó sincs ön- 
hányu Király cigarettáért négy ko- gyilkosságról, töltött paprikától
mény fillért szurkoltunk le a sarki I kaptam gyomorrnál gczóst, szerencsé- 
trafikosnak. Elmúltak visszavonha- re nem súlyosat Az egész félreértés
tatlánnl s mi már csak úgy emlé
kezhetünk rájuk, mint az aranjuezi 
szép napokra. Az a dohányos férfi, 
aki azt a hallatlan luxust (!) engedi 
meg magának, hogy naponként har
minc memphist szív el, fizethet ezért 
az élvezetért havonként százryolc- 
ezer koronát. Ezek utón Igazán le 
kell szokni a dohány hódító narko
tikumáról is, tekintve, hogy az egé
szen gyengeminőségu cigaretta ára 
is égig szökött A dráma-szivarka 
negyven korona.

— Jivult Budapest közegészségügyi 
á’lapota. A budapesti főorvos kedvező 
kópét fest Budapest közegészségügyi hely
zetéről. Már a múlt hónapban is meg
lehetősen kis számmal fordultak elő a 
fővárosban fertőző megbetegedések, ezek
nek a száma pedig ebben a hónapban 
’elentókenyon. 521-el csökkent. Ebből a 
kanyaróra 152 esik. Kiütéses tífusz, hó
lyagos himlő és kolera egyáltalán nem 
fordult elő. A halálozás! arányszám som 
túlságosan nagy. Vörhenyben 3, kanya
róban 1. Csak az Állami Gycrmekmenhe- 
’yen volt még most is jelentékeny ara
tása a halálnak, egyedül hány.íróban 15 
gyermek halt meg, 48.24%-a a betegek
nek.

— Elmebeteg a Hetek uccui gyil
kos kocsis. Megírtál; a lapok, hogy 
pénteken reggel a Városmajor n«vai 
rcrtdőrörMiobából TeŐreölc Béla 21 
éves kocsis ellopott egy revolvert és 
Tzznl a Tietek uecn 83. «zánin M-. p» n 
1'lőtte haragosát Rónia János so-

tőle PT?s e,mebctB«t lenne fórt. TciSrenkflt pénteken este elfog, 
lapot p! i „ olva’nl, ® hivatalos tik és bevitték a fdkuplldnysAgri 
egv nnn t5LmA í'ynifiiás csak A rendörorvoa mogvizstrélta a gyll- 
Postai dlinín'z89' K,J1'I például a ikos kocsist é« tnetállnpitorin i-h.

oljstabáa emelését Egy le- [hogy elmebeteg. Az oXBslú yílcminy

úgy történt, hogy a rendőr meglátta 
a kapuban nz általunk kihivott men
tőket és feljött a lakásba. A mentő
orvos viszont a rendőrt látta meg. 
Erre mind a kotten öngyilkosságra 
gondoltak és ezt is jelenteitek.

— Főhercegi vendég a Kert-moziban. 
Auguszta királyi liereogasF.zony ma este 
kíséretével megjelent a Kert-moziban, 
ahol az Igazgatóság tagiul ünnepélyesen 
fogadták a magas vei.'léget. Ma este ko
rfiit színre utoljára a ragyogó műsor, 
amelynek keretében „Az aranymadár- 
oimű hat felvonásos dráma n „Tökéletes 
férj*4 cimü ötfel vonáson vígjáték, a „Fix- 
Fox nyaral*4 kacagtató hurleszk és az 
Angol Híradó peregtek le a vásznon. 
Auguszta fóhferccgnö a látottak felett 
teljos megelégedését fejezte ki.

—- Könyöt kabarét nyit a körúton. 
Rönyöt, a Fővárosi Cirkusz bérlője, 
értesülésünk szerint kivette a Gomb 
rinus helyiségét és ott Ma/ft/ar falu- 
szerű mulatóhelyet nyit, ahol nívós 
kabaré^löadások keretében fogják 
mulattatni a közönséget. Könyöi, 
eddig a Fővárosi Cirkuszt minta
szerűen vezette, a jövő évi bérletre' 
már nem is adott be pályázatot. A 
főváros úgylátszik minden pénzügyi 
deficitjét a cirkuszon szeretné be
hozni s lehetetlen feltételeket sza 
bott meg a bérlet elnyerésére. Ed
dig még nőm i« adtak be pályázn 
tót, s ha a főváros nem er.nyhiti r 
feltételeket, úgy valószínűleg 
is akad pályázó e jövőre nem 
nak meg a cirkusz karul.

— A Lcnu? elvér mától kezdve a 
moziban, ElőadrRok kezdete 8 és 10 
kor.

ner*
nyíl

Park

— Zárlatot rendeltek el egy gyár he
lyiségeire. A X. kerületben. Halom ueoa 
7. szám alatt levő Orosz J. ós Társa kő
bányai szappangyár részvénytársasággá 
akarta átalakítani üzemét és a Magyar 
Unió Bank vállalta ezt magára. A telket 
és az épületeket át is írták már a még 
meg sem alakult részvóuytársaág nevére. 
Közbon, mert az ügy sokáig húzódott. 
Orosz vissza akarta venni a bankkal 
történt megállapodást és ügyvédje, Her- 
nád Henrik dr. utján arra kérte a bíró
ságul, rendelje el a gyár helyiségére a 
zárlatot. A budapesti törvényszék ezt el 
is rendelte és a végzést közzétette a Hi
vatalos lapban. A bank persze fellebbe
zést jelentett be és igy az ügy iratai a 
táblához kerültek, amely a napokban 
fog dönteni.

— Szőke Szakáll afférja és az ar
tisták. Megemlékeztünk Szőke Sza
káll affórjéről Grüner Ottóval, a 
Trocadero tulajdonosával, amelynek 
fr4l •''menyeképpen az Artista Egye
sület kimondotta, hogy december
ben három napig egy artista sem 
lép fel a Trocaderóban. A napokban 
az Artista Egyesület választmánya 
Novak Mihály elnökletével ülést 
tartott, amelyen hatályon kívül he
lyezték ezt a bojkott határozatot. 
Egyutal kimondották azonban, hogy 
szeptember valamelyik napján az 
összes helyiségekben, ahol artisták 
lépnek fel, öt perce? tüntetősztráj
kot fariénak, ezzel akarván megóv
ni az artista tekintélyt,

— ÁtaK-itják n Ccrcle-t. Mindenki 
ismeri a Ccrele des Etrangers-t, amely 
a Körút és Király-utca sarkán egészen 
világvárost Milánban szórak oktatta a 
mu’atnivágvó közönséget. A mulatóhely 
agilis igazgatója, Kádár Miklós most 
egészen uj'-zerü átalakításokat végeztet 
helyiségében. A Király-utcai részen lég- 
modernebb stílusban bárt rendez bo, 
ahol Frölich János fog zongorázni, lesz 
nngvsznrü táncterem is, szóval minden, 
ami szem- azájingero. A körúti ró- 
von pedig kereskodelmi vállalatot ala
pit a leleményes mulatóéi rektor.

— öngyilkossági kísérlet a foka- 
vitán? ságon. Késmárky József mun
kást szombaton éjszaka kihágás mi- 
ift előállították a főkapitányságra. 
Mialatt a központi ügyeletén kihal
hatták, Késmárky V hajolt, felkapta 
t padlón heverő éles kis bádogdara- 
’ot és balkarján fel akarta vágni 

- le az ereit Egy rendőr azonban 
idejekorán észrcvtHe a szándékot, 
negkapta Késmárky karját úgy 

hogy csak jelentéktelen karcolást 
udott a karján csinálni. 

Poloska irtást
A»iak«rit-uh, festést, •sftnye«vi:<1uzást J* »eiónjr«- 

jbben vállal Tatüks vakum. Hűm Ldc u. U. TeL 84-34
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Wolff-konszern kapja jóval maga- 
sabb árfolyamon. A Mérleg részvé- 1 
nycit ez előnyös tranzakció hírére . 
a vasárnapi magánforgalomban 4 
erősen keresték s 60.000 koronás < 
pénmjánlat ellenére sem míítatk<>- 1 
zott áru.

Az Atlantica-tröst tranzakciója. E 3 
hó 22-iki közgyűlésén az Atlantion- 3 
tröst egy nagyszabású tranzakciót ; 
határoz el. A jelenlegi 100 milliós 
alaptőkét először 130 millióra, aztán 
a részvények névértékének a túrta- 
lékalapból 1000 K-ra való kiegészí
tése utján 650 millióra emeli fel. A ' 
tranzakció összefüggésben áll a Fi li
maiul részvénytársasággal, amely 
magyar-olasz társaságot az Atlan
tira az olasz kormánnyal való meg
állapodás következtében létesít.

Változások a Hitelbank leány vál
lalatainál. A Hermes, amely eddig 
a Hitelbank leányvállalata volt, hir 

'szerint liquidálni fogja bankügyle- 
: teit és a Hitelbank vasipari érde- 
: költségeinek központja lesz. Az Ehő 
: Magyar Tparbank, amely tudvalevő- 
jleg nem régen mondta ki a fúziót 
iaz Iparbankkal, már liquidál is. A7. 
! intézet fiókjai a Hitelbank fiókjaira 
• •változnak át.
! A Pallaa tőkeemelése. Erős lendület- 
' tel tör előro a Pallas részvénye. Ebben 
< a tényben részben a tőzsdének az a fel- 
i Ismerése játszik közre, hogy a részvény
■ aláértékclt, részben pedig a legközelebbi 
i napokban elhatározandó tőkeemelés veti
előre árnyékát Úgy halljuk, hogy a lé
tesítendő tranzakció nem minden rész
lete van még kiforrva. Valószínűnek 
látszik, hogy a tőkeemelés tekintettel a 
tervbe vett üzembővítésre és új üzlet
ágak felvételére, jelentős mérvű lesz és 
hogy rz új Tészvények 1:1 arányban 
igen előnyös árfolyamon kerülnek ki
bocsátásra.

Bánfaival „kőszén-. A napokban egy 
közlemény jelent meg a lapokban, 
amely azt publikálta, hogy a Bánfaival 
Kőszénbánya Részvénytársaság 100 mil
lió koronára emelte föl az alaptőkéjét 
Eddig hagyján, senkinek semmi köze 
hozzá, hogy ez a „kőszénbánya- föl- 

1 vizezte a részvénytőkéjét csak az ne le- 
’ gyen a következménye ennek a tranz-
■ akciónak, hogy a részvényeket most 
1 már a közönség nyakába fogják sózni.

Ámde, információnk szerint a Bán
faival részvények legközelebb már a 
magánforgalomban fognak szerepelni, 
így állván a dolog sorja, érdemes lesz 
rávilágítani erre a szénbányavállalkó- 
zásra. Először Íz meg kell állapítanunk, 
hogy a bánfaival szén a gyenge borsod- 
megyei szenek között is a legsil&nyabb 
fajtához tartozik. Amolyan nyári szén, 
amelynek alig 2000 a kalóriája. A bá
nyászáé primitív módon, tárnán keresz
tül történik, sőt a legnagyobb részét 
felszínen kotorják össze, az úgyneve
zett „Tagban” szisztéma szerint, mint
hogy a szénréteg közvetlen a humus 
alatt 1—2 méternyire fekszik. Ipor- 
vasutja nincs. Meg kell említenünk, 
hogy a bánfalvai szónterületre a Ma
gyar Általános Kőszénbányának huszon
öt évvel ezelőtt már turzásl és szén- 
kiaknázási szerződése volt és bár a 
MÁK a próbafúrásokat annakidején 
megejtette, azt a tapasztalatot szerezte, 
hogy a terület bányászáéra alkalmat
lan, minélfogva a szorződést felbon
totta. Mielőtt tehát e bányavállalat 
részvényeit bevezetik a magánforga
lomba, a közönségnek jó lesz az elmon
dottakat figyelembe venni.

x A Rltnamurány—Salgótarján! Vasmű 
Rt. a tárcájában fekvő 10.000 darab 
brünn! Bánya- ée Kohótársaság-rész- 
vényt, felhasználva azok kedvező árfo
lyamát, értékéé! tette. Az ellenérték 
cseh koronakötelezettségek törlesztésére 
fordittatott.

m A« E1»0 Magyar Papíripar Rt. a Müh- 
rinche Agrár- und Induetrie-Bankkal cmH- 
■zlovAk tart Oxánáinak rendeiÓ6O iigyAben 
megállapodást létesített, amely szerint a 
bank követelése fejében ae Első Magyar Pa
píripar Rt. újonnan kibocsátandó réMvé- 
nyeinek egy részét kapja és a vállalat na- 
rionalizálánra korülő gömöri telepeinél jc 
lentékeny részesedéshez jut. A társaság en
nek megfolelőeu augusitus 14-éré egybehi- 

| vott közgyűlésén alaptőkéiét 15 millióról 3o 
millió koronára emeli fel 75.0W darab nj 
részvény kibocsátása utján. A kibocsátandó 
-------U.XÍ dcíibct a Mdhrischc 

írbanknak engednek át, mig a fenmnra 
— -2.JOO darab részvényt több évi zárolás

* Jelenlegi többségi csoport vesíi út.
-----------JJtt ’-ftrí aziránt is. 

szlaboii papírgyár gépelnek 
«».•-------------------------------------------------- rJ gyárat lé
tesítenek, amely terv keresztülvitelére to- 

"'*■ * ■"* *'"* ‘-------- társaság.
«««• ~ | x A Mobilbank Rí. f. hó 11-én tartott
regi reszrenyre egy j rnndkivüli közgyűlése az iulézet alap 

............ kOTOuáévt. A főMÜ- (tőkéjét 400 millió koronáról 800 mlH c 
| maradó réwgvénypaketet az Ottó »koronára emelte fel.

Az eladók téliesen
ettüntek a részvénypiacról

Ismét a nahtspaplrok, fölén ■ Hitelbank értékel 
kerültek előtérbe

A részvénypiacon a múlt hét olojén 
bekövetkezett ollanyhulás ugylátszlk, 
eaak átmeneti volt A hetekkel ezelőtt 
megkezdődött átértékolésl folyamatot 
fel tartóztatni nőin lehet, legfeljebb csak 
Időlegesen megszakítani. Az az átmoneti 
ellanyhulás tehát, amit egy-két napig 
láttunk, tiaztán tőzsdetechnikai okokra 
▼esethető viasza. A bankok ugyanis a 
tnult hét elején kikapcsolódtak a tűzadói 
forgalomból, úgyszintén a nagy egyez
ményes cégek is, amelyek a Girón kívül 
nem mertek kötni.

Csütörtökön hirtelen megváltozott a 
helyzet, mert a közönség nem ugyan a 
pénzintézeteket, hanem a tőzedol ma
gáncégeket nagyszámú tőzsdei megbízás
éul kereste fel, amivel szemben az el
adók teljesen eltűntek a piacról. A kö
zönség főleg az arbitrázs-értékeket ke
reste bécsi ösztönzésre, miután az ottani 
piacon a korona újabb bécsi lejegyzése 
következtében a magyar arbitrázs-érté
kek szintén animáltak voltak és az osz
trák arbitrázs-tevékenység nálunk is fel
tette újból a béosi piaci kedveno játék
papírjait: a Magyar Hitelt, a Salgót, a 
Rimát és az Allamvasutat. A bécsi spe
kuláció főleg és elsősorban a Rimát fa
vorizálta arra a hírre, hogy a Rimamu- 
rányi néhány nappal ezelőtt eladta a 
tárcájában elvő 10.000 darab brünni 
Kohó-részvényt, ami által nagyobb ösz- 
BMgü osehkoroim követeléshez jutott.

A helyt spekuláció az arbitrázs-értéke
ken felül a csütörtöki rendkívüli szilárd 
tőzsdenapon főleg a nehéz értékeket ke
reste, amelyek közül különösen a Geor
gia ée a Mezőhegyest Cukor nagyarányú 
előretörése volt szembetűnő. A Georgiá
nál hir szerint újabb nagyarányú tranz
akció készül, a Mezőhegyosi Önkornál 
nintén tranzakcióról beszélnek. Nagy
arányú kereslet közepette a Georgia szin
tén a* 1 millió koronás árfolyamú papí
rok sorába lépett és az Urikányi is a

milliós árszintű értékek sorát gazdagí
totta. Egyáltalában feltűnő jelenség
ként kall azt regisztrálnunk, hogy a Hi
telbank papírjai, amelyek az elmúlt 
nagy hosszban a közönség kizárólagos I 
kedvencei voltak, ismét, előtérbe látsza- ! 
nak kerülni, A Hitelbank valamennyi : 
értéke ugyanis megmozdult a csütörtöki • 
tőzsdenapon óa úgyszólván valamennyi. 
Hitelbank-érték, Így a Karton, Mág, i 
MFTfí, Fegyver és a két Ganz újra a j 
tipp-paplrok sorába kerültek.

Dacára a korona stabilnak látszó ár-: 
folyamának, ugylátszlk

a most megkezdődő tőzsdehéten is j 
erős tőzsdenapokra lehet számítani, , 

legalább i» a szombati ée vasárnapi szí- i 
lárd magánforgalomból ezt a követkéz- 
tetéet vonja le a spekuláció.

A kis- és közóppapirok árfolyamala- 
kulása ugylátszlk egyelőre megállt és a 
közönség ismét egész Agyőimével a ne
héz papírok, elsősorban pedig az intér- 
naclonália értékű valőrök felé fordul.

A bankok, amolyek eddig teljes tar
tózkodást mutattak a piaccal szemben, 
ugylátszlk most már szintén

kénytelenek lesznek eddigi tartóz
kodó magtartásukból kilépni,

minek előjeleit láttuk a csütörtöki 
zárlat felé is, amikor néhány nagy
bank bekapcsolódott az értéktizleti for
galomba. A piac egységes menetét ta
lán csak az zavarja, hogy a piacon 
három kasszára kötnek, prompt kasz
ására, augusztus 22-iki ex girókasz- 
szára és az augusztus 27-ifci pótives 
nagy girokasszdra.

A pénzpiacon lényegébon nincsen 
semmi változás. A pénz ugylátszlk bő
ségesen áll a plao rendelkezésére, mert 
a szombati napon is nagy cégek tétel
ben ő—7’/» között kínálták a prompt 
pénzt.

Az Angol-Magyar Bank-részvé
nyek árolugr&sa. Az uj erőre kapott 
hosszlrányzat az Angol-Magyar 
Bank részvényeit is kimozdította 
stagnáló helyzetükből. A spekuláció 
különösen az Égisz és Lipták rész
vényeket kereste, melyek elmara
dottsága kézen fekvő. A vasárnapi 
magánforgalomban ezekre a papiro
sokra csak pénzkínálat volt, áru 
nem jelentkezett A hétfői tőzsdén, 
mindkét papír nagy árelugrására 
számítanak a jólértesültek.

Hírek az Őstermelő újabb tranzakció
járól. Az östormelőról, amely a leg
utóbbi lanyhulás közepette szilárdan 
tartotta kurzusát, különböző tranzakciót 
hírek vannak a tőzsdén elterjedve. A 
többi közt egy szeptemberben elhatá
rozandó tőkeemelésről beméinek, amely
nél 2:1 arányban egyenként 50.000 koro
nás árfolyamon kerülnének kibocsátásra 
az új részvények. Beszélik azonkívül, 
hogy a tőkeemelés után a részvény 
névértékét 5000 koronára teszik fel. Be
avatott helyen érdeklődésünkre idő- 
előtt kombinációknak minősítették a hí
reszteléseket.

A Mérleccyár elányfi, tran«- 
akciója. Az elmúlt héten erősen ke
resték a Mérieggyér részvényeit 
azok- akik már tudtak arról a ,OWJUl.„n 
tranzakcióról, mely most kedden roiuió koronára emeli tol . 

: Minf «■“>*. 
t Ottó n olff-konszern ós a Mérleg- Agrárban*-—*•------ •* x* •

gyár Igvazgatósága között folyta- «b“b,SÍ
» tqtt tárgyalások eredményesen be- Esrben megegyezés Jött létre 

fejeződtek, melynek folyományakép-
1 a Mérleg- és Gépgyár 30 mii- töltenek, amely terv keresetűn

alaptőkéjét ion mllhérn -mel!

▲ bankok újból tőkeemelésre ké
szülnek. A korona értékcsökkenése i 
követkeltében a bankok pénzasük- 1 
Bérletei ismét erősen megnövelted- ] 
teL Miután a Jegyintézet újabb f 
nary hiteleket nem ad, hanem a 1 
róaBvényvéllalatokat tőkeemelésre i 
hívta fel, hogy hiteligényeiket kielé- < 
gitaék, pérzügyl körökben biztosra i 
veszik, hogy már a legközelebbi idő- i 
bán ismét a tőkeemelések áradata : 
indul meg, úgy a bankok, mint ar 
iparvállalatok köréből. A pénzinté
zetek közül a tőkeemelések soroza
tát hir szerint a Hitelbank fogja 
megkezdeni.
- Ml történik a MFTR-nélf A ha

jósáéi értékek piacán feltűnt a leg
utóbbi tőzsdenapon a MFTR erő® 
megmozdulása. A zárlatig közel 30%- 
kal emelkedett, és a tőzsdei magán
forgalmon pedig megközelítette a 
900.000 koronás árfolyamot is. A 
tőzsdei körökben a MFTR ú remei- 
kedÓNéf azzal indokolják, hogy az 
angolok egy nagyobb MFTR rész
vénypakettet akarnak átvenni, da
rabonkért 4 és fél fontért^aml n font 
mai árfolyama mellett egy közel 
*0.000 koronás árfolyamnak felel 
meg.

A eukorpaplrok nagyarányú áremel
kedése. Tőzsdei körökben a Georgia nagy 
áranslkedéae sok kommentárra adott 
alkalmat. Egyáltalában a eukorpaplrok- 
bán nagyarányú további áremelkedésre 
számítanak. mert a oukorkamnúny ed
digi rendkívüli nagy ■ikeré orőeen 
megduxrasitotta a oukorváHalaíok nyc- 
fívMgazáinUját. A mn’t évrdl még 2 
millió métermársa énkor 
éa a« idei sxpört-kampAni 
reményekkel Dérnek

gyár igvazgatósága között folyta- 
tqtt tárgyalások eredményűben I

hogy a nni

exportra jfe,> Vimtan régi részvényre egy I 
•e nnrv < újat adnak 2000 koronáért. A fettn-

A Liget-Szanatórium Rt. aug. 10-6n 
tartott közgyűlésén elhatározta az alap- 
tőko felemelését 40,000.000 koronára. Az 
igazgatóság a közgyűlési felhatalmazás 
alapján minden egyes régi részvényre 
elővételi jogot biztosít 7000 korona ki- 
bocsáttat áron egy új Liget-Szanató- 
roum--.-észvényre. Az elővételi jog gya. 
korlásával kapcsolatosan minden ré"í 
részvényre ingyen egy Svábhegyi-Sz-. 
natóriumi részvényt is ad. Az elővételi 
jog a Liget-Szanatórium pénztáránál, 
hétköznapokon délután 4—7 óráig gya
korolható bezárólag; augusztus 22-ig.

Az Aktiengesellschaft für Elsenhahn- 
bedarf (AFEB) Wien Banhans Károly 
dr. báró volt miniszter elnöklete alatt 
|meg tartott rendkívüli közgyűlésén eb 
határozta, hogy jelenlegi 500 millió 
osztrák korona névértékű alaptőkéjét 
750 millió osztrák koronára emeli fel. 
Az alaptőkeemelést elsősorban a válla
lat ipari programjának megvalósítása 
indokolja, másrészt a vállalat üzleti for
galmának jolentékeny emelkedése is na
gyobb tőkék bevonását teszi szükségessé, 
az 1923 első felében elért forgalom — a 
jóvátétel terén a keleti államokban ke
resztülvitt különböző tranzakciókat fi
gyelmen kívül hagyva — már önmagá
ban moghaladta a ranlt üzlleti év tel
jes forgalmát. Kapcsolatban az üzleti te
vékenység Ilyetén megnövekedésével, a 
vállalat a nyugati országok gócpontjai- 
val is eredményes viszonylatba lépett. A 
rajnövidéki Woltt-koncorn részvénybír- 
tokát a wieni Allgemeino Deposlbenbank 
vezetése alatt alakult bankkorzorcinm 
mór ez év kezdetén megszerezte, neve
zett oég képviselői a vállalat igazgató
ságából kiválnak. Az Afeb Amsterdam
ban hollandiai érdekeltséggel együtt „N. 
V. Ferrovia Handel Maatsehappy" oég 
alatt 500.000 hollandiai forint alaptőké
vel testvérvállalatot alapított. A hollan
diai érdekcsoport & fentebb jelzett alap- 
tőkefclemelésbon már megfelelő résit 
vállalt. Az Afeb újabban Athénben és 
Konstantinápolyban önálló testvérválla
latokat létesített.

BOROS-, 
hordo

vevőim 
szíves figyelmét 

felhívjuk a közelgő szü
retre is felkérjük, hogy rendelé

seiket már most feladni szíveskedjenek 
Rendelések a beérkezés sorrendjében 

eszközöltetnek. Raktáron első
rendit új és használt 

hordák minden 
nagyságban

Böhm Kálmán 
Horáógvár Rt- 
Budapest, VI. kerület, Szabolcs ucca 19 
TtL 146-12. Sürgönyeim: HordMöhm, Budapest 
Írásbeli ajánlatokat nem adunk!

JVe dobta el W&M; 

zománcodényeit, & 
belli aijáalakltva visszakapja. Az nfiá xománeoxoü 
edényeket salát érdekében nézze meg-._,«••***• vesttsM, VI, Rózia-s. *7 (Szondy-u. sarok).

Óriási árakat fizetek 
mindenféle fórti- és tlsztiruhákért. feMrns- 
mttkért. szőrmebundákért, szőnyegért. Bilimen- 
teld M«t,vnLker^Oe4n£b«ooa».m 
Hívásra házhoz Jövök. — Telefón József 23-48

Viselt férfiruhákért
inleki a. 18. (KéMZÍnhás u. s.) Tol. Jóesef »*

TBOCAPERO
ssmnaasBBEESBssaacssKaiaESBsasc^*0

Fényes megnyitó műsor 
ftrtncti Károly, 

Járóul Bandi, Kmochni,
I Barna Járt, Koode Mária, 
( The 4 comedi boys stb. »tb.

' Kezdete 9 órakor
| Záróra 5 órakor
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a vízből cg yenki nt valamennyit 
meg smirgliztem őket . . .

— A’o, ez ugyan szép kis eset, 
miért kell ezt tllokijan tartani?

— Azt is elmondom. Az arany- 
halacskák ugyanis nem voltuk 
aranyhalak, hanem az udvarló fog
ta azokat valami pocsolyában és 
olaj festékkel bearanyozta a pikke
lyüket. Élelmes ember, mert most 
az aranyhal nagyon drága. Ezért 
nem szabad hát, lássa, elmondani 
senkinek a balesetet, de főként azt 
nem, hogy a művésznő az aranyba- 
misitó barátnak rövidesen kiadta 
az útját.

— Mondja, Szmoking, igaz az, hogy 
a valorizált adójavaslat szerint egy-két 

ánc-iznönk cs színészünk valóságos vi
rilista lett?

_ — Igaz hát. Miért ne. lenne igaz. 
Majd mindjárt elsorolom magának, 
ki lett virilista és miért. Először is 
Rózsahegyi Kálmán, akinek bir
toka. van Leányfalun, aztán Fedők 
Sári, aki szintén birtokos a Dunán
túl, Peiráss Sárinak villája van 
Rákosszentmihályon, ugyanott Pa
lástiig Irén, Újváry Lojzi és Sza- 
lontay Ferike is villáiul ajdonos. 
Hegedüséknek házuk van Besnyöm, 
Somogyi Husinak, Pcchy Erzsinek 
villája van a Hűvösvölgyben, Raj- 
naynak Ugyanott egy valóságos 
kis várkastélya; Gombaszögi Frida 
birtokos Tahiban, ahol Kürynek 
villája van, illetve csak az egyik 
villája, mert a másik itt van a 
Svábhegyen. Törzséknek házuk van 
Siófokon, Hajdú József színién ház
tulajdonos Mátyásfölden, Fény ve- ; 
sínek Budán van háza, Pcilieö At- [ 
lila birtokos Honi-megyében, Ilos- 

'■.Vág JLfcslnak .Szolnok mellett., vc^n 
; ------................ ~ .... \ egy hatalmas birtoka.Matány Antal
Ean Remiit és Pjég ózdiam este ki-, j pedig péeell villájában tölti o- nya~. 
mentek a. nffa'rra épült színházba r(lf,

..........-f nvíiaw-n • 
—■ Szmokingom a' múltkor azt me

sélte, hogy Halmayt kiviszi Király 
Drnö Amerikába. Hogy áll ez az ügy?

' — Már elintéződött. A kis Hal- 
may feltáncolt a Fővárosi Operett- 

j színház irodájába és bejelentette, 
■ hogy Király Ernővel együtt elmegy 
Amerikába. Mi thgadás, a direkció 

: meghökkent egy keveset és tárgya-

AVL5>MOkirír

no szaladjon, kedves barátom, hanem 
mondja már, amibe belefogott...

—. Jó. Legyen. Olyan szépen kér. 
hogy igazán nem tudok ellcntállni. 
Elmondom hát,de jól nyissa ki a fü
lét. Kan Pestén egy bonvivan, ma
ga is ismeri, kedves, hosszú gyerek, 
jól játszik, jól' énekel, csak egy 
v.:,:; hibája van, ha már ugyan ez 
ihábnak mondható. A szive olyan, 
mint a tapló, hamar tüzet fog. Ha 
az Unió vezére beosztja egy ope
rettbe, a kulisszák világában már 
mindenki tudja, hogy az óra kis 
mutatója még neg sem fordul pá
lyáján, a bonvivan szíve már 
lángra kap. Most aztán, hogy nyár 
tan, a mi kedves bonvivánunk is 
kint játszik a zöldben, hol újból el
érte végzete és röviden szólva, 
szörnyű hévvel beleszeretett a part- 
nernöbc, akiről mondanunk sem 
kell, hogy egyike a földkerekség 
legszebb asszonyainak. A bonvivan 
azonban nemcsak szerelmes, hanem 
előrelátó is és remegő szívvel gon
dolt az őszre, amikor ő újra bevo
nul színházába, a városba, a prima
donna meg talán külföldre utazik. 
Felkereste hát derék igazgatóját, 
Lázár urat és bejelentette, hogy a 
Király-szinliáz volt primadonnája 
hajlandó lenne visszamenni a szín
házhoz ap uj szezónra. Lázár gon
dolkozni- kezdett és rájött, hogy nem 
is olyan rossz dolog, ■ ánítf d 'bÓnci-

tyeöthy vezérrel és Baracs Pista 
gazdával, hogy megnézzék régi pri
madonnájukat. A szünet alatt az
után az öltöző zárt ajtaja mögött 
nagy tárgyalás, de persze ki sej
tené, mit végeztek.. Annyi azonban 
bizonyos, hogy ha a színház vezér
tagjai közül senki sem fellebbez, 
amit mi tagadás — nem igen 
hiszek, a primadonna még ez évben

szí

I

visszakerül régi sikereinek szinte- lásokat kezdett a kis Halmayval. A
tere.

i

Mint a sas...
Irtat Ujváry Lajos

Azt tetszik kérdezni kedves 
Szerkesztő úr, hogy mit szólok 
a Három gráciá-b&a az én 

nagy sikert aratott mondásom
hoz, a „... mint a sas.. .-hoz?** 
Hát az úgy volt kérem, hogy 
az operett szövegkönyvében egy
általán nem szerepelt ez a bon- 
moL Arról volt szó, hogy az én 
szemein milyen fürkésző s éles 
s úgy hasítja végig a levegőt a 
tekintetem, mint a sas. Csak 
úgy véletlenül böktem ki a ha
sonlatot : mint a sas... Szabolcs 
Ernő rögtön megállította a pró
bát s ha ltot intett a kezével:

— Ez a mondás nagyon jó. 
Ezt állandóan használni kell.

Elismerem, Szabolcsnak jó 
szeme volt. Bevallom egészen 
őszintén, magam se hittem 
volna, hogy ez a bonmot ilyen 
sikert arat. Do amikor legutóbb 
egy kunazentmiklósi gazdálkodó 
barátom mondta ezt nekem, lát
tam, hogy a sas végképpen el 
van jegyezve a népszerűséggel. 
Kávéházban, klubban, strand
fürdőn, színházban, bankban ál
landóan felhangzik ez a csata
kiállás. Néha, mars unom is hall
gatni s futok, repülök, előle, 
mi nt a. sas...

RÖVID HIRE^

dráma előbb színpadi karrierjét tubza 
be. „A trónörökös** ugyauls eddig csak 
Amerikában, Spanyolországban és most 

| Budapesten a Renaíssancc Színházban 
j került színre és érdekes, hogy az ameri

kai vállalkozó a budapesti igazán kft ti
nó előadást nézte végig és ennek nyor 
mán tette meg fényes ajánlatát, a ma
gyar szerzőnek. Az volt a terve, hogy a 

i felvételeket Budapesten készítteti a pesti 
előadás szoreplőivel: Simoayi Máriával, 
Csortoa Gyulával és Törzs Jenővel.

• A Magyar Színház ínegnyltóelöadÚKa. 
Szombaton, e hó 18-án uyilik meg a 
Magyar Színház „Az orleánsi szűz" elő
adásával, Darvas Lilivel a címszerep
ben. Az előadást hétfőn, Szent István 
napján megismétlik. Vasárnap Beöthy 
László nagysikerű bohósága, „Kovács
nő** kerül színre, a főszerepeket Ilátkay, 
Törzs, Uray, Z. Molnár, Darvas Lili, 
T. Forral Rózsi, Pécsi Blanka, Titkos 
Unna játsszák.

• A három grácia harmadik jubileu
mát üiv.'pli jövő héten a Fővárosi Opo-

I rettszinház. Jövő vasárnap adják 75-öd- 
ször Lehár nagyszerű rcvüopcrcttjét. 
Addig is minden este a „Három grácia" 
kerül színre.

• Első előadás a Belvárosi Színház
ban pénteken, e hó 17-én lesz, mikor is 
Rákosi Szidi felléptével Móricz Zsig- 
mond kitűnő parasztvigjátéka, a „Sári 
biró“ kerül ezinre, a címszerepben ezút
tal is öomlay lép fel. Az előadást va
sárnap megismétlik. Szombaton és Szent 
István napján, hétfőn Lonormand „Név
telenek" elmü nagyhatású drámáját 
adják Somlayval és Titkos Honával a 
két főszerepben.

j • Szezónayítáa az Andrássy-utl Szin- 
I házban. A nagysikerű szezónzáró mű
sor darabjai, a „Cirkusz**, Fazekas Imre 

| nagyhatású dramolettje, a kitűnő zo- 
I uéjü Reinhardt-operett, a „Pajkos grí
zeitek", a mulatságos tréfák és magán
számok előadásával szombaton, e hó 
l<S-án indul meg az idei évad. Ugyan- 

. őzt a műsort játsszák azontúl Is estén
ként.

• A „Szépasszony kocsisa" előadásával 
indul meg az uj évad a Blaha Lujta- 
szinházban szombaton, e hó 18-án. A 
pompás operett előadását másnap és 
Szeut István napján megismétlik.

• Budapest legújabb mozgószinháza. 
Nagyboldogaeszony napján, szerdán ao. 
gusztus. 15’én- a Köteti pályau fanKP iftdu- 
ilási oldala inAllett nagyszabásúi 1000 
néző lefogadó mozgószínház nyülikjoteg 
Keleti-mozgó óimén. Az uj mozgőaain-

■ l*áa a. legmodornbb stílusban épöl*} mtn- 
I den technikai újítással fel van -ezerfelve 
lés a közönség kényelméről legmesszebb
menőén gondoskodik. A hetedik kerület 
legnagyobb és legdíszesebb uj mozgó- 
szinhúzának élén Oláh Gyárfás Mihály 
vezérigazgató áll, aki már az Astra- 
fllnigyár megalapításával bebizonyította 
szakavatottságát és igy bizonyos, hogy az 
uj mozi igen gyors népszerűségre fog 
szert tegni. a nagyki terjedésű kerü
letben.

*A Sziget-Színpad jegyei egész napon 
! át a Színházi Életnél és Bárdnál kapha
tók ós délután 5 órától a pénztárnál. 
Telefon 195-416.

I

A

A

tárgyalások persze eredménnyel 
végződtek, Halmay Tibi Pesten ma- . 
rád, csakhogy dupla fizetéssel, ami 
annyit Jelent, hogy szeptember, el
sejétől kezdődően havonta egymil
lióötszázezer korona jár. majd ki 
neki Wlszter igazgató úrtól. Itt 
pletykázom el magának azt is, hogy 
a drága Billcr Irént is meghívták

I

VÁROSI SZÍNHÁZ
helyárait a Fővárosi Opercitszin- 
ház .helyárainak nívójára akar
ják emelni, ami háromszdvszáza- 
Ickos áremelést jelent. A szinész- 
lízetések igy a Városi Színháznál 
kétszáznegyven százalékkal nő
nek meg.

VARGA KLÁRIT
a Renotesance-Szlnház tagjai so
rába szerződtette.

kertész Endre,
a Magyar Színház tagja Szeredre 
négy vendégszerepelni. Molnár 

Ferenc ;,Szinház**-ának „Ibolya** 
cím ti vígjátékéban játszik.

TARNAY ERNŐT
ismét emlegetik a Magyar Színház 
igazgatójaként.

„LÉDA ES A HATTYÚ"
cimniol Harmatit Imre és Buday 
Dénes most fejezték be operett
jüket, amely még az idén szlnre- 
korül egyik operttszinházunkban.

„OLIMPUSZI NŐK"
a cimo Nelson francia muzsikus 
uj operettjének, amelyet Beöthy 

. László szerzett meg előadásra.
„EMMY 4**

— Ml van még? . .

■— Hallgasson csak ide, most el
mondok magának egy vidám törté
netet, de bizony isten megharag- 
szom, ha ki meri találni, ogy kivel 
történt. Egyik ifjú művésznőnk
imádójától egy hatalmas kristály- : 
edényt kapott ajándékba, amelyben ^ndégszerepelni. Egyelőre ugyan 
tizenkét aranyhalacska úszkált. Az new Amerikába, csak Lo
aranyhalak vígan kezrgetőztek a S0}rcra ds hárommillió korona fel
jéghideg vizecskében, de egyszerre l^!í dijat Ígértek' neki. Persze a 
kezdték elveszíteni színüket. Elő-; -grácia'" sikere miatt ő
Mör bronzvörösek, lettek, majd meg-1 sem vállalhatta a szerződést, 
vílrkültek és a végén már tizenkét \ Klk Jöttek me° a ny(tralók közülí 
l,zo[,l( ri^ szín leien halacska gyö- ! — Eddig Honthy Hanna érkezett 
^0)''djdötl csak a művésznő vilá-: meg Balatonkereszturról és Péchy 

szemeiben, amelyek szomo- 1 Erzsi Olaszországból. Pécliyt egyéb- 
V'!> a kis halastó pusztuld- i ként a Déli vasútnál olyan felvirá-

/ón a milvésznő este fárad- gozott autó várta, ami a legelső
mer |l’■nJ0,, a ndd> l szinházb.l és ! virágkorzőn is első dijat. nyert 
i < i'C' r ^ay a. megko-' volna. Az autó tulajdonosa lermé-

'"'(■"ykalak élettelenül fekilsz- 
hrisicdycdúüy alján.

...7 í‘s7e”’ JMiska, — szólt
^,,J<li(juyahoz — mi történt czek- 
W a h alakkal?

' aki, mellesleg mondva,
(líi'.i '1 Pe8tre a Jd vidékről, 
vclinC A!^(Mclt, később töredelmes 
lá<<o/nasl tett*

.Ve t ’•

poh arc 
nck a k iólycdtihg alján.

szólt

tcnsék haragudni, drága 
'én csak meglepetést

Jijle„ "'í,™ t-eWM ~töpnr- 
~ Kéremiáié"'<,ssc:fc. *«™-

T leH ’nc’,n‘ hóidról, kiszedtem^

szetesen szintén megjelent az állo- 
! másnál. Vagy ezt mondanom sem 
kellett volna? .

meglepd divafiíit fizetek 
viseltféPíiPUÍi ihépt 
Werthefmar, Gr. Zichy Jenő u. 23. Teljfon 165-2 •

Aransakaf 2100-3598 K-tt
,'óttoí sörül t7. szám leleíwiflMtn: lózsef 01

fi®
W Vlro«IU«'

Naponta fel 8 órakor, 
csütörtökön, vasár- és 
ünnepnap d. ti. fél 4-kor 
DBLAUNE EFFENDI 

egy férfi eltűnése a 
párcél’zckiényböl

KATfí SANDWIWA rrö- 
prAbák nuuaközfjovak- 
l:.ű és a fénv?« n»,ö?í»r

TELEFON : »

címmel Pirandello olasz nő drá
mát irt, amelyet a Magyar Szín
ház hoz színre.

FAUN • 
rcprizéro készül a Vígszínház. A 
címszerepet természeteden 
nay Gábor játssza.

ZILAHY LAJOS
. .,Jépcsap“ című színmüvét 

árost Színházban hozzák

A

Ft sátán helytartója
Harry Pici vendégjátéka Budapesten
Amerika- teremtette meg a műfajt, 

a száguldó iramú kalandortürténetet, 
amelynek hősei Elmo Lincoln, Haudini 
és a többiek nyaktörő mutatványaikul 
szüntelen izgalomban tartják a nézőte
ret. Harry Plol más, ö a sarmőr, a 
gentleman-erőember, aki nem ölt hősi 
pózt hallál kacérkodó mutatványai köz
ben s valami páratlanul rokonszenves 
kedélyesség az, amellyel cgyszerro tiz 
fronton küzdi le ellenfeleit, nem riadva 
vissza attól sem, hogy a párkány le
szakadva alatta, a szédítő mélységbe 
hulljon.

Harry Piel elsősorban művész, de ar^-rt 
artistának is annyira igazi, hogy nem 
akadt biztosítótársaság, amely hajlandó 
lett volna életbiztosítást kötni vele. -Uj 
filmje, a Sátán helytartója, amely jövő 
héten kerül bemutatóra Budapest há
rom előkelő mozgószinházában, klimaxa 
művészetének. A villanyos gépemberrel 
folytatott közelharcai, zuhanása a her- 
minccmoletew mélységbe, bezáratás a víz 
alá eresztett üveg burába, mind olyan 
fenomenális produkció, arainőt még 
Harry Picinél sem láttunk. A mozik uj 
szezonja a jövő héttel kezdődik meg h 

'elmondható, hogy ilyen nagyszabású 
attrakcióval még soha szezón nem in
dült íneg.

A nagy filmben, amelynek a Testet öl
tött rémület az alcíme,Üarry Pici part
nere, Inge Hcgard, a legszebb és lég
ióién tumosabb német filmszínésznek 
egyike, kinek elragadó egyénisége szin- 
.tén nagyban járul hozzá a darab álta
lános sikeréhez.

i

llaj-

a Bel- 
özinre.

•
lágslágere kerül színre szombaton a Víg
színházban, az uj szezón első előadásául. 
Vasárnap is ezt a pompás újdonságot 
játsszák. A jegyek árusítását csütörtö
kön kezdik.

• Uj évad a Király-színházban. Csü
törtökön, 16-án nyílik meg a Király
színház. Az uj évad Lehár „A sárga 
kabát" oimü daljátékának előadásaival 
indul, melynek előadásait minden este 
meg ismétlik. Jegyek az Unió Összes 
színházainak előadásaira vasárnaptól 
kezdve válthatók.

r „A trónörökös*’ színpadon és filmen. 
Egy' fltmtársaíiág már évekkel ezelőtt 
feldolgozta „A trónörökös** témáját. 
Vajda Ernőnek most, mégis hatalmas 
összeget — állítólag 5000 dollár előleget 
— ajánlott fel egy amerikai film társa
ság, hogy a Ronalssanco Színházban 
m<;b.. műsoron, lévő darabját, a ..A trón
örököst** filmre átdolgozza. Vajda azon
ban egyelőre vissza utas! tóttá az ajánla
tot, mert azt akarja, hogy a szenzációs

A zslvány, a múlt szezón nagy vi-
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Bérmozgalmak az állandó 
drágulás miatt

— A Hétfői Napló tudósítójától —
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Serény István nyerte 
a Bataton-bajnokságot 

eesorff^ ipart 04 mp. alatt uaaott 1OO métaaaa — Xsagfénl 
mutmaOOaa MSC van»ny^Hi QyOxtaS

KlMUMtt munüatiiriunk l-lefonf-lmtáie.
fflófok, augusztus 12.

A MUE balatoni versenye nem re
mélt nagyszámú közönség jelenlétében 
zajlott le vasárnap délután Siófokon. 
Már a verseny előtt megindult a kör
nyék fürdőinek közönsége Siófok felé s 
délután régy órakor a verseny kezde
tekor olyan azinea és előkelő tábor hul
lámzott a Balaton mellett, amilyen rég
óta nem jelent meg a magyar tenger
partján. A* érdeklődés méltán fordult a 
Budapestről lerándult úszók felé, mert 
Mzósportunk reprezentánsai elért ered
ményükkel méltán rászolgáltak a kö- 
zöuség elismerésére. Csak Hiposs és 
Bartha ideje nem kiológitő, a magyar 
.Világbajnok sehogyan tud formába Jön
ni. pedig már nem llbafürösztőben tro- 
njroz. Bartha se volt hü múltjához és 
igen gyönge idő alatt úszott 100 móto
ron. Viszont Gáborffy (NSC) nyílt tá
von elért 1 p. 04 mp.-es ideje olyan 
kitűnő idő, amilyenre az uszósport kö- 
rönségo büszke lehet! Gáborffy tényleg 
jobb esen a távon ellenfeleinél s mai 
győzelmével élénken megcáfolta nehány 
lapnak róla hangoztatott véleményét. 
▲ siófoki versenyen az NSC teljes gár
dájával vett részt A jónevü egyesület 
minden számban győzött és ismét meg
nyerte a 8X100 m. vegyes stafétát. A 
Balaton-bnjnokságot igen szép és izgal
mas küzdelem után nz FTC rokonszen- 
.▼« úszója. Serény látván nyerte. Ban
kóval folytatott párharcát izgalommal 
figyelte a közönség a a győztest élénk 
tapsokban részesítette. A bajnoksági 
impatvwNOuyt as NSC nyerté 14 pont
tal a MŰÉ előtt. Feltűnő volt a ver- 
senyt rendelő egylet gyönge szereplése.

A hftjfry versenyzők kőiül az idén fel
tűnt Fsat Franciska (NSC) ismét meg
lepte híveit a aránylag jó idővel nyerte 
• mellúszást.

Verseny után Siófok közönsége fényes 
vendégszeretettel honorálta az úszók 
teljesítményét, amikor az 
nagyszámú dijak kiosztására 
oor. Részletes eredmény:

Balaton-bajnokság 3 
egyéni verseny. L Serény J. 
VL. 29.4 mp. 2. Balikó (NBO). 
(ITT. kor.).

Bálái cm-bajnokság. csapat ver tony. 1., 
NöO (Balikó, Pogány, Kárpáti) 14 pont. 
X MIJE. 83 pont.

100 méteres gyoreustos: GMorfíy 
<NBC) 1 p.. 04 kitűnő idő. Dömötörfy 
XMUÉ).
, 100 méteres Minszds: 1 Bariba KA- 
koiy (N6O) 1 p., 24 mp. 2. Vajda
BKAC).

.100 méteres mclltiszdtt: 1. Sípos 
(MAFC) 1 p.. 34 mp. X Maasanyi (MUE).

100 méteres mellustó-hölgyrcrseny: 1. 
Fest Franciska (N8C) 1 p., 48 mp. 2. 
Zólyomi né.

100 mól erre hölgyre rseny, há Visszás: 
3. Kraszncr Kató (NSC) 1 p., 54 mp. 2. 
Dénes Irén (NSC).

3 X 100 m. négyes stafátot 1. N6O 
(Szász. Bartha, Gáborffy) 4 p., 06 mp. 
3. MAFC.

J.X 1O<> m. hölgystaféin: 1. NSC (Kra- 
szner Kató, Krasznor Márta, Dénes Irén.

Egyes szakszervezetek még a bér
egyeztető bizottságok létesítése előtt meg 
akarják indítani a bérrendezési moz
galmai. Szerintük ugyanakkor, amikor 
a legfontosabb éleim [cikkek napról-napra 
drágulnak, a munkások lxétről-hetre 
egyre csőkkanő béreket kapnak. Éppen 
ezért sürgetik, hogy a mindenkori bér- 
j a vitásokat az indexszámnak megfelelően 
áüapitsák meg és ezentúl ne havonta, 
hanem kéthetenként arányosítsák a bé
reket a drágasághoz,

A Szakszervezeti tanács ezeket- a moz
galmakat nem irányítja, mert a tanács 
nltásponta az, hogy a béregyeztető bi
zottságok felállításáig mtnxZca bérmoz
galmat lehetőleg el * Í”“í
méli ugyanis, hogy 
gusztusban kiadja 
rendeletéi és éppen 
a mninkáaságot.

Egyes szakmákban ennek ellenére is 
van bérmozgalom. így hétfőn esto a

Lajos javuló formája a diszkoszvetós- 
ben.

N sok tiszteletdijjal dotált versenyen 
korült eldöntésro Budapest 5-ös magas
ugró csapatversenye, melyet a MAC 
csapata nyert meg a BBTE előtt 170 
cm.-cs gyenge átlageredménnyel. A ver
seny legszebb küzdőimét az 1000 m. ju
nior síkfutás hozta, ahol a finishbeu 
nagyszerűen olőretörő Bokor MTK 8 m.- 
e! megelőzte a célegyenesben vezető Sá- 
rosdyt (FTC).

Magasugrás, 5-Ös csapatverseny Buda
pest bajnokságáért.

1. MAC (Gáspár, Bencze, Püspöki, Mol
nár, Vnllay) 170 cm. átlag.

2 induló. Gyenge eredmény.
1000 m. síkfutás.
1. Kulcsár (MAFC) 5 p. 58.8 mp
2. Káplár (E8C) 6 p. 0.4 mp.
3. Fonyó (MTK). 
Sulydobás II. oszt. 
L Janó (MAC) 1L80.
2. Pápai (MAC) 11.24.
3. Huberth (FTO 10.85.
200 m. síkfutás, II. oszt.
1. Pallaghy (MAFC) ‘
2. László (MTK) 24.8
8. Kemer (BEAC).
500 m. síkfutás.
L Fixl (MAC) 1 p. 8
2. Juhász (MAO) 1 p. 9 mp.
8. Berács (MAO 1 p. 9.2 mp,
Tdvolugrás előnyverseny.
1. László (MTK) 7.07 m. 90 cm. előny*.
2. Gyéren (Szegedi Zrinyi) 6.96 m. 85

cm. előny.
3. Törpényl (BBTE) 6.72 m. 85 cm. 

előny,
200 m. gátfutás előnyverseny.
1. Braun .T. (ESŐ 27.4 mp. 8 m. előny..................       —
9. Braun E. (MTK) f7J mp. 6 m. előny. ' tak játékengedélyt. Winkler ezekután

kell kerülni. Azt té
ri kormány még au- 
az erre vonatkozó 
ezért türelemre inti

AfagdnliSfrliifóelőA' Országos Szövetsége 
tart nagygyűlést, amelyen sürgős fizetés
javítást követelnek. A gyűlésen Pikler 
Emil nemzotgyiilési képviselő elnököl, 
előadója a szövetség titkára, Deutack 
lesz. Értesülésünk szerint a közeli na
pokban a PTOK tart nagygyűlést, mert, 
a pénzintézeti tisztviselők elégedetlenek 
a TÉBE által adott újabb fi zetésj a vi
tással.

Egyébként valamennyi szakma bér- 
mozgalom előtt áll, mert ha. a legköze
lebbi napokban nem jut. dűlőre a bér
egyeztető bizottságok kérdése, akkor az 
egész vonalon megindul az elkeseredett 
bérharc.

A budapesti munkások összes M- 
zalmiférfiai a jövö hét valamelyik nap
ján a Vasmunkások otthonában gyűlést 
tartanak ezekben az ügyekben. Ez a 
gyűlés, amelyen több ezer bizalmiférfl 
vesz részt, dönt majd a munkásság to
vábbi állásfoglalásáról.

24 mp. 
mp.

mp.

Footbalt
MTK-33 FC 1—3

Áz MTK ma tartotta első tréning- 
mértközé^t a 33 FC ellen, amely mini
mális gélaránya győzelmével végződött.

Vasasok—Hnslparosok S—0.
Erősön tralning jellegű mérkőzésen 

Vasasok bizonyultak jobbaknak.

Jtpróságok
Molnár György Budapesten.

Molnár György, az MTK volt váloga
tott jobbösszekötője, a Hakoah Sport 
Club, Wien jelenlegi játékosa, szüleinek 
látogatására rövid tartózkodásra haza
érkezett. Szerdán reggel utazik vissza 
Bécabe.

Winkler IL az MTK-ban.
Winkler II. az MTK-nak volt játékosa 

tudvalévőén svájci tartózkodásából visz- 
szatérve, a BTC-liez kért© igazoltatását. 
A tavasz folyamán — az MLSz tévedésé
ből — egy mérkőzést is játszott a BTC 
színeiben. Amikor & tévedésre rájöttek* 
Winkler IL-nek csak október 1-ére ad-

a

az
értékéé és 

került a

mórfŐZd, 
(FTC) 19 
8. Pállok

3. Muskát (MTK) 28.2 mp.
100 m. síkfutás előnyverseny.
1. Pallaghy (MAFC) 11.4 mp.
X Vattai (KAOE) 11-5 mp.
8. Rátkai (MAC) 87.50 mp.
Dtakotttw#*,
L Dr. Csejthey (BEAO 40.47 m.
2. Dr. Kobulszky (MAC) 89.90 m.
3. Kuhn (MAC) 87.50 m.
1000 m. junior.
L Bokor (MTK) 2 p. 49 mp.
X Sárosdy (FTC) 2 p. 49.8 mp.
3. Vitéz (MAC) 2 p. 51 mft.
Rúdugrás.
L Braun K. (FTC) 3.20 m. 
X Braun M. (FTC) 8 m. 
8. Kuhq (MAC) 8 m. 
5000 m. előny verseny.
L Trampits (MTK) 17 p. 54.2 mp. 

mp. hátrány.
X Csaba (ESC) 18 p. 15.4 mp. 50 mp, 

hátrány.
8. Oppermann (MTE) 0 mp. hátrány.

i viszatért az MTK-ba és szerdán már ját- 
; szik Is a VÁC ellen. Az MTK csatársora 
j a VÁC ellen igy fog felállóul: Braun, 
! Winkler II-, Opata, Siklóssy, Senkey II.
1
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VEGYEN RÉ$ZT MINT 
LÁTOGATÓ vagy KIÁLLÍTÓ

VII. NEMZETKÖZI
PRÁGÁI

ŐSZI VÁSÁRON
SZEPTEMBER 2-9

Több mint 3000 
elsőrangú kiállitó

33°/o-os utazási díjkedvezmény, biztos 
lakás, tolmács-szolgálat, szakkongresz- 
szusok, különvonatok, igazolójegyek 
25 cseh kor.-ért a cseh-sziovák külkép
viseleteknél és a vásárigazgatóságnál, 
Prag, I, Altst.ldter Rathaus kaphatók.

Látogassa meg Prágát, 
a világ legszebb városát

Vili. Prágai Tavaszi Vásár 1924 márc. 16-23

Nemaetköal viilpoló ni érkézé*. 
VÁC—Hakoab (Wien) 4:1 (hl) 

k Bíró: Komjády Ül. kor.
A VÁC uiai győzelme tegnapi súlyos 

kareaégo után némiképpen a meglepetés 
erejével hat. A Hakoah gyors ,iélékét 
a VÁC nagyobb technikai tudásúval el
lensúlyozta és dacára annak, hegy a 

................................................... ' és 
biz-

Dwkoah a második félidőben sokat 
veszélyesen támadóit, a mérkőzést 
tusán nyerte.

gtlédka
A BBTE atlétikai versenye.

Gyenge eredményekben volt részen ver
senyben megjelent kisszámú közönségnek. 
A sok sivár eredményből csupán Gáspár 
Jenő IMI om.-os magn»>ngrúsa méltó cm- 
Ütésre. Megemlítendő még dr. Cscjthcy

Kerékpár
A Túrni K. K. nemzőhöz! versenye.
Nem nagy érdeklődés fogadta a Turul 

K. K. rendezésében lefolyt nemzetközi 
versenyt melyen a nemzetköziséget 
egyedül Schrcfeld képviselte, aki csak 
rutinjának éa a magyar versenyzők 
gyöngefiégének köszönhette győzelmét 
A nap legnagyobb meglepetése az MTK 
egyre javuló fiatal versenyzőjének Ma
ráknak győzelme volt az I. oszt pont
versenyben Grimm fölött Szenzáció volt 
még a motorvezeteses bajnok Tóth 
Gyula harmadik hely© a stéher verseny
ben. Részletes eredmények: Pontverseny 
I. oszt. versenyzők részére. 1. Mazák 
(MTK) 19 pont. X Grimm (EKE) 18 pont 
X Rusovszky (Vil.) 15 pont Nemzetközi 
motorvesetéses verseny 2><10 km. 1. 
Sohrefold (Németország), vezető Witt-ig. 
1 Bartos (VII. kér.) veactö Nagy Ká
roly. X Tóth Gyula (Edison) vezető 
Jankovich. 11. oszt, selejtező verseny. 
1. Trachtulecz (VIL). X Zabari (VIL). X 
Béna (1KK). 15 km.-cs pdrosvrrscny. L 
Rörlch (TTO — Szilágyi (VB.). X 
Grimm—Pfeifer (EKE). X Piritny-Eíg- 
onr (FTC). Mazák verseny közben rost
iéul lett és így Web tárttal csak negye
dik helyre tudott befutni.

Magi versenyek
[ Az augusztus! meetíng ötödik napja 
j rgen változatos és szép sportot nyújtott 
i a nagyszámú közönségnek. A nap főver- 
' senyében a Bérczy Károly-dljban csu- 
' pán négy ló állott starthoz a a kima- 
j gasló esélyű Gradatim játszva nyert Az 

Ászári handicap-ben az erőser favorizált 
Fullajtár cserbenhagyta híveit, nem kü
lönben a Welter handicap-ben Lord 
Newton nem váltotta be a hozzá fűzött 
várakozást.

Részletes eredmények:
I. Istállók dija. 1600 m. L WhUeboy 

(p.) Esch, X Ballerina (l’/«) Altmann, 8. 
Ferrario (3) Szokolai. F. m.: Koncéi. Tót 
100:170.

IL Kétévesek handicapja. 1000 m. 1. 
Lanka (4) Gutal, X Mende-Monda (2V>) 
Szokolai, 8. Parisienne (8) Schejbal). F. 
m.: Rigolo, Ceába, A tempó, Little GirL 
FiUgran, Szívtelen, Morgo, Lavine, Mus
solini. Tót. tét: 100:360, hely 100:140, 100: 
140,100:150.

TTL Bérczy Kdroly-dij, 1100 m. 1. Gra- 
dfiHm (2’Ar) Szokolai, 2. Grál (5) Hof- 
bauer, 3. Maharndscha (6) Esch. F. m.: 
Planéta. Tót: 100:120.

IV. A szári handloap. 2400 m. 1. Crom- 
well (5) Szokolai, X Derek (10) Szabó L. 
II., 8. Bárod a (4) Esoh. F. m.: Vonzalom, 
Szelvény, Apró, Fullajtár és Anyukám.

: Tót tét: 100:540, hely 100:180:340:170.
V. Kétévesek eladóversenye. 900 m. 1. 

Párkány (p.) Esch, X Toledo (4)) Gulyás, 
8. Hamilton (25) Vondra. F. m.: Monocli,

1 Magszem, über A lles, Puff, Orkhan, Pe- 
lcas, Orgovány, Azalca. Tót tét: 100:170, 
hely 100:120:140:280.

VI. Welter handicap. 1800 m. 1. Rosseb 
(8) Szabó Gy., 2. Chevalier (10) Gulyás 
B„ X Ara (4) Schejbal. F. m.: Lóránt. 
Vnskalapos, Adoma II., Lord Newton. 
Bele vele, Virgonc, Tavirózsa, Suporsti-

' tton.

Fíhírbútorok, Konyha, Blőszoha, 
hálószoba, csakis elsőrendflek, sszlonok, matra
cok alkalmi Arakon Freller asztalosmesternél, 
Vili. Rrdélyi ucca 1. sstan. Telefón: József 23-73

ElfOOSídOlt hizoniansbaísDdaílro- fokmuUIrgytkat,porcéi-' 
linóiraI. uőnyegeket, képeket, régi bútorokat, ékszere
ket rtb,KBIfffiginenffsen Isginagasabb árt ir el értük,:

mfikenshedés
/Lukács Gyula/, VIL, Erxaébet 
körút 15. Telefón: József 28-64

He fektesse minden 
pénzét értékpapírba 

baaem vegyen azonnal beköltözhető csaUn 

házat vagy telket 
mert az Ingatlanoknál az Areraelkodée ezután 
nrható. Bővebbet DAIfÁel Qt. 
a tulajdonosnál 0*31X01
Vü^ Ahnlsi tér nyolc. Telofőn: József 134—w

Kladja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.

Üzemvezető; Qunsich Győrt*.


