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Várost polgárt párt
Két esztendeje kormányoznak, 

sőt, mondhatjuk egészen bátran: 
uralkodnak Wolffék a főváros és a 
főváros polgársága felett, uralkod
nak olyan egyedül való hatalom
mal, ellentmondást nem tűrő mó
don, hogy .uralmukat már-inár a 
diktatúra szóval lehetne megjelölni. 
A diktatúráról lehetnek eltérőek, 
lehetnek egymással egyenest ellen
keznek a vélemények, tagadhatat
lan azonban, hogy ha van a dikta
túrának, mint kormányzási mód
nak lét jogosultsága, úgy abban a 
pillanatban volt, mikor. Wolffék a 
gyeplőszárakat kezükbe vették. Za
var, egyenetlenség, széthúzás, tár
sadalmi és gazdasági csőd: ezt a 
k*pet matatta Budapest, mikor a 
választásokon Wolff Károjy pártja 
diadalmaskodott

Azóta két esztendő telt el és ‘ 
Wolffék ezalatt a két esztendő alatt j 
megmutatták, hogy mit tudnak. | 
Csak gyöngeelméjtiek számára vol- i 
na szükséges részletesen ecsetelni j 
uralmuk módját és eszközeit, a ma : 
megvont mérleg megmutatja vilá- I 
gosan az eredményt: állapotaink í 
ma rosszabbak, mint voltak akkor. 1 
Kár volna sok szót vesztegetni egy : 
tehetetlen és telhetetlen rendszer ! 
kritikájára, bírálatot alkotott már I 
róla magának régen a főváros min- | 
den polgára, aki viseli a Wolffék 
által rárótt terheket és „élvezi" a 
wolffi uralom előnyeit.

Nem is ezzel akarunk ma foglal
kozni, aminthogy ez a rendszer ma 
— vészesen inogva és az impotens i 
reménytelenség elszigeteltségében —• í 
már a támadást sem érdemli, hanem ' 
fel akarjuk vetni a kérdést: mi lesz? •

A városi többségi párt a maga 
zsarnoki akaratát kényszerítve 
élőkre és holtakra Budapesten, el
érte, hogy a városházi kisebbség — 
amely ma kétségtelenül hatalmas 
többség képviselője — otthagyta a 
tanácskozó asztalt és engedi őt 
magára. Ez lehet helyes taktika, de 
néni, válhat rendszerré és főleg a 
főváros polgársága nem nyugodhat 
bele, hogy hetven százalékban ne 
vegyen részt a kommunális ügyek 
intézésében, hanem diktáltasson 
magának egy elenyésző és hozzá 
nem értő minoritástól. Diktál tas- 
80 n pedig olyan intézkedéseket, 
amelyek gyöngyöző homlokunkra a 
ketségbeesés véres verejtékét csal
jak.

Mi lesz az elkövetkező két hétben, 
nf,‘nJ áldjuk. De hogy rövid, a leg- 
rovidebb időn belül választani kell 
Budapesten, azt érzi mindenki, aki
nek csak halvány fogalma van az 
alkotmányos közösségi berendezke- 
v n™?’. Prro a választásra fel 
** y készülnie a városi polgárság
ok és főleg fel kell készülniük a 
városi politikusoknak.

prt ez a polgárság többé nem

tűrheti, hogy őt kicsinyes egyéni tér dflös liiigantes régi példabc- 
szemipontok párt-erjedéseinek dob
ják oda és csak későn vegye észre, 
hogy jóhiszeműségéért drága árat 
fizetett. A pölgársá" rom tűrheti, 
hogy vezetői árnyai differenciá
kon pepecselve, elveszítsék szem 
elöl a végső célt és a biztos győze
lem helyett a tagoltsággal járó bi
zonytalanságba vezessék. Nem tűr
heti, hpgy érvényesülési vágy két 
táborra ossza azokat, akik együvé 
tartoznak, nem tűrheti, hogy az ín-

széde szerint megint .Wolffékat kap
ja a nyakába.

Nem tűrheti és nem is fogja tűrni. 
Ma van itt az ideje — és már egy 
percet sem szabad késni — hogy az 
összes liberális, demokratikus, pol
gári elemek összefogjanak, minden 
mellékes és lényegtelen körülmény
re való tekintet nélkül. Csinálják 
meg, de gyorsan a Városi Polgári 
Pártot és készüljenek a választás
ra, amely már nem késhet soká. Ha

bent lesznek az urak a, városházán, 
akkor majd ráérnek részletkérdése
ken veszekedni, addig azonban sen
ki se érezze magát vezérnek, még 
kevésbé elnyomott tehetségnek, ha
nem legyen mindenki katona, aki 
áll és verekszik azon a helyen, ahová 
állították. Erről a helyről nem lo
bét rezonirozni, nem lehet megbán
tottam félrevonulni, itt állni kell és 
kitartani; a jutalmazások és eset
leges megrovások majd csak ma
radjanak az ütközet, utánra.

A MM Krtesö 6 íranelúk
Párisi a. magyar álíamvasuataknek magán
kéiba adásáról-lctoaid@r-Crs^z©ték pénzintézeté

A francia közgazdasági sajtó 
egyik legmegbízhatóbb távirati 
ügynöksége, az Agcncc Tclcgraphic 
Universclle, legutóbbi kiadása 
szenzációs hirt röpít a világba, 
amely hír már többször kisértett a 
külföldi lapokban, de ilyen határo
zott formában még nem látott nap
világot. A Budapestről keltezett 
távirat jelenti, hogy a francia pénz
ügyi trösztök egyik legjelentőseb
bike, az Unión Européennc Indus- 
iriellc et Financiére, melyben a vi
lághírű Schncidér-Creusot-cÖK a 
legerősebben érdekelt, de melyhez 
újabban a S'finwcs-konszcrn is csat
lakozott

tárgya! a magyar körmáimyal
i

formális ajánlatot tett a ma-

gyár kormánynak, a Máv. bér
beadására vonatkozólag.

Á fen (említett; francia pénzügyi 
szindikátus Parisban báró Korányi 
Frigyes meghatalmazott miniszter, 
magyar követtel vette fel a tárgya
lások fonalát, mig Budapesten a 
miniszterelnökséggel a bécsi fran
cia követ közvetítésével indultak 
meg a tárgyalások.

A távirat szószerint a következő: 

Párizs, augusztus 20.

A magyar államvasutak bérbevé
tele

Budapestről értesítenek, hogy 
az „Ünion Europeénne íudusíri- 
elle et Fiuanciere", melyben a

„Le Creusot“-eégnck vau a leg
nagyobb ................... „ .
ajánlatot adott be illetékes he
lyen a 
bérletére. Az ajánlatot egyide
jűleg Párizsban báró Korányi 
miniszter, magyar követnél is 
megismételték. Budapjesten a 
bécsi francia követ közvetítésé
vel kezdődtek meg a tárgyalá

sok.
A.hit valódiságáról, tekinletiel 

arra, hogy a magyar kormány ille
tékes tényezői nem tartózkodnak a 
fővárosban, nem állott módunkban 
meggyőződni, do a hír forrása 
olyan megbízható, ogy annak ko
molyságában nincsen okunk kéteh 
kedni.

érdekeltsége, újabb

magyar államvasutak

A fatyéO obsírakGiúra készM
A miniszterelnök szabadsága és ez esységespári ™ Eltolódik 

a szünet — Hórek
- A Hetiül Napló tudósítójától. - 
tisztában van — korántsem záró
dott 1c az a processzus, amelyet az 
egységes párt „tisztulási folyama
tának" szoktak nevezni. Maga az 
omlékozetcs és szecesszióra Vezető 
pártértekezlet is megmutatta, ogy

az egységes pártnak egy je
lentékeny része hezitáló maga
tartást tanúsít, mikor válás 
nia kell a miniszterelnök 

(tömbös Gyula között

és ha ki csak néhányon léptek is, a 
belső erjedés és a kívülről jövő biz 
tatás tovább érlelik az egységes 
párt ket tóvá 1 ásá t.

A miniszterelnök tehát szükségéi 
látta annak, hogy ebben a kérdés
be u világos helyzetet teremheti a

’A Ház munkarendjéből már nem 
sok van hátra. Tiznapi szünet után 
szerdán ismét megkezdi ülésezését 
a nemzetgyűlés, de ezt a, szünet
előtti jrtolsó tanácskozó-szakot már 
ne.gj'on rövidre becsültek kormány
párti körökben, minthogy kevés es 
az érdeklődés középpontjától némi
leg távolabb álló javaslatok letar- 
gyalása van már csak hátra.

A tiznapi közbeiktatott, Rzünetr^ 
bár nyári vakációját, a Ház minél 
előbb meg akarta kezdeni, mégis 
szükség volt, még pedig

az egységes párt egysegének 
megóvása érdekében

Gömbös Gyűlnék kiválásával — 
ezzel a politikai világban mindenki

párton belül, ezért kell'li a fizna* 
pos szünet é.s bc.iv.Aott politika! 
körökből nyert információink sze
ri nt

éx

I

a miniszterelnöknek sikerült is 
az egységes párt eg grogét újra 

megszilárdite ni.

•is csodálkozással vették tiídö- 
hugy a 

Ház elncpo- 
;ez<l,,t<e- szabadságát, 

k o r n i á n y pá r I i k ép v lse lök
jak, hogy u n mi- 
!ávollé<c aggé
iul ének a legközelebb! 
vei elé. Az egységes 

i; tekintélyes tucja a 
mondotta ma a ffét-

M 
másul politikai körökben, 
miniszterelnök ni -g a 
Insa előtt, me 
Egyes 
nem is titkol, 
niszíerelnök ■ 
dalommal tek 
napok csemé’i 
párt mik c'.'i 
kövei k( zé’ket



2 Budapest, l»!í anrnsrtu, jj.

fői Napló munkatársának.
-- Be kell vallanom, hogy sok

kul jobban ürültem volna, lia a 
miniszterelnököt körülményei 
nem kényszerítik p.rra, hogy sza
badságát már most megkezdje és 
megvárhatta volna a nyári szü
netet. Nem kétséges egyikünk 
előtt som, hogy pártunk és a kor
mányzat nz elkövetkező napok
ban ké'- oldalról is vehemens tá
madásoknak lesz célpontja. , A 
tisztviselők léUzámcgökkentősóröl 
Rzóló javaslatnál a páríonkivü- 
llek fognak valószínűleg nagyobb 
vitát provokálni, az építkezési ja
vaslatnál pedig a pártunkból 
nemrég kivált frakció és a hozzá 
tartozó pártonklvüllek.

— Félek, hogy Bethlen István 
gróf miniszterelnök debatteri ké
pességeit és személyes Irányítási 
kvalitásait erősen nélkülözni fog
juk a jövő napok vitáiban és par
lament! harcaiban. Egyik pár
tomból! képviselő már rámutatott 
.arra, — és nekem felesleges ezt 
bő részletezésnél ismertetnem — 
hogy pártunkban még ma is van
nak olyanok, akik maguk sem 
tudják: menjenek-e, maradja
nak-e? Olyan pillanatokban te
hát, amikor pszichológiai, vagy 
egyéb momentumokon, de köny- 
nyen eldőlhet bent az ülésterem
ben, vagy kint a folyosón valaki
nek nz állásfoglalása, feltétlenül 
szükségünk volna a miniszterel
nök erős kezére és szuggesztiv 
egyéniségére.
A miniszterelnök távollétében 

tehát, erős parlamenti küzdelmek 
fognak lezajlani nz ülésteremben. 
Informátorunk nyilatkozatához meg 
azt nz értesülésünket fűzhetjük, 
hogy a fajvédők hir szerint nem
csak heves támadást, szándékoznak 
n kormány ellen indítani a lakás
építési javaslattal kapcsolatban, ha
nem

egyenesen meg akarják obstru
álni' a javaslatot,

olyan széles gazdaságpolitikai 
indítanak a javaslat körül.

A fuj védők tudvalévőén a 
mány — szerintük — bankofll 
Ilkáját kifogásolják a leginkább és 
ezzel a javaslattal kapcsolatban bo 
akarják bizonyítani, hogy az akció 
kizárólag a bankoknak kedvezne, 
amennyiben az építkezéshez a kor
mány 60%-os kölcsönt, nyújt n ban
koknak, a kész épületek tulajdon
joga mégis 100%-bán a vállalatoké 
lesz.

Természetes, hogy a vitának szé
les mederbe való terelése

eltolja a nyári szünet kezde
tét is,

de hogy mennyivel, azt ebben a 
percben nehéz megjósolni.

Ezektől az akcióktól függetlenül 
tegnap és ma ismét felütötték fejü
ket

a kabinet részleges rekonstruk
ciójáról szóló hírek.

Minthogy meggyőződni nz idő 
rövidségére való tekintettel -- még 
a hirck forrásáról sem volt mó
dunkban, teljes fentartással es csak 
mint érdekességet említjük meg. 
hogy a hírek Rakovszky Iván bel
ügyminiszter távozásáról szólnak. 
Hódúul ugyanazok n hírek Ráday 
Gedeon grófot emlegetik.

vitát

kor- 
poli-

3; Bátor 150.000 K-iőH
RM'llók, konrhvc utn alnll
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A francia válaszjesyzéket 
ma küldik Londonba

A francia-német konfliktus elérkezett I gesközl adósságok után, hogy Amoriká- 
| legutolsó fázisához. Egész Európa figyel-1 val szemben fennálló háborús tartozá- 

| felé, hogy engedékenysége békét, ma- ( 
I kacs ragaszkodása egy esetleges 
. újabb hú’íorúa ös;szollt.közé®t vált c ki 
1 a halálxafáradt kontinensen. Párisban 
megszerkesztették a választ az angol 
jegyzékre s ma küldik el Londonba. 
Erre vonatkozólag a Havas-ügynökség 
jelenti:

me fokozottabb mértékben tekint Párts | sukat kifizethessék, szövetségeseiket 104Ö 
millió font sterllngnyi adósság lefize
tése alól mentesítenék.

A francia As a belga kormány válasza 
a brit kormány jegyzékére kedden ér
kezik meg Londonba. Azok a párizsi 
hírek, amelyek Poincaré válaszának tar
talmát már előre jelzik, nem valami 
alkalmasak arra, hogy a brit aajtó kö
rében holmi optimizmust 
közlések szerint

a válasz nem igen fog 
unos-untig hangoztatott 

velést&l.

Paris, augusztus 19. 

Az angol jegyzékre szó
választ kedden küldik el

nngol sajtó idegesen tár- 
s nz egész vonalon

( Havas.) 
ló francia 
Londonba.

Az egész 
gyalja a kérdést 
Parisnak méltányos engedékenységet ja
vasol.

Az egész angol sajtóban a Morning 
Fost volt az egyetlen lap, amely nérni- 
kóp támogatta a francia felfogást. Ez 
a lap is tegnapi számában a következő 
figyelemreméltó kijelentést teszi: A brit 
közlést egyoneson felhívásnak lehet te
kinteni, amennyiben

nyíltan megkérdi 
ja-e a kit ország 
értést továbbra is

Polncarét, óhajt- 
közt az egyet- 
fentartanl, vagy 

nem.
Poincaré igennel válaszol és döntő bi
zonyságát szolgáltatja annak a kivún- 
NÚgáuak hugy továbbra is'szoros poli
tikai társulásban akar mardnl Britan
niával, abban az esetben mindenki 
megkönnyebbülten állapíthatja meg, 
lmgy van remény a veszélyes válság 
sikeres leküzdésére.

A Westminster Gazette a szövetséges
közi adósságokra vonatkozó brit aján
lattal foglalkozva kiemoli, hogy

ha Németország ötv évmilliárdot 
fizet, es a Spaaban megállapított 
elosztási kulcs mellett lehetővé tenné 
Britannia számára, hogy szövetsége
seivel szemben fennáló 1200 millió 
fontnyi követelését 160 millióra csök

kentse.
Ilyon módon a britek, akik nem kí
vánják háborús költségeik és vesztesé
geik megtéri lését, csupán annyit óhaj
tanak a jóvátételekből és a szövotsé-

Miért nem lelt a román írónörökös

üzlet- 
hogy 

része-

votő-

kolozsvári hadfesfparacsnok
Hogy késiül Romániában ax fisszeesküvés

(A Hétfői Napló alkalmi tudósitójától.)
Kolozsvár, augusztus

Az egész városban nevetve beszélnek 
Petala tábornok triikkjérőJ, amellyel 
megakadályozta, hogy a román trón
örökös Kolozsvárra jöjjön hadtestpa
rancsnoknak.

Petala tábornok kétt éve parancs
noka a kolozsvári hadtestnek. Élet és 
halál ura. Hatalmát kellőképen értéke
sítette is a maga ős családja javára, 
llokonai nagy export és import vállala
tot alapítottak Kolozsváron. A tábor
nok ugyan nyíltan nőm szeropolt 
társnak, de köztudomású volt, 
zsíros üzletek jövedelméből ő is 
aedik.

Kormánykörökben az az eszme
dött fel, hogy Erdélyt lelkileg még job
ban Romániához lehetne csatolni, ha az 
udvar életéből is juttatnának valamit. 
Erre pedig nugyszerü volua, ha a trón
örökös Erdélyben tartózkodna és igye
kezne minél népszerűbb lenni. A tervet 
ügyesen lanezir ózták a sajtéban, úgy 
tüntetve fel, hogy ez az erdélyi ma
gyarság óhaja. Petala tábornokot Bu
karestbe hívták tanácskozásra és ott kö
zölték vele, hogy Károly trónörökös 
kolozsvári hadtestparancsnok les?, őt pe
dig Aradra fogják áthelyezni. A már 

j elhatározott tervnek a tábornok termő- 
.s-eteson nem szegülhetett ellene, vissza- 

! utazott Kolozsvárra. 
I Olt boa családtagjaival és híveivel la- 
I náeskozásra ült ÖSSSO, hogy az. üzletet 
fenyegető veszélyt miként háríthatnák I 
el. Sikerült is a nehéz problémát meg- j 
olJanl.

A sziguranza a mull hétien éjol-nap- I 
pal razziákat tartott. Senki sem tudta 
hhgérteni, hogy mit akarunk o lázast

keltsenek. E

eltérni aa 
eddigi ér-

Jugoszlávia Is tiltakozik 
a német szállítások fel

függesztése ellen
Belgrád, augusztus 20.

(Avala.) A tegnapi minisztertanács 
annak a helyzetnek tanulmányozásával 
foglalkozott, amoly a legutóbbi német 
jegyzék következtében' támadt. A jegy
zék tudvalévőén azt a bejelentést tar
talmazta, hogy Németország kény telei] 
a jóvátétel elmén járó dologi szolgál
tatásokat felfüggeszteni. A miniszter
tanácsról a kővetkezői hivatalos közle
ményt adták ki:

A királyi kormány továbbra is be
hatóan tanulmányozza a jóvátétel kér
dését és a német szállítások felfüggeszt 
tésének ügyét.

Felfogása szerint a szárítás be
szüntetése Németország részéről a 
nemzetközi szerződések tényleges 
megsértését jelenti, ami különösen a 
jugoszláv állam életbevágó érdekeit 

érinti.

Bukarest és Athén hasonló figyelmet 
szentel e kérdésnek. Az a hajlandóság 
nyilvánul meg, hogy az érdekelt álla
mok e kérdésben egységes magatartást 
tanúsítsanak. A kormánynak küldött 
német jegyzéket közölték a párisi jó
vátétel! bizottsággal, mint a szerződé
sek végrehajtásának ellenőrzésére ille
tékes szervvol és egyben óvást emeltek 
a bizottság előtt a német szállítások 
Jiesziintetéso miatt.

[ munkával. A rendőrséget valami szo
katlan rendcsinálást düh fogta el. A 
razziák eredménye néhány zsebtolvaj, 
csavargó volt, végre... végre elcsíptek 
két magyar lnasgyereket, akik meg
szöktek hazulról, hogy világot lássanak 
és természetesen útlevél nélkül jöttek át 
Magyarországból.

A két legényt, FéUner Istvánt és 
Molnár Jenőt, kereskedőtanoncokat 
két napig „vallatták", ügy mondják, 
hogy ilyen kínzás még sohasem volt. 
A detektívek óránként váltották egy
mást, hogy fáradhatatlanul bírják az 
Ütlegelést. Harmadnapra a két fiú 
„megtört" és vallott. Beismerték, hogy 
a román trónörökös ellen merényletet 
akartak elkövetni.

Petala tábornok általában nem nagy 
szimpátiával volt a sajtó iránt és igy 
érthető volt a csodálkozás, hogy az Ö6Z- 
szes lapoknál megjelent egy tiszt és ud
variasan megkérte a szerkesztőt, hogy 
azonnal menjen a hadtestparancsnok
ad gra, mert Petala tábornoknak fontos 
közlendője van. Mikor az összes szer
kesztők együtt voltak, belépett a had
testparancsnok és elmondta, hogy két 
magyar fiatalember összeesküvést szer
vezett a trónörökös ellen. A két főbti- 
nőst elfogták ugyan, de bizonyos, hogy 
az össze eskü vés szálai szertcnyulnak 
egész Kolozsvárott és most tovább nyo
moznak a többi merénylő ellen.

A szenzációs m**rénylettervet napokon 
át tárgyalta a román sajtó.

Tegnap érkezett meg Kolozsvárra a 
hivatalos értesítés, hogy a trónörökös, 
közbejött politikai okok miatt, sem jö
het hosszabb tartózkodásra Kolozsvárra. * 

így maradt Petala tábornok továbbra | 
is kolozsvári hadtestparancsnok. I

Kpzmajenő
Szónokolni a közgyűlésen nem 

igen lehet hallani. Igazi terepe a 
közigazgatási bizottság, ahol sok
szor volt már mondanivalója, de a 
mondanivalóját öt perccel az ülés 
elkezdése előtt rendesen szordinóva! 
látta el. Következetes, rendes em
ber, mert ezt mindig hűséges egyfor
masággal cselekedte. Sok benne az 
ellenzéki akarás, de kevés az elszánt
ság, szeret a pad alatt fügét mutat
ni, de nem nagyon vág az asztal 
lapjára. Megtanulta végre is hithü 
munkapárti korában, amikor — már 
akkor is — divat volt négyszem 
között lázadni és haragudni, a nyil
vánosság előtt pedig barátságos ar
cot vágni és tovább teljesíteni a 
„kötelességet/*

Egyébként Wolff Károly klasszi
kus földje, a budai oldal küldte be 
a törvényhatósági bizottságba. 
Azért mégsem mondhatnánk, hogy 
Wolff Károly talajából nőtt volna. 
Sőt ellenkezőleg. Rassay Károly lis
táján szerepelt a községi választá
sokon és a jóisten őrizte, hogy újra 
csakugyan városatya lett belőle. 
Emlékezetes ez a budai, vízivárosi 
választás, amelyen Rassayék csinál
tak hivatalos listát és velük szem
ben Wolff Károly és még néhány 
kimondhatatlan nevű intiánzigens 
fogott össze ellenzéki lajstrommal. 
Ha Kozma Jenőnek akkor azt mond
ták volna, hogy menjen .el a Wolff 
Károly névsorába, alighanem ko
moly személyes sértésnek vette vol
na. Aminthogy a személyes sértések 
zápora közben történtek meg ezek 
a választások. RasSay árnyékában 
természetesen Kozma Jenőnek is ki
jutott „a zsidóbérenc” és a hasonló 
enyelgő epiteton ornans-okból. Ak
kor nem törődött az ilyesmivel. Ki
tartott vezére. Rassay mellett, kitar
tott még akkor is, ha csak — amint, 
tényleg megtörtént — egy paraszt
hajszál választotta is el a kibukás
tól. De ő azok közé a liberálisok kö
zé tartozott, akik meghalnak az el
veikért

Még egy-két hétig a közgyűlési 
terembe való bevonulás után is hal
doklóit Kozma Jenő a szabadelvű 
gondolatért Haldoklott és halálos 
ágyán gyanús szemmel nézte azt a 
Rassay Károlyt aki taktikából be
vonult Wolffék pártjába. Heteken 
át toporzékolt dühében és keserűen 
szokta mondani, hogy ő nem alku
szik, hanem átmegy a demokraták 
közé. És csakugyan meg is történt 
a nagy esemény. — Rassay Károly 
azt az első pártértekezletet amelyen 
legelőször döntöttek tisztviselők 
sorsa fölött keserű haraggal hagyta 
el. Rassay Károly útja attól fogva 
hatalmas ívben futott a liberaliz
mus és a demokrácia irányában: 
Kozma Jenő azonban megmaradt az 
egyenes utón, amelyre Rassay be- 
igazította. Kern hallgatott többe, 
nem kívánkozott a demokraták kö
zé, hanem követte árkon-bokron 
új vezérét azt a bizonyos Wolff Ká
rolyt akinek kegyelméből ma i« 
bent ül a legelőkelőbb bizottságok
ban.

Azért ne tessék azt gondolni, bog. 
Kozma Jenő egy pillanatig is meg* 
tántorodott volna. Liberális £ 1 * 
is, de a liberalizmusát abban éli ki. 
hogy viharos éjszakákon Joanovicü 
Pállal együtt közvetít a pipázóban 
Amolyan pipázó liberális ő. akik 
legközelebbi választáson wlntén » 
két szék között a pad al* 
esni Pogány Béla.
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Külföldi tözsdék 115.080 bányász sztrájkja
z,,ríl!h a esohcrszSgi szénbányászok hétfőn általános

BlldapCSl 3’/. sztrájkot közétekBudapest 3’/.
Zürich, augusztus 20.

(Cosr.iagrophlwe.) Devizamegnyitás. 
firis 3055, London 2519, Newyork _553, 
Milánó 237234. 
,>.0077%, Szófia 
0.0023, Budapest 
Belgrád 577

Berlin 0.0001’/,. Bécs 
460, Prága 1615, Varsó 
0.031/,, Bukarest 245,

Zürich, augusztus 20.
(Bécsi Amtliche Nachrichtenstelle.) 

Deviza-zárlat. Paris 3075, London 2530, 
Jíswyork 552%, Milánó 2375, Hollandia 
217.50, Berlin 0.000125, Bécs 0.00777/«, 
osztrák bélyogzett bankjegy 0.0078%, 
Szófia 460, Prága 1615, Varsó 0.0023, 
Budapest 0.03'1* Bukarest 245, Belgrád 
580.

Bécs, augusztus 20.
(Dcvizazdrlai. Középérték,) Prága 

2082, Belgrád 735, Budapest 390, Varsó 
031, Milánó 3040, Bukarest 310, London 
325.500, Newyork 71.060, Pária 3015, Zü
rich 12.660, Berlin 00175, Amsztordam 
28.000, Brüsszel 3075, Szófia 595.

Bécs, augusztus 20.
Ltfejmj/ifó árfolyamok. Anglobank 

321.000, Wioner Bankvcrein 215.000, 
Osztrák Hitel 321.000, Magyar Hitel 
1,002.600. Depositenbank 94.900, Lünder- 
feank 315.000, Államvasut 001.000, Déli- 
vasut 240.000, Délivasut elsőbbség 
547.000, Siemens 1,675.000, Alpesi 761.000, 
Poldikohó 071.000, Rima 353.000, Skoda 
1,111.00, Salgó 1,160.000, Osztrák Hofherr 
140.000, Magyar Hofherr 346.000, AEÖ 
187.900, Féltén 539.000, Wagner 340.100, 
Coburg 111.500. Irányzat: csendes, tar
tózkodó.

Bécs, augusztus 20.
(Tőzsdézd rlat.) Osztrák koronajáradók 

1350, Magyar koronajáradék 5500, Oszt
rák aranyjáradék 21.500, Osztrák hitel 
315.000, Magyar hitel 1,000.000, Magyar 
jelzálog,60.500, Államvasut 900.000, Déli- 

280.100, Krupp 508.000, Rima 
330.000, Coburg 108.000, Salgó 1.151.000, 
Magyar Általános Kőszén 4,320.000, Ma
gyar Vaftuti Forgalmi 480.000, Fa keres- 
kodelmi Rt. 518.000, Egyesült Fa 80.200.

Berlin, augusztus 20.
(Devigaéőrlat. Középérték.) Bécs 60, 

125-0M’ Budapest, 233, Szófia 
1.6V0.000, London 

13,300.000, Newyork 4,200.000, Brüsszel 
™*'/nó 18i000> Pliri« a36-00°, 

Ztaioh 768.000.

MAI
=........... ... _

Karlsbad, a (gusztus 20. i nyósz és 5000 kokszoló munkás vesz
. , , ... . , frsézt. A sztrájvezetőség parancsára

szénbany‘“zo,k ál- I mintegy 10.000 ember továbbra is 
íalanos sztrájkja ma reggel kezdő- végzi a víz- és a gépmunkákat, 
dóit. A sztrájkban 110.000 szénbá- ; (MTI.) 1

____ ___________ 3_

Menjünk 
az Jlngol 

Parkba!
Mielőtt bármílyon

_ „ ■ SstgaRasit venni
i ¥oros Mhsm Mraoio

Darvas Lili november 3-án Amerikába utazik
n}°sryar színpad legtiin-I zott, budapesti terveire és kötele- 

doklobb csillaga,. Darvas Lili, az zetteégeire gondolt, <le végül is 
győzött benne az a vágj*, hogy a 
világ legnagyobb színpadi rendező
jének, Max Relnardtnak keze alatt 
játszhassak. Ahogy hazautaztunk. 
Lili bejelentette Beöthy Lászlónak, 
hogy a télen 3—4 hónapra New- 
yojrkba utazik.

— És .addig nem lép fel nálunk? 
— kérdeztük.

— Dehogy nem! Nemsokára meg
kezdődnek a próbák Molnár Fe
renc darabjából, a Vörös malom- 
ból, amelyet szeptember elejétől en 
suite játszik a Lili. Ahogy pedig 
hazaérkezik Newyorkból, folytatja 
a Vörös malom-béli szereplését, 
egészen addig, amíg a darab mű
soron marad.

És bucsuzás közben még mog- 
jegyííi:

— Magam kísérem ki a leányom 
Amerikába, £>tt akargk lenni a pre- 

1 mieyen.

idei szezon derekán elhagyja a bu
dapesti közönségét. Az uj világba 
hajózik, aho.va fényes fizetési félté-, 
teleki mellett szerződtették. A mű
vésznő elutazásáról még nem szivá
rogtak ki részletek s igy a Hétfői 
Napló munkatársa fölkereste Dar.- 

| Lilit, hogy tőle tudja meg ter.- 
| veit, A művésznő nem volt otthon, 
Pest környékén szórakozott egyik 
ismerős családnál s helyette édes
anyja, dr. Darvas Sándorné állott 
készséggel rendelkezésünkre. Dar
vas dr.-né elmesélte, hogyan szer
ződtették a művésznőt Amerikába.

— Bajorországban nyaraltunk, 
— kezdte elbeszélését — amikor Max 
ReinharcLt érintkezésbe lépett ve
lünk s felszólította Lilit, hogy egy 
„Miracle* ‘cimü gyönyörű panto- 
mimban, amelyet maga Reinhardt 
rendez, játssza el a címszerepet 
Amerikában. Lili eleinte liuzódq-

M tőzsdei magánforgalom
tekintettel a bankok kettős szünnapjára, valamint arra, hogy a leg
több tőzsdebizományos a fővárostól távol tartózkodott üzletteleniil, 

! de igen szilárd hangulat mellett bonyolódott le. A piacán érdeklődők 
I csaL pénzkurzusokkal találkoztak, áru egyáltalában nem jelentkezett 
A holnapi tőzsde már a Giron kér észtül bonyolódik le s a bankoknál 

' két hét óta felgyülemlett vételi megbízások kedden kerülnek elin- 
1 tézésre, úgyhogy a spekuláció sokkal magasabb árfolyamokra számit, 
mint aminők a magánfoigalomban felszínre kerültek;. A taxációs ár- 
folyamok közül a következőket em ütjük fel. Magyar Hitel 700.000, 

I Cseh Bank 65—70.000, Olasz Bank 65.000, Lloyd Bank 42.000, Őstermelő 
1 500.000, Alt. Takarék 230.000, Salgó 720.000, Rima 290.000, Kereskedelmi 
| Bank 1,500.000, Kőszén 2,900.009, Osztrák Hitel 200.000, Leszámítoló
Bank 170.000, Georgia 1,600.000, Mezőhegyes! Cukor 550-Ő80.000, Li
pótvárosi 36.000, Nova 168.000, Lipták 55.000, Égisz 55 -58.000, Concor- 
dia 160.000, Városi Bank 30000, Flóra 200.000, Magyar-Amerikai 
Bank 55—60.009, Ganz-Danubius 25,000.000, Mercnr Bank 35- 36.000, 
Csáky 63.000, Fegyver í.500.000, Ganz Villamos 2,600.000, Mérleg 
120—130.000, Hofherr 230.000, Schiick 200.000, MAG 135.090, Műtrágya 
540.000, Óceán 42.000, Wander 48.090, Államvasut 530.000, Tröszt 180 000, 
Moóri Szén 40.000.

Fekete alleluja ,.... .-_______ „ íM1im. * irammal a falu irányában. Szivétől 
irta; KISS IDA égész teste dobogott, rázta a bi’zonyta-

José a hegyipatak rozoga liidláról lanBá£ fedése, háta görbültro hajolt, 
ómreu - vz?y.p. a5 - ga- -n.3ar61 dolgos ökle a korláton karmolt, melyet

tétlenségre kárhoztatott már napok óta 
a felügyelő jolontése Jósé engedetlensé
géről és elkóséséről a munkásváltásnál. 
Mire Jósét eiesapták a bányától, mely 
egyedüli volt azon a vidéken. Élnipró- 
bálkozásra kény szeri tették és keserűség
re, a keserűség aztán gyilkolni akaró 
bosszúra siiriiít lelkében, a fekete üst
ben és akaratával és szándékával föl- 
gőzölgött iatenostromlón a tiszta, kitárt 
tavaszi magasságba, honnan megfakul
va, ijedtségre váltan hullott, most ki
csiny magába vissza, ahogy tágult 
nagy szemekkel a rohanva közelgő alak 
körvonalatit figyelto. Talán észrevették 
elrejtett aknáit a tárna bejáratánál, 
melyek kanócát alig egy órája gyúj
totta meg a hegy alján, mikor fölkanya
rodott a procesRzíó, a Krisztust sirató 
alázatos menet és talán segítségért fut
nak a falu, a nyugodt élet felé, kis 
menekülő ólotok, szegény, kínlódó, kor 
mos bányászok, kiknek ezre szenet fojt

tóműit a kálvária hegyére fölkígyózó 
procc88Z-ó után, mely időközönként ál- 
Xlá?,ra mprevodett a keresztüli stá- 

« ’ .,aíár eff7 meghorkant, hosszú 
fekete 81Wó. J08é sötét szemét go- 
^oszsag fényesítette, sápadt szája szo
rosra feszült, homlokára, a fehér ele- 
rantosontra ráncokat vésett a várakozás, 
a bekövetkezendő dolgok őrjitése. Teste 
®^ön®í>vo ágaskodott, a két karja, 
«.??., evezőse, mozdulatlanságra 
X” á j0Sé,egé6z várako-
■wsa dermedt, pózna left, mely leste a 

u !ka* eg‘ a íöld sötétedését.
Hajába akaszkodott nz áprilisi szél, 

a JQCleg simogatás.
4,balZ8*“a föltömjénzett a 

Bzáinb v • t?0’ ho1 áhltato8’ 
Ör íí Km?,w siratására hasadtak, 

,s*Y:n??k imádkozó kézzel vigyáz- 
“ “ könyvet, a Mnyá„.

n-, „ t •,fy“Jtózkodó flataleágükknl 
re «.lű?end’J,lkb6 ,iirött ibo'y« «»- 
f“w«lWk - ünncpolte a halált sok 
wíflk h'v /'‘á. “ melyet
k.ixk M,ko<,i'ra teljesített, az elkövet- 
«í»e.”’I’e^°n l<ürM'ÍÉCn csüngő remény. 
rük>'eilrÍí'bA.'1'f' Szl’ükot tüzes loiiyo- 

)-7ké“',W1[ >“• Behajtott
teiv eiAk a, k'r,'szl'>tl sláclöknt. 
tní oz „ 7K“’k " fi,lfcscHclt Krhz-
te- ,t.i .'’“.nr''"',ek k''rcsztr9 vitézA'.

m,nd''n é,’|

szándékozna, saját érdekébon el no 
mulassza a belváros tecclőkelöbb 
ingatlanforgalmi irodáját

„FUNDUS"
IHG^TL3NÉnT£KESITÖ 

VAL^ALnTOY
V, Józscf tér 13. (Eürdö-utca sarok) 
telkerazni. Találón 188-54

CinÖ«asio!!
tW Hí 001 w Elsőrendű női fehér

'árokká!. / . Wr; 22.000 K
Ezenkívül őriftsi 
választók a világ
hírűibe Bella Shoo 
cipőkben, melyük
nek ki záróin nos 
elárusílója Budán:

•árokká!....................
Biscrondil külföldi 
barna bagaria női 
fűzőscloö . .
Elsőrendű külföldi 
rámán varrott fekete 
férfi félcipő . .
EisőroiidU női hócipők 
Párja.........................

79.000 K

óriási árakat fizetek 
mindeufi'le férfi- ós tisztíruhAkórt, fch-lrne- 
mükórt. srőrniobuudákért.szönvogúrt. Blumen- 
feltt fiziét, Vili. kér.. Népszínház ucca21.sitm 
Hívásra hózhoz jövök. — Telelőn József 22-48

ffutnmis árkot 
viwltenjia idegeit 
kímélni akarja.

Josó szeme kerekre tágult: a tárna l futott fáradt lábakkal, futott görnyedt 
felöl valami feketeség futott szédült vállal és görnyedt szívvel, emberi két

ségbeeséssel akarta magát menteni a 
biztos pusztulásból, az önkezével fel
gyújtott romlásból, napok óta éhoző, 
meggyötört, legyöngült, züllött kicsi 
életét. Szörnyű halálfélelemmé torzult 
benne hősi elszántsága, hogy magát 
sem menti a fokete vészből, a királyi 
gesztus remegő rohanássá fakult, a jövő 
ezer eshetősége egyszerre Bábol tor
nyává nőtt és a tavaszi széllel ciháivá 
ragadta a fiatalsága az élet felé. 

Messziről megcsendült az elmaradt, 
bánya harangja, mély bársony bugása 
végigfutott az uj életre táruló földön, 
bclefeküdt a zsendülő fűbe, selymesen 
simította a hegyoldalt, pajkos kisfiú
ként ugrálva föl a sziklákon a megfe
szített Krisztusig, hova éppen elérke
zett áhítatra a professzió, fölkacagott 
az áprilisi égre, mintha nem is vészha
rang hangja volna.

Jósé sznladásából hirtelen dermed író 
merevedett

Délután három óra:
A pop kemény szája Krisztus halálát 

________ ______ _ __ _ hirdette és hangos robbanással meg- 
a bánya mélyén, mig a napot, az örök reszketett a föld, sziklák megindultak, 
éjszakára sugarakkal köszöntő világos- sötétség csapott föl az égre, mely néhol 
ságot hozó kaput örökbe bezárja előttük kettéhasadt, akár egy templom sötét 
~__________________ “_________ *■ kárpitja.

És egyszerre elnémult a harang.
Meghalt Krisztus a kereszten és meg

haltak a Krísztust-siratók és’ meghalt a 
bányában n munkások ezre. És a halál 
kegyetlenül lefutott a völgybe, szikid- < hordta a sziklákat. Husvét napján osz- 
* ‘ ‘irditvo a falu házaira, hogy el- lopot emelve nz élet örök feltAmadásá- 

t a világítóiét hírmondóit a bú-' nak emlékére

nyaigazgatóság házát és azt a pár ma
galehetetlen öregei, kik nem mentek a 
keresztjáró útra s nem mentek dolgozni 
a bányába.

Jósé fiatal testét is földhöz vágta a 
földindulás és mellette halált jósoló ke
servvel hosszan föl vonított egy nagy 
fekete kutya, mely utolérte s mintha 
gazdája volna, fölös libegősre szorosan 
simult remegő testéhez:

Magát biztatóan vetette a keresztet:
•— Isten ítélete ez . . .

Jósé földet robbantó gonosz keze.
Visszafordult a hidon és maga is fut

ni kezdett a völgyből a másik falu felé, 
hátra sem nézve. Atkos lelkét súlyos 
teherként alig birtúk fáradt lábai, már 
közöl érezte maga mögött a mások ál-

Husvét reggelén vörösen fölhasadt a 
hajnal az elpusztult vidék fölött. Rozs
dás sugaraival patinúzta a hegyet és 
teleszirrkálta a lilásszürke égboltot 
aranynyifaival, tüzesen gerjedésre csó
kolta a földet és mozdulásra a tavasz 
ezerfolé ujhodását. Fölharcant nz élet ez 
uj nap diadalmi trombitájára, fültáma
dást hirdetve a pusztulás fölött, örökké 
ujtiló pompáját ragyogtatta a föld és 
mikor a nap nagy aranytallérja gőgö
sen felszökött a horizonton: Jósé, & 
megmenekült., tórdreborult a hegytetőn 
és karjait hódoló mámorral tárta a föl
támadt Elet felé:

— Alollaja.
, És köveket kezdett hordani, hogy azo- 
I kát oszloppá emelje. Sötét, nagy szemét 
, bizakodás fényesítette, homlokán, a tisz
tult elefántcsonton kis gyöngyök pereg
tek, a munka láza és derült szála nyi- 
fotnn énekelt nllelnjás énekeket. míg

I Inti libegősét, gondolatai megállásnál kát görd 
■tétováztak, ösztöne mégis kergette előre, puszfitea
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A IIACa óC ÖÓhIBAFÍ 1 Bo™odQáGajdon és Salgótarjánban fék- gyár a Magyar-Német Bank Rt. ér- 
" | Bzenokj piacra hoz együttesen ezidő- dekkörébe tartozik és most rendez-

kiállítás ---------- “
A városligeti Iparcsarnokban 

••ombaton délelőtt nyílt meg a 
vas-, gép , ma!omipari és elektro
technikai kiállítás. Ez u kiállítás, 
amely hivatva van arra, hogy ta
núságot tegyen a magyar ipar íej- 
lődésképességéről és nagyszerű jö
vőjéről, a közönség állandó látoga
tása mellett ad bizonyságot hatal
mas anyagáról. Az utolsó két év 
magyar iparának törekvéseiről ad 
keresztmetszetot ez a kiállítás, 
amely a külföld előtt Is szemléltető 
példa a magyar tudásról és szorga
lmúról.

A kiállításon, amelyet vasárnap 
és hétfőn nagyszámú közönség ke
resett fel, a szakmabeli cégek igen 
na<y kontingense és különösen a 
jobbncvüek állították ki termékei
ket

Kovács ős Társa Malomépitézzeti ób 
Gépgyár Részvénytársaság (V., Alkot
mány-utca 25.) a mnlomszakmában 
egyik legnagyobb vAllalatu hazánknak. 
Impozáns kiállítása és a kiállított 
gyártmányok szolid kivitele valóban 
meglepő hatással van a nézőre. A leg
újabb rendszerit szabadon lengő sík- 
sziták, gabonatiszti tó gépek (tárak), há
mozó és hegyező gópek és egyéb malom- 
felazerelési gépek S. K. F. golyós
csapágyak szaladnak, 6«ját tervezetek 
után készültek, mely gyártmányaira a 
cég valóban büszke lehet A klr. her
ceg hosszasabban tartózkodott itt és 
érdeklődéssel hallgatta Kovács S- ndor 
vezérigazgató magyarázatait, akinek 
melegen gratulált sikerült kiállításához, 
a Keleten elért nagy exportjához és a 
Balkán államaiban malmok berendezé
sével elért sikereihez.

Szilágyi Mihály műbútorasztalos, 
iparművészeti lakúsbereudező mes
ter, (VTH., Fecsko ucca 9.) kiállí
tása gyönyörűen illeszkedik be a 
kiállítás keretébe. Mahagóni empir 
hálószobája és Csipeuder uriszobú- 
lyn Ízléses kivitelük és kiállításuk
kal a királyi herceg ós hercegnő el
ismerését is kiérdemelték.

Kallós J. Gyula Xpmárngyára (I., 
Loxw «t 5.) nagyszabású kiállítás
bari miitatja be a betörők rémét, az 
általa szerkesztett ós az egész vilá
gon szabadalmazott saját talúlmá- 
nyu úgynevezett „Favorit** zártor
laszát Ez a torlasz össze néni té
veszthető egyéb gyönge minőségű 
gyártmányokkal, melyeknek az or
szágba való behozatalát a „Favo
rit* immár teljesen feleslegessé tet
te, sőt ebben a cikkben a gyár nagy 
mennyiségeket exportál a külföld
re, még az Egyesült Államokba is. 
A „Favorit*4 zártorlasz a legjobban 
biztosítja a lakást, Íróasztalt, szek
rényt s a többit betörés ellen, amit 
a máris elért óriási forgalom bizo
nyít a legórthetőbben. A királyi 
herceg behatóan érdeklődött Kallós 
Gyula gyárosnál a szerkezet iránt,; dúl meg, előrenyujtja , majd ismét visz- 
amely jelenetet a gyáros jelenvolt szakapja. As az impresszióm, mozi-cim- 
flvóra, az általánosan Ismert és ked- j halmot-. Megszólítom, 
veit Kallós illusztrátor sikerült | 
fényképfelvétellel is megörökített.;

Rlmaniurányi Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság nyolcszögletű alapon 
elrendezett 12 méter magas csoportokat, 
középen felállítva különböző ózdi hen
gerelt vastartók és egyéb profilvnsak, 
részben egyenesen, részben ornyőszorii 
kihajlásban. E körül vannak csoporto
sítva ■ nádasili Icmezhengarmü külön
féle lomezgyártmányal és a salgótarjáni 
acélgyár készítménye, u. m. hidegen 
hengorolt ■broiwva'iak, vashuzalok, 
■odronyszógok. butorrngók, szókért cn- 
gelyek, okofajek és ekcaltatrészek, acél
villák. d«ók. kapák, csákányok, fej
szék, lapátok stb. Kiegészítik a csopor
tot a hengerelt profilok táblázatni, köz
tük egy mosgóténykópbergndoz/s, mely 
■ lelopok berendezési és gyártási mó
dozatait szemléitől!. A kiállító vállalat 
Csonka-Msgyaronzág egyetlen válla
lata, amely vasércekből nyersvasat ter
mel; ezidőszeriut ózdon húrom kohója 
van üscuibcu, melyek évi 2 millió mé'er- 
múain nyersvasat termelnek A válla
lat kőszóubányál Borsod és Nógrád 
megyékben, vasgyári telepei Ózdon,

i LmllUÓ f kedik be Soroksári ut 28. ez. alatti
Jonféle kész vasárut Foglalkoztat 11

i ozer munkást és tisztviselőt.
Titánla Fém- és Késárugyár Bt 

Ízlésesen berendezel! pa vili ónja a 
kiállítás egyik legszebb látványos
sága. A kiállított kések és zsebké- I 
sek ornamentális elhelyezése min- J 
den látogatót annyira leköt, hogy | 
sokáig gyönyörködik a konyha- és i 
zsebkésekből összeállított magyar 
címeren és a gyár védjegyén. A 1

I 
I

telkén. Gyártmányait, amelyek a 
külföld hasonló gyártmányait fe
lülmúlják, a világ minden részébe 
exportálja, s annyi megrendeléssel 
van ellátva, hogy most már 300 
munkást foglalkoztat. A gyár Lő
ve Dezső vezérigazgató szakava
tott vezetése és irányítása mellett 
szerez dicsőséget ós hírnevet a ma
gyar iparnak.
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Rkik diszpenzációoal 
házasodnak

A városháza nemcsak arról novezetes, 
hogy ott van a Zilahy Kis ur, meg a 
Wolff nagy ur, hanem arról is hogy 
Tejhivatala van, fölötte pedig a háza
sulandóknak intézik el sürgősen és ra
dikálisan az ügyelt.

A Városház-utca felőli fronton van a 
boldogoknak az a szigete, ahol hivata
los személyiség a sok de és hanem után 
kimondja a« igent és két jobb sorsra 
érdemes embert örök életre egymásra 
szabadit

Utam véletlenül erre vezetett, beleke
rültem a világot rózsás színben látó 
emberek társaságába és magam is csak
nem újra megházasodtam.

Szűk folyosón, az cíbő emeleten 
ember-ember hátán állott Mosolyogtak 
és egymásra tekingettek, mintha a ru
hájukról akarták volna megállapítani, 
hogy a házasuláson kiviil mivel foglal
koznak. Jobbára fiatalemberek, az orruk 
alatt erőszakkal hosszabbra kényszerí
tőit bajuszka, cingárak és szűkmellüek. 
Meglógtak a munkaasztal vagy a bolt
ajtó mellől s most „házasodni’* akarnak.

Sorban állanak a tanácsos ur ajtaja 
előtt Nem lökdösődnek, türelmesek, 
mert akármeddig várnak, mindig korán 
érkeznek el oda*, ahonnan' már' nincsen 
visszatérés.

Az ajtófának fiatalember támaszkodik. 
Ábrándos, szőkeflú, a szeme kék és a 
haja felfelé van fésülve, mint a csendőr- 
őrmestereknek. Hosszú, vékony nyakát 
míg jobban megnyujtja szimpla, magas 
gallérja, amely valamelyik királyuccai 
kirakatban bizonyára kézelőnek lehetett 
kiállítva. Két karja néha idegesen rán-

| Mellette alacsony asszony állott, arca 
közömbösséget mutat. Élete kenyere ja
vát már megehotte, a házasság nem Iz
gatja, áll és bámulja az ajtóüveg ho
mályos rajzait Ha nem tudnám miért 
van itt, anyámasszonynak szólítanám. 
Dünhyögve beszél.

■— A leányomat akarom férjhez adni, 
i Tudja, stanlczligyárba jár, aztán nem 
az apja gyermeke, hanem tetézik már 
érteni, szerelemgyermek. Jó leány, 
szép leány, rátartós is, úgy gondoltuk, 
hogyha már férjhez megy, tisztán men
jen férjhez, hát azért én is megeskti- 
szöm az urammal. Eddig csak össze
áll va éltünk, már nyolc esztendeje. A 
lakodalmat egyszerre akarjuk megtar
tani, had lássák a szomszédok, hogy 

vagyunk „olyan népek!**..

— ön is diszpenzáeióra vári 
Szívesen válaszol. Mindjárt a szivével

kozdi eL
— Bizony, kérem, arra, már a har- 

mndik hete járok ide s még most sem 
engedik meg, hogy feleségül vegyem 
Annuskút

— Ennyi idő alatt rendes utón is egy
máséi lehettek volna.

A fiatalember felsóhajt:
— ó, kérem, hát ami azt Illeti, egy 

kis mellékkörülmény is felmerült. Tud
niillik felvidéki vagyok.

Nem tudtam, miért illene ezt tudni, 
azért tovább érdeklődtem.

— Hát felvidéki ember nem hásaaod- 
hatik meg!

A fiatalember mosolyog.
— De igen, kérem, csakhogy nem bí

rom mogfzereznl a születési hlzonyitvá- 
nyomat Anélkül nem tárgyalnak. Most 
uj kérvényt hoztam és az oltási bizo
nyítványomat. '

A zsebébe nyúl és egy kék borítékból 
előveszi az okmányait Ideadja. A le- 

j vegő, a környezet olyan, hogy az egy 
| oél felé törekedő emberek átérzik agy- 

_________________ __ __ ' más búját-haját. Elveszem a mozidm- 
r, .... l halmos kérvényét.

Viselt farhruhAkért anyakönyvi
ndn-i.'-if.'!f«h.’rn* nns^rt, "i'nyMSKért luindts 
l.ii . tObbct iliU ink. Alkalmi ArsotArn^ü A« 
teleki U. W. ..-tnW. r «.) Tel. JöMtf .’j\

hivo/ol.’
így keid), aztán örökségről beszél éa 

Annuskáról, aki nem akar már várni.

Távolabb jómegjelenísü férfi. Arca, 
mozdulata intelektuellre vall. Mérnök. 
Állami házban lakik, három szobája 
van, ds felsőbb rendelet értelmében 
augusztus 15-ig ki kell ürítenie a la- 
kását. Inkább megházasodik.

Mellette fiatal pár ül, szótlanok, szo
morúak és mozdulatlanok. Ketten van
nak, de úgy néznek ki, mintha hárman 
lennének. Látszik, itt már csak a gyors 
házasság használ. Ha ugyan használ.

A szomszédjuk ugyancsak fiatal pár. 
Ktilön-külön úgy festenek, mintha az 
ég is egymásnak teremtette volna őket 
Amerikába mennek, a férfi állást ka
pott ott Szombaton már indulnak is. 
Ez se mindennapi nászút!...

És így tovább. Sorban mindenkinek 
van valami sürgős ügye, amelyet nem 
lehet halogatni. Máról-holnapra meg- I 
házasodnak s ha úgy tetszik, holnap- 
ról holnaputánra már el is válnak. Az 
idő pénz, még a házasság problémájá
ban is.

1923 első felében háromezerháromszáz- 
nyoicvannógyen kértek a kihirdetés 
alól felmentést. A legtöbb diszpenzá- 
ciót a lakásnyomoruság tette szüksé
gessé. A május itt is több házasságot 
hozott létre, 535-en kaptak a kihirdetés 
mellőzésére engedélyt

Hirtelen fiatal jegenyetermetü lány 
tűnik- fel a folyosó végén. Tétován te
kint szét majd váratlanul felém fordul:

— Ugy-e, Hirsch úri...
Bár sohase voltam Szarvas, mégis 

bólintottam.
— Hirsoh vagyok.
- Az irodából jött!
- Milyen irodából!
— Milyen... hát Davidov icstól. 
Észbekaptam. Itt csak a házasságköz- 

vetltő Davidovlcsról lehet szó.
— Igen, onnan jövök.
A leány most mosolyogni kezdett 

| — Kedves Hirsch ur, Davidovics ur 
I mondotta, hogy magának komoly szán
déka van éa hogy itt találtathatom 
magával. Nekem is sürgős a házasság, 
ha akarja, feljöhet a mamához.

Ixjpva végignéztem a termetén. Csi. 
nos, bele is bolondulhatna akármelyik 
kereskedősegéd. Mosolyogva mondtam:

— Nagyon szívesen felmegyek magá
hoz, n feleségem úgyis nyaral, csak az- 
ián meg no tudja ...

i r,. Stabb Cila

Horvát Menyust 
Berlinben elfogták 

Egy nemzetközi szélhámos 
karrierje

— A Hétfői Napló tudós Hójától. —
A budapesti főkapitányság vasárnan 

délben érdekes átiratot kapót* a bécsi 
rendőrigazgatóMgtóL Horváth Meny- 
hért előéletéről ós viselt dolgairól kér 
ír.formációt a bécsi rendőrség.

Az iratokból és a főkapitányság bűn
ügyi nyivántartójából a detektívek rög 
tön össze is állították Horváth bűn- 
lajstromát, amelyből kiderül, hogy az 
egykori esernyőkészitöböl a világ eajilk 
Icgnagyobbstilü szélhámosa lett.

Horvát Menyhért, vagy „Menyus** 
ahogy egyszerűen nevezték, vándorló 
esernyő javítókért kezdte pályafutását. 
Mesterségét megunva, felcsapott sofőr
nek, majd a háború előtt néhány évvel 
filmkereskedésre adta magát. Az ak
kor lendülőben levő magyar filmkeres
kedésben sikereket is ért el, de nyug
hatatlan vóre egyre gyanusabb és rej
télyesebb ügyletekbe sodorta bele, úgy 
hogy lassanként kicsoppent a film, 
szakmából. Egy idei tengődött, majd a 
kommün kitörésekor ismét felszínen 
termett. Kun Béla bevásárlója lett. Az 
clkommunizált ékszereket ő értékesí
tette külföldön és hozta Kun Bélának 
az itt nem kaphat árukat és élelmisze
reket. Eladás és bevásárlás közben ter
mészetesen saját magáról sem felejtke
zett meg.

A kommün után persze „emigrált-*' 
Bécsben a sibervilág közepében az élei- 
mes Menyus nagyszerű üzleteket csi
nált. Tőzsdeirodát nyitott, arbitrázs
ügyleteket ajánlott feleinek, akik a dús- 
gazdagnak látszó emberben vakon bír
tak. Csakhamar rájöttek arra, hogy 
Horvát megcsalja őket és följelentést 
főttek ellene. A bécsi rendőrség akkori
ban dollárhamisitók ellen is nyomozott 
és a szálak szintén Horváthoz vezettek. 
Menyus mogneszelte a bajt és meglé
pett Olaszországban is több csalást 
követett el, úgy hogy Genuában le is 
tartóztatták. A börtönből Horvát rövi
desen megszökött és valami uton-mó- 
don kijutott Argentínába.

Argentínai szerepléséről egyelőre nem 
tudnak semmit Néhány héttel ezelőtt 
Berlinben a kereskedelmi minisztérium
ban megjelent egy elegáns ur, aki iga
zolta, hogy Argentína kereskedelmi 
megbízottja és tárgyalásokat kezdett a 
német kormánnyal import ügyekben. 
Az elegáns ur Horvát Menyus volt, akit 
szerencsétlenségére a Friedriclistrassen 
egy volt bécsi ü gyfele felismert és 
rendőrségre adta. Menyus tiltakozott 
lármázott az argentínai konzulátushoz 
fordult, de nem használt semmi, kiszol
gáltatták az osztrák hatóságoknak.

A rendőrség Menyus adatait elküldte 
Bécsbe, de egyúttal az ügyészséghez is 
átírt hogy Horvát kiadatása iránt In
tézkedjen, mert Pesten korábban köve
tett el bűnöket, tehát először itt fog
ják felelősségre vonni.

Ha Ön

Mzat, telket 
Üzletet

venni vagy eladni akar, no mulassza 
el fölkeresni a

Szilágyi irodát

I

ahol mindon időben találhatja szeren
cséjét, úgy vételnél, mint eladásnál. 
Helyben és környéken gyönyörű 
családi házakat beköltözho tőséggel, 

mesebeli

forgalmas üzleteket
hol gqnd hőikül tisztességesen meg 
lehet élni munka után. Fölv!lágo6itást 

díjtalanul adok
Sxlldgyl, RSkk SXItrd.irtn 33.
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hírek
Szalmaláng
Baj van a szalmával mindenkép

pen: nemcsak a nyári szerelmek, ez 
apró kis szalmalángok lobbantak ki, 
hanem utolsót lobbantak a szalma- 
fiúk is, akiket régebben szalmaöz- 
seggeknek neveztek és a helyükön 
csak szomorú, szürke, hallgatag ha- 
múrakások maradtak .. . Minden 
égésnek, minden izzásnak, még a pa
rázsnak is hamu a vége, nemcsak 
a penilenciának, hanem a szürke 
unalomnak is ez a szimbóluma.

Futótűzként járta be a vidéket a 
rémhír: Keleti Dénes klasszikus 
aggveleje ismét kettyent egyet, te
hát az dllamvasutak tarifája ismét 
emelkedni fog, — a nyaraló asszo
nyok dús csoportokban, vészes iram
ban kezdtek visszaözönleni a fővá
rosba — vége a nyárnak, a szalma
láng kilobbant.,. Itt nálunk ko- 
nyultorru férjek, — azok a bizonyos 
kis hamurakások — a fürdőhelye
ken hopponmaradt gavallérok: ez a 
nyár mérlege az idén is, mint talán 
már kétezer éve mindig. Caius Lu
das Varró, a kitűnő római hadve
zér, aki nemcsak a diadalairól volt 
Mres, hanem arról is, hogy ö volt 
az egyetlen római notabilltás. aki
nek varrónő volt a felesége, tehát 
a nagyszerű Varró bizonyára épp
oly heves fejvakarásba kezdett an
nak idején, amikor őnagysága meg
indult luzzafelé a rózsatermő Baiae- 
ból, mint ma csernavölgyi báró 
Fuszduft Mór, amikor értesül róla, 
hogy Mérné közelit.

— Ó társam, Szalmaváry Oktáv, j 
emlékszel-e még a szép masamód- 
leinyra, akivel a Vén Diófában is
merkedtél megt . , . Hogy húzta a 
kis gömböc, a Sovdnka és milyen 
hófrKér volt a bőrei . . . Nem a So- 
odnfafd, mert ő olyan, mint a kiszí
vott tajtékpipa, hanem az övét ... 
d szalmaláng kilobbant, — végei

Búsul, a walma hona állapottyán, 
Megjött íu asszony keleti vonottyán. 
Kesereg szegényke: fuecs neked mnlaccság, 
zokogva kiáltja: oda a szabaccságl 
Utóirat, egyben magánügy.
~ Kedves Szerkesztőm, tegyen 

lépéseket a kiadóhivatalban, hogy 
nagybecsű lapjának ezt a szántát 
minél előbb ne kézbesítsék a fele
ségemnek. Elvből nem szeretem, ha 
i fejem dagadni kezd.

Teljes tisztelettel
Cholnoky László.

Oda neki nyerte 
a Szent István dijat

Nóifő, kllancedlk nap
' len, Ordas, Ilus, Amotist, Astarte, B&- 
! nika és Beán Fox. Tat. tét: 100:360. Hely: 
I 100:210:250:300.

VI. Vigasi handicap. 1600 m. 1. E4 ne 
[ felejts (3. Szabó Gy.). A Szelvény (10. 
Stezdk). 3. Ara II. (1% Nagy Gy.)) Fu- 

í tottak még: Bába, Josma, Bábud, 
Fox-Trott, Ferrario, Gyöngyi, Celcseri.

— VÖdőrségek a felvidék! válasaU. 
soknál. A felvidéki községekben vid- 
őrségek alakultak, amelyekbe a lakos
ság tömegesen lép be. A védőroégnek az 
lesz a hivatása, hogy a Tót Néppárt 
szabad szervezkedését és választási agf- 
tációját elősegítse és támogassa.

— Borzalmas tájfun. Honkongbót je 
lenti a Router-ügynökség, hogy' a táj
fun egy toljes órán át pusztított. A 
forgószél több hajót a partnak vetett és 
összetört. A legénység részben vagy 
teljesen elveszett Az okozott kár ée as 
áldozatok száma még ismeretlen.

— Spanyol véresér MelillánáL Madrid- 
ból jelentik: A felkelők makacs ellen
állása a Melllla környékén operáló spa
nyol csapatokat átmenetileg visszavonu
lásra kényszeritette. A mi részünkről

O<fa n«JU
9, Ctasslcus 
3p

Kellemes időben igen nagyszámú kö
zönség nézte végig a lósportban ünnep
számba menő Szent István-dij lefutását. 
Az értékes dijórt hót ló állott starthoz s 
a hét telivér közül a gróf Jankovich-is- 
tálló színeit vitte diadalra Oda neki, a 
tehetséges fiatal jockey Gutáival a nyer
gében. Az érdometlenül favorizált F. 
Béla bácsi még helyre sem tudta felküz- 
deni magát. A többi futamok méltó kö
retül szolgáltak a főversenynek s a mai j 
változatos s mozgalmas nappal méltó- 1 
képpen fejezte be a Lovaregylet a 1 
sportszempontból igen értékes augusz- t KDert, könnyen nyer a favorit Eaküszegő I töHi kiállítás utrv a maxrvnr 
tnsl a későn jövő Ametist elten. ?. Csak és rininftrnik mS &

azért (5 Sajdik). 2. Esküszegö (3. Haar). 5® a v x i l* lakasberen-
3. Ametist ( 4. Schejbal). Futottak még: úezo iPwna* es lakásmuvészetaek

I. Kétévesbe versenye. 1000 m. Érvé- Fruzsi, Csertő, Bemazúri, Cr^qnet, na#yszerü demonstrációja. Nyitva:
nyes indításnál a középső mezőny jön Morgó, Ludas, Maladroit, Mussolini, 0 **íl **’“

I el jól. A távnál Ciha előretör s könnyen , Dongó, Über Alléé, Rywal, Peleas, Tini,
■ nyer a mezőnyt keresztező Párisimmé Azetea, Vinkó, Koozcnatí. Tót.; 100:420, ■ 
ellen. 1. Ciha (3 Szabó L. II.), 2. Pari- : Hely: 100:180:160:160. i

aiaal versengek
Vasárnap, nyolcadik nap

. ------------------ mi IDSiUUin

íé.-»=?»» xass i^r;^ =sr

tusi mentinget 

Részletes eredmények;

iiwí vckik vvivivB, jhiszi Konnyeaeeggoi » tr , . , , w .
nyer a kilovagolt Vica ellen. Szélrózsa I A ‘Óváros legújabb latvanyos- 
mérsékslt harmadik. Tót.: 1M:11P. , ® vas, gép, malomipar!, elek-

j II. Kétéves nyeretlenek handicapja. i trotechnikai és lakásberendezési ki- 
j 10M m. A start harmadszori kísérletre állítás, mely a Városligeti Ipar- 
■ sikerült s a mezőny külső része jön jól ' csarnok, és a Fővárosi Kidllitő 

ed a géptőt Csak azért előnyre tóve Csarnok Összes helyiségeit mer- nyer a favorit Esküdő I tölti. A M4I1HA. „ J. ’ .

8-tól 6-lg. ' ■
— A radikálisok győriek a bel

grádi községi választásokon. A Ta- 
rianac (12 Lapot), 3 Síékelvvtr <S Prití- Ül llonavSW díj. ltoo m. Start ,1 jelenti Belgridból: Bel-
ner). Futottak még: Talán, Veszprém, utón Noli me tengere ugrik el legjob- I EaaP?n te&paP tartottak meg a 

™ o választásokat. amelyek
toüna, Baldur, Arran. Tót: tét: 100:600, reghajtó. A távnál Onlworth és Puszta- eredményeként a radikálisok 38, n 

tegjény támadják a vezetőt de az kilo- | polgári blokkhoz tartozók U, a 
J vágóivá megtartja elsőségét 1. Ncli me j kommunisták 8 és a szooiáldemok- 
tengere (2% Rsch). 2. Culworth (4 Szó- j mandátumot kaptak.
kólái). 3. Pusztalegény (4 Schejbal). Fu- 1

: tett még: Skofium. Tat.: 100:440.
I IV. Handicap. 1200 m. Mutatós ki- 
I vÜlTŐl hosszakkal vezet és olyan előnyre 
j tesz szert, hogy a táv után jövő Nebich 

és Corona támadását minden erőltetés 
i nélkül védi ki. 1. Mutatós (6 Schejbal). 
: 2. Nebich (12 Martinék). 3. Corona (3 

III. Szent István díj. 1600 m. A start Pretsner). Futottak még: Szemfüles, Ti- 
első ktoérlete sikerült Oda neki és Baja mid. Melia, Bergfriede, Cigényteány, 
vezetnek hosszakkal. A távnál az erősen ’ Túrán, Dalmand, Nimfa. Tót.; tét: 100:

Oda neki főlénnyel i V. Kétévesek éladóversenye. 1000 m. 
. 1. Oda neki (4 Indítóé után Totedó, Jumper éa Hamil- 

(4. Szabó II.) 3, tan vannak a frontban. A táv után 
" ..................... | Jumper és Toledo küzd aa elsőségért s

! az előbbi könnyen nyer. 1. Jumper (1% 
! r. Hofbauer). 2. Toledo (2% Altmann). 
Í3. Hamilton (6 Vondra). Futottak még: 
jMonodi, Musohiko, Daisy, Füri, Elli II, 
lés Oikán. Tót. tét:100:170, hely: 100:100: 

100:100.
VI. Velter-handioap. 2000 m. Ahogy 

a mezőny látható lesz Blanka ée a 81g- 
ray istálló színei vanak elől, a többi ló 
teljesen felzárkózva. A távnál élénk 
küzdelem fejlődik ki Csiosori és Lord 
Newton között és az utóbbi az igen 
Ügyes Gutayval fejh osszál megnyeri a 
versenyt 1. Lord Newton (8. Gutay). 
2. Csfcseri (5. Szabó L. II.). 3. AU rigt 
(14. Martinék). Futották még: Blanka, 
Peggy. Lóránt, Mehudne, Koncai, Ka- 
lypso. Vaskalapos, Pour l'ámour. Kereső, 
Merengő H.

* uivuwia 1UOK. AU1OU, * eazproui, UKXU Wt, uxu^vrv IlKTLK. Ol IVgJOtr i , _ ,
Barfa, Finálé. Utolsó, Vízi, Miki, San- ■ bán, iáig a reá» favorit Skoflum a se- ; &"zscgi 
fnlinn. 'Rnlrlni* Avwna fT’r.á • 4A4. 1AA.CAA taACT<h<i44A A tévnél rtr.1w.r.w»4« A- I ©redmfit
hely: ’ 100:200:370:270. '

II. Welter-handicap. 900 m. Integritás 
ugrik el legjobban és vezet a távig, hol 
Katin fildózőbe veszi és meg is veri. 
Integritás azonban ujtt s fejhosszal 
nyed. I. Integritás (2% Nagy G.), 2. Ka- 
tia (10 Esek), 3. Embona (1K Hofbauer). 
Futottak még: Áfonya, Keszkenő, Pré
da, Gondos II., Bieue, Vera III., Bele 
vele. Tót: tét: 100:300, hely: 100:130:260: 
130.

favorizált F. Béla bácsi próbál jönni, de ; 860. Hely: 100^10:590:210. 
verve esik vissza. T' - ---------- “ ' ’’’*"*' * -
nyel Classicue ellen.
Gutái). 2. Classicus 
Argos (4. Altmann). A F.B óla bácsi (p. 
Schejbal). Futottak még: Baja, Bá
rod*, Rózsás. Tót. tét: 100:670. Hely: 100: 
160:170:160.

IV. Augusztusi handicap. 1100 m. 
össijek ugrik el a legjobban e hosszak
kal vezet a barriernél. A táv után 
Pásztorfiú és Mamlasz üldözőbe veszik, 
da Oasijek nyakhosszal nyerő marad. 1. 
Ossijek (5. Szabó Gy.). i. Pásztor fiú (2. 
Pretzner). 3. Mamlasz (3. Schejbal). Fu
tottak még: Bsmschabl, Ébredj magyar, 
fi tarost, Fonóké, Hopatasch, Athéné, 
Mikolt Tót. tét: 100:460. Hely: 100:200: 
150:140.

V. Kétévesek handicap ja. 1000 m. 1. 
Eslcüszegö (2. Haar). 2. Lauka (5. Wec- 
lsemuMvn). 3. Madame Méere (10. Szabó 
L. II.). Futottak még: Quodl’bet, Rigo’ó, 
Little Glrl, Mahonla, Picikém, Szívto-

— Villanioskalauzok halálos veszeke- 
, déae. A Horthy Miklós-uton as egyik 

kocsmában ma este együtt borozgatott 
Kantelet János és Oláh György villa
moskalauz. A két kalauz egyik leány
ismerősük felett összeveszett és hangos 
civódásba kezdett, amely még akkor Is 
tartott amikor a kocsmából eltávoztak. 
Kint az utcán Oláh revolvert rántott 
Kantzlerre és rálőtt. Kantzlert haldo
kolva szállították el a mentők, Oláht 
pedig őrizetbe vette a rendőrség.

TROCADEBO
Fényes megnyitó műsor 

ftrenexi Károly, 
Sárost! Bandi, Kmochnt, 

Barna Sári, Kendi Mária, 
The 4 comedl boys stb. stb.

Kezdete 9 órakor 
Záróra 5 órakor

~ A szentfstvánnap! körmenet. Az 
elmúlt évek bensőséges és Bemos áhi- 
Ulu körmenete ma ismét, feléledt első 
ar-ostoli királyunk napján. A Szent 
■•000 templomában már reggel fel 8 
racor megjelent a Pázmány Péter- 

emtem nevében Lenhassék Mihály, a 
öZBcr-muegyetem nővé bon Zsigmond 

v/*80' • or‘ kormány nevében
cJl ifcazKágügyniiniszter és
wia * aroly hadügyminiszter jelent 

A/«M«etgyü!ést több képviselő 
°ys:rky Pál clnSk Wpvwte. A 

. c« rtVMz Nagy Pál altábornagy,
Sík ív T5ry G“«‘4v, a Kúria eb 

kípnceltc. Nyolc ára feló megjött 
íomnvíf y •CrCel! é“ aorthv Mlkióa 

■'s -Pi'<1 Wrlnc PÓPaI nimoius.
. S Jenért kormenct. a szent Jobba! tt 

I«n». X “'““Plombán Cscrnoch 
ümm hmw?’ h<!fW4Pi-linús puntlBkáll 
'“‘te tiö’> mai? KornéI “«■ 

tlé|, ‘“'“tt Nemes Antal pflsplií he- 
■■w.uíl .^órkápolnüban tartott Te 
tis. * írt éí'1 01 ünneplés eeertar- 

címJ^L1*’’01 ,ndlt Esti Kurir 
rali. ■ *z8P*e>»ber közepén új liba- 

irányú Katiin.-. iJj i uogy azt miié, nogy ptnuwvw* . «■»»•»««• ** Bauu.v.v<.u -fo’Wrke.ztőie p!,.?P L in2!r alt ,011et. amlt »kar to ha a rasdag -Mi elóterjeuttatre elrendelte Ro-
'“’ós szerkeZrlaií V„KAro,y’ Í6- órabéreknek szabad kártyázni, hát neki' venszM elmeállapotának meirisaKálá- 
lesi dr. Boros László ' -------................................ ....  ........ . - ------------------------- «-

I

Ae aobta et

safaft.-«aAi ggg
- Községi választások 12 halottal far _ Rablás! kísérlet egy tózsdeblzo^- 

25 sebesülttel. A Tagespcwt jelenti Bel- [ ayoo ellen. Rovouszky Gyula volt uj- 
grádból: Mitrovicában a tegnapi köz- ' pesti városi jegyző és Waldingbrett 
sógi választásokkal kapcsolatosan vé- j ?

„ .... B . .... . tőzsde- korül valutaüzletekkel foglalkozórés öwzedtkbsésekre került sor > naolo-19mI),Ta v,lBnioi,;kW .1 fogják csalni 
nalletók ta a muanlmánok kSaütt. KM- egr olyan helyre, ahol aa előre locbo 41- 

Ütött társuk segítségével elrabolják 
pénzét. Beavatták tervükbe egy Fodor 
Dávid nevű géplakatost, aki nagy testi 
erejénél és bátorságánál fogva alkal
masnak látszott a terv kivitelére. Fo
dornak közreműködéséért 50.000 koronát 
Ígértek. Waldingbrett az Unto-kávéház 
előtt megszólította Gál Kóroly tőzsde
bizományost és azzal az ürüggyel, hogy 
100.000 leit vehet tőle, elcsalta őt a 
Honvéd-utca 8. számú házba, ahol a 
kapu alatt Fodor egy vasbottal fejbe- 
vágta. Gál aaonban nem sérült meg sú
lyosan és kiabálására a járókelők as 
egéss társaságot letartóztatták. A bttn-

órás harc keletkezett,

melyben hét nacionalihtdt megöltek,
25-öt pedig súlyosan megsebesítet
tek. A musulmánok részéről Őt em

bert öltek meg.
— Quod llcet Jovl ... A detektívek 

ogy kis józsefvárosi vendéglőben tetten- 
értek egy négytagú társaságot, amely 
huszonegyest játszott A játékosok azon
ban hárman megugrottak s otthagyták 
a bankban levő 300 korona készpénzt A 
negyedik, Simon Gusztáv, ottmaradt 
aki ellen tiltott szerencsejáték óimén 
megindították as eljárást Az Ügyet , --------------------------------------
szombaton tárgyalta Jakab dr. büntető-1 tetőtörvényszék Fodort nyolcévi. Wal- 
járásbiró, aki előtt Simon aszal véde- | dtngbrettet tízévi és Bovenszklt hatévi 
kőzett, hogy azt hitte, hogy pénzével . fegyházra ítélte. A tábla szombaton a

is szabad. A bíró Simont hogy tévhi- sát, mert a védő kimutatta, hogy Rő
téből kiábrándítsa, 1000 korona pénz-1 vensxki hosszabb időt töltött már egy 
büntetőm! sújtotta. * elmegyógyintézetben.

K-val, immoakéHt a hirdetett érahpil

MagiepB draBat fizetsz 
vtseltféPHpufiáMet 
Wörth«l jer. Gr. Ziohy Jeo eö. Telafoa 1W-2S

Fshárbúíoro!:, konyha, előszoba, 
Ulőwotoe, cMkb diureadAek, eeelonok, 
ook alkalmi sraksa Frsiler fTtihwarsstsraíl- 
VIH, Erdély' ucea 1. «zv a. ToleMn • Jössof

He reptesse minden 
pénzét értékpapírba 

'lABc.n veeyeu azonnal beköttóahaOÓ omIMÍ 

házat vagy tálkát 
SS.IÍ gK*
M«ujdoao.n»i tsexesi Rt. 
VII.. AlmMl tér nvnlo. TeloMn: Jfrmftf 124—08

— — •• wv *P I KB
hnMl tér njnlo. TeloMn : JtfoMf !M—OS

lirdat>ük «• a .aha.ó egmagaMbb árakat

~ Lsgasabb ■ 1 1,1 1 11 ■

NYÁRI RUHÁK
HOLZER sssss&a

Hamisfosakat
^ímMMbb nAPvab f Frvtstb Vitae* élői*
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Bécs és Berlin után 
Budapest tett a nemzetközt I 

spekuláció központja
Fónagy Fladáp, a Mobil bank elnökének ■ 

nyilatkozata
— ki Hétfői Napló tudósítóidtól —

A mnltheti váratlan és elementáris 
hossz kirobbanását közgazdasági ténye- 
aők különböző indokokkul kommentál
ták. A tőzsdei korifeusok közül legérde
kesebb Fónagy Aladárnak, a Mobil 
Bank elnökének nyilatkozata, ki akkor 
állott Bécs egiyk számottevő pénziuté- 
zstónek élén, mikor a nemzetközi spe
kuláció a régi osászárvárost tette Eu
rópa pénzügyi középpontjává. Azonos 
okok, hasonló jelenségeket váltott ki, az 
akkori Bécs pénzpiacából, mint ami-1 
nőknek most, a pesti tőzsdén vagyunk ' 
saemtanul. A Mobil Bank elnökének 
igen érdekes h a jövő tőzsdei helyzet ki-

Mit várhatunk 
az a heti tőzsdétől!

A közép- «s kispapírok árelugrás előtt — További 
szilárdulás az egész piacon
— A Héttői Naplő tudósítójától. —

I A múlt hét első tőzsdenapján, kedden 
I a nehéz értékekben és az arbltrázs-pa- 
i pírokban egészen váratlan árkirobbaniis 
| következett be. Kétségtelen tény az, 
i hogy az óriási ügyfélforgalom legna- 
; gyobb részét ezúttal nem a helyi, ha- 

a 
áriunk, 
kék és 
ezen a 
sokszor ___  _________ __
áremelkedést. Bécsi, prágai és amint a 

' piacon beszélték, berlini kezek dolgoz- 
i tak a piacon, akik a budapesti tőzsde 
j ezen hochkonjunkturájából ugylátszik 
1 alaposan ki akarják a maguk rJszót 
venni.

A második hivatalos tőzsdenapon csü
törtökön átmeneti elbágyadás állott be 
és azok az értékek, amelyek a legna
gyobb árnyereséget, érték el a pénteki 
tőzsdenapon árnyereségük ^gy részét le- 

Ezzel szemben egyes kate- 
. ------- ---------------, _„Z_____

biztosító értékekben tovább tombolt a 
nagy hossz és szenzációs árelugrások 
fordultak elő. így különösen a Pesti 
Hazaiban, a Pannónia Biztositóban, a 
Jégben, az ÍJtoő Magyar Biztosítóban, 
a Concordia Malomban, a Viktória, 
Hungária és Bőrsod-Miskolci értékek
ben.

A jövő hét prognosztikonját felállí
tani bajos volna, annyi azonban tény, 
hogy a vasárnapi és hétfői magánfor
galom animáltsága után

további szilárd tőzsdenapokra lehet 
számítani. Különösen áll ez a jövő 
hót tőzsdenapjaira, mert az ekkor 
kötött üzletek 

resztül

külföldi vállárlók adták, jeléül 
hogy tényleg az arbitrázs-érté - 
a nehéz valutapapirok értek el 
napon fantasztikus magasságú, 
száz százalékot is meghaladó

bán erősen nekifeküdt a magyar 
részvények felvásárlásába s rövidé- ; 
»en igen meglepő majorizrilási hír- I 
colmalc lessünk ssemfanui, kiilönö- ' 
sen azoknál a vállalatoknál, me- I 
lyeknek vezetői nem gyakorolták a ' 
kellő elővigyázatosságot a rész- 
vény többségüket a magan árfolya- • 
mok tótiára piacra dobták. •
. ” azok az árfolyamok, me- ' adták. Ezzel szemben ’egyoe káté
itok a mostani tőzsdei ártópokon góriákban. mint a malom, takarék és

I
I

szerepelnek, még mcfj sem közelítik 
azokat, a kurzusokat, melyek igen

.lakulá.ára foato. nyilatkozata, molyot hamarosan felszínre fonnak ’t-r I 
lapunk munkatársa előtt tett, követ- riilni. Tagnak Ke- I
-'a mull heti robbanásszerű ln~ „A?JlJre'?v..8rv®!!dotf,,"elt t»r’ 

tőisdei hoMft, mely laikusok előtti ]°-n • ,a nernzct*O5!Í toké bekapcsoló- 
vwrati ami 1 osapott le a peatí piac- , aL n ma*y?r Közgazdaságba, épváratlanul csapolt le a pesti piac
ra. benfentesek éa azok előtt, akik 
már hosszabb ideje figyelemmel kí
sérik a leromlott valutájú országok 
tőzsdei mozgalmait, tormóazetes 
követ kzmőnykóppen jelentkezett.

— Mikor az osztrák valuta elin
dult azon a Hzonjoru lejtőn, melyen 
ngylátazik nincsen megállás, a 
nemzetközt spekuláció székhelyét 
Béoabe helyezte át s Európa pénz
ügyi kapacitásai üzleteiket itt bo
nyolították le. Hosszú ideig nem 
lérhet, vissza oda ur. a zulu,iagszerü 
aranyfolyam, mely végighömpöly- 
göM a régi császárváros pénzpia
cán s rövid Időre a vakító csillogás 
hlmporúval hintett be mindent, 
amit csak érln-ett. Az osztrák ko
rona azonban külföldi segítséggel 
stabilizálódott s a külföldi speku
láció már ném találta mog a maga 
számításait, átköllözött Berlinbe.

— A német márka katasztrófája 
a nemzetközi tőkét Berlinbe csábí
totta s idáig ott élte ki magát ab
ban a tobzódó mámorban, mely a 
horribilis nyereségek mellékzön- 
géje.

— Budapestig a nemzetközi spe
kuláció nem ért el. Pécsnél megtör, 
pont K'irópa. ott már a külföldiek 
elölt a Balkán kezdődött. Azok a 
tendeneiósus beáll i tások, melyek n 
magyar viszonyokat torztükörben 
mutatták n külföld előtt, 
riasztották a nemzetközi lunei, 
hogy a túlontúl a táér lékelt magyar 
réwcrénypiao vásárlói közé álljon.

— Tár hónap óta ez a helyzet 
megváltozott. A minden igazságot 
napfényre hozó idő beigazolta, 
hogy itt Magyarországon n kon
szolidáció nemcsak a legjobb utón 
bálád, de elérte majdnem a béke
beli szintet-s hogy a nagyobb'vá
sárlóerejű külföldi valutával itt 
nemcsak nngyhasznu vásárlásokat, 
de befektetéseket is lehet eszkö
zölni.

— S megkezdődött a külföldi tőke 
beáramlásn Magyarországba. An
golok, amerikaiak, betörik, franciák 
NÜt csehek kezdenek érdeklődni a 
magyar értékek iránt h inig eleinte 
<-snk részvényekbe fektették tőkéi
ket, újabban már magyar 
‘ok fvllcnditétére ín igen 
összegeket bocsátottak a 
pénzpi no rendelkezésére.

— Ismeretesek átok n ___
• lók. melyek a közelmúltban angol 
tőkét hoztak n JWdMtclbn'nkh.i, ..... v,,
belgát a Városi Bankba, amerikait hogy n spekubie 

va tőkét n Mobil fíankbu.
— A neiuzctk.ifi spekuláció azon

olyan veszedelmes a helyzet azok
nál a vállalatoknál, melyok rész- 
vényföbbségét a külföldi főkének 
sikerül majd megszereznie. Minden 
eszközt jónak tartok, mely az 
^Uherfremdunp** veszélyét magyar 
vállalatoktól elhárítja. A. magyar 
vállalatok felvirágoztatását a kül
földi töke elősegíti, de a magyar

jonaK tartok, mely nz 
..Vbcrfrrmdung" veszélyét magyar 
váHalatoktól elhárítja. A magyar 
j ", /ő*virágnzt.itását a kiil-

vúllalatok vezetését nem szabad 
magyar kezekből ótengednt

már a nagy gíron ke- 
bonyolódnak le

ós ha a nagygiro tényleg feladata n. 
gaslírtún lóg áliani és az új vezntíZ beváltja azokat az Ígéreteket, “ ‘S 
a giro zavartalan monetét lesznek hi 
vatva biztosítani, úgy egészen bízta, 
hogy a tőzsde flottsága és az árfolyam 
fejlődés tovább fog tartani. "

Különösen az elhanyagolt kis. fa 
középpapirokbau várnak további ár. 

enielktxlésekel.

Legújabb tipp-papirok a Eínfds 
amely tőkeemelés előtt áll, a Csehbank. 
amelyben a spekuláció nagy fantáziát 
lát, a Mercur Bank és a Mercur érdek
körébe tartozó ipari vállalatok papír- 
jai, mint a Zagy va és az Óceán. A már 
nagy karriert befutott Mérleg Is to- 
vább halad emelkedő pályáján s beavs- 
tottak szerint e héten eléri a 150.000 fco. 
ronás Ir szintet. A Phöbus is a piao 
egyik titkos tipje, viszont a legutóbbi 
napokban erős kezek teljesen' csendben 
az elhanyagolt Flórát vásárolták nagy 
tételekben. A malompiacon továbbra is 
a Concordia áll előtérben, a fapiacon 
a Zabolai fut o héten nagy karriert, 
valamint — nagyszabású tőkeemelési 
tranzakció hírére — az itt jegyzett ős
termelő, a szénpiac o heti tippje aj 
ugyancsak tőkét emelő Borsodi Síén, 
amelynek 700.000-es árfolyamot jósol
nak. További nagy emelkedés várható 
a Pallasban és a Magyar-Amerikai 
Bank papírjaiban.

A pénzpiacon előreláthatóan nem 
lesznek zavarok, mert a kosatpénzt

szombaton és vasárnap 22-es káo
szára bőven kínáltak 10—14%^s 

kamatláb mellett.

vissza- 
tőkét,

vállal a- 
hatalmas 

magyar

tranzak-

Hírek a Kereskedelmi Bank és az 
Olasz Bank fúziójáról. Tőzsdei és 
pénzügyi körökben az utóbbi napok
ban sokat beszéltek arról, hogy a 
Magyar-Olasz Bank tá-gyalúsokat 
folytatott volna a legutóbb! időben a 
testi Magyar Kereskedelmi Bank
kal. Ezek a tárgyalások a két inté
zet fúziójára vonatkoznának. Arról 
is szólnak hírek, hogy a fúzió létre
jötte esetében Éber Antal, az Olasz 
Bank vezérigazgatója a Kereske- 

, ni_Hónk vezérigazgatója lesz, 
míg Wriss Fiilöp továbbra is meg
maradna az intézet elnökének.

Miről tárgyalt Paupora Ferenc 
Falndi Jenővel? A Magyar-Ame
rikai Bank mostani nagyarányú 
tőkeemelésével kapcsolatban telje
sen megbízható helyről nyert érte
süléseink szerint Paupora Ferenc, a 
Földhitelbank vezérigazgatója és 
Falud! Jenő, az Amerikai Bank 
igazgatója között tényleg vcltak 
tárgyalások a két intézet szorosabb 
kapcsolatára vonatkozólag. Ezek a 
tárgyalások azonban eddig még 
nem vezettek pozitív eredményre. 
Az a hír, mintha Faludi Jenő, illet
ve az Amerikai Bank az Unió szín- 
ház részvéuypaketjének többségét a 
JíoAncr-csoporttól át akarná vonni, 
teljesen slaptntón, mert nz Amerikai 
Bank, aniini érdekelt helyről velünk 
közllk, ebben az irányban semmi
féle kezdeményező lépcsőket nem 
lett és nem is kíván tenni.

A nagybankok sorozatos tőke
emelése. 'A Kereskedelmi Bank nyi
totta meg ugylátszik a nagy pénz
intézetek közül annak n sorozaton 
tőkeemelési lavinának sorozatát, 
ami feltétlen sziikségszoriisóggel 
bekövetkezik pénzünk értékelteié 
dósa következtében. A Kereske
delmi Bank után a közeljövőben a 
Hitelbank tőkeemelés Jeu aktuá

lis. A két vezető pénzintézetet tor- 
, mésrrtcsen követni fogják n Wb- 
[bick is s főleg erre vezelliotó vissza, 

v . - eiö ezen tranzakciók

Tőkét emel
rék és. összes ___________„„ _______
gyár Általános Takarék már e hé
ten elsőként megnyitja a tókét 

| emelő takarékpénztárak sorrendjét, 
i mely alkalommal igen nagyarányú 
tőkeszaporitás) műveletet hajt vég
re. A tőkeemelést részben a mai 
gaívlaságl helyzet értékeltolódása, 
főképpen azonban a takarék és in- 

; tézinényeinek valamint érdekeltsé- 
' Keinek rendkívül arányú fejlődése 
'■ teszi szükségessé. Utána sorrendben 
■ a takarék érdekkörébe tartozó ős- 
; termelő, majd r.z Ingatlanbank 
; emeli fel alaptőkéjét, végül két na-

az Általános Taka- 
érdckeltsége. A Ma-

lássák föl és fölhatalmazást fog kér
ni a kibocsátás időpontjának és kö
zelebbi módozatainak megállapítá
sára.

x A Vármegyei Mezőgazdasági és Ipar« 
fejlesztő Részvénytársaság, Szolnok, kői- 
li, hogy 1922. évi rondes közgyűlése el
határozta a mutatkozó 5,410.477.79 K 
tiszta nyereségből 60 K (15%) osztalék 
fizetését. A 6. sz. szelvények e hó 18-tól 
a Magyar Jelzálog Hitelbank és a 
Magyar Városi Bank pénztáránál vál
tatnak be. Elhatározták továbbá m 
alaptőkének 400,000.000 koronára való 
fölemelését oly módon, hogy a régi 
részvényeseknek 1:1 arányban legalább 
8500 koronáért elővételi jog biztosft- 

v«».« jcx uia.piA»ik.vjei, ve-;ui nei na- tátik, mig a fonmaradó részvényeket 
, gyoobszabásu tőzsdei bevegetést ké- . részben a Bérgőzfűrész Részvénytársa- 
' szít elő nz Általános Takarék. i é" R Mobilia Magyar Butorállvány- 

M&tS1ó* - 1 It t. A M1TR a keddi tőzsde- i ben i>o llx cxy külföldi pónzcsoportnak 
napon meglepetésszerűen kirobbant. I engedik át 3500 koronánál lényeges™ 
A MFTR váratlan előretörése azzal I magasabb árfolyamon. Az elövétoli jog 
van összefüggésben, hogy az ango- ' 
lók a részvónydarabokért egyenkint 
4'á fontot kínáltak volna föl. A 
MFTR igazgatósága ezt a birt cá
folni igyekszik és azt hangoztatja, 
hogy a papírok nagyarányú emel
kedése n teimióraetes átértékelési 
folyamatnak volna következménye. 
Ezzel szemben tény az, hogy a leg
utolsó tőzsdenapokon bécsi kezel: K,lorJe,zu. „
ismeretlen külföldi számlákra vá- 1 egyre öt uj részvényt adnak, darabját 
súrolták a MFTR részvényeket.1730 koronáért.
amiről talán a MFTR 
ga nőm tud semmit, 
mindenki tudja.

i1

i napon meglepetésszerűen kirobbant. ! engedik át 3500 koronánál 'lényeges™ 
. ................... ....... .............................. .. ........ : _______ ______ : j 

i gyakorlásának batáridejét egy későbbi 
i időpontban fogják közzétenni.
I x A Magyar-Amerikai Bank tőke- 
e in elése. A Magyar-Amerikai Bank föl
emeli alaptőkéjét egymilliárdra akként, 
hogy tartalékalapját is egymilliárdra 
növeli fel. E nagyarányú tőkeemelésre 
üzleteinek ég vállalatainak fejlesztésén 
kiviil az készteti, hogy fiókhálózat 
amerikai és franciaországi érdekeltsé
gek bekapcsolásával Newyorkra és Pá
rizsra is kiterjeszti. A tőkefölemelésnél

x A Pesti Magyar
Bank igazgatósága

de
igazgatsá- 
a piacon

Kereskedelmi 
elhatározta, 

hogy folyó hó 27-óre rendkívüli köz
gyűlést hív egybe, amelyen az inté
zet 600,000.000 koronányi alaptőkéjé* 
nek 800,000.000 koronára való feleme
lését fogja javaslatba hozni. Az 
igazgatóságot ezen elhatározásában

x A Pallas Irodalmi ta Nyomdai Rész
vénytársaság közli, hogy a folyó hó 
13-án megtartott rendkívüli közgyűlésé
nek alaptőkefölcmleési határozata alap
ján minden egyes régi részvényre egy 
új részvény vehető át 10.000 koronáért 
augusztus lS-ig bezárólag a Mobilbank 
V., Harmincad-utca 8. szám alatti 
pénztáránál.

x Az Unió biztosító Rt 1922. évről ki
mutatott 1,579.874 K tiszta nyereségből 
8 millió K alaptőke után 941 200 K. 
vagyis részvényenként 40 K osztalékot 
fizet (előző évben 17 K). Az üzlet nagy

a Wagynr Am> rHai Bankba és hol- és t^kcmDcíáéok előtt a bankérté' 
l még mindig uarjii fnnfiMrit

az a köteles gondoskodás vezette, j nr,'nTu " biztonsági *» *»[•
hogy amiét tőkéinek gyarapításával | ^íz a£!X
raerfelelhosseu azoknak a fokozottjára egybehívott rendes és rendkívüli 
hiteligényeknek, amelyek a nyers-. közgyűléseken az alaptőkének egyelőre 
és ipari termékek állandó drágulósn i 30 millió koronára való fölemoltae ál 
és az idei LŐ termés következtében !- <«I f°í mcglörténni. nml mellett a tor 
mutatkoznak. Az igazgatóság java-' ,d,0™ raé»5" ,d.2?f?
solni foiria. h<wv a kihnn®átaj»aó a,tpWkoa,,Még vnn elökÓABltás alatt. A 
w m - A axKI®°írí<n<l6 VénMirrl tranzakciót ta a rtazvánp*
101) 000 darab iij rewvány teJje* W . nek a tőadéro való hovizettaét a U

, szélien a régi rész vöd yweknek ajánl- í e«mba«ft»r *s gróf TeJ-M baokMM toW*
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arra, hogy 
meg Buda-

Nagyon kiváncsi volnék 
pajor Güii mikor érkezik 
pestre?

— Na látja, könnyen 
tem kíváncsiságát. Egészen ponto
san augusztus 26-án jön meg a mű
vésznő; éspedig Londonból, ahol a 
legelőkelőbb művészi körök nagy
szerű fogadtatásban részesítették. 
Ahogy hazaérkezik, próbálni kezdi 
a Bolovai nábob leányát. És ami a 
legérdekesebb :ncm a címszerepet, 
hanem Szentirmaynét fogja ját
szani.

— Más készülődésekről mit tud?
— A Renaissance Színházban 

egy francia szerző kerül színre. A 
darab cime az eddigiek szerint: Két 
nagyságos asszony és egy nagysá
gos úr. Simonyi Mária próbálja a 
főszerepet, mellette pedig főként 
llarsányi Rezső és Bérczy Ernő jut
nak hálás feladatokhoz.

— Valami pletykát is kérünk...
— Azt is kaphat. Hallotta a nyári 

mulató zajos botrányát.
— Nem! Mesélje gyorsan..,
— Hát az úgy volt, hogy az Er

zsébet királyné úti mulató árnyas 
kerthelyiségében ült a kedves s na
gyon szép fiatal hösszerelmcs az 
ideáljával, a primadonnával. A le
hetséges fiúnak bizonyára oka volt 
rá, (ok nélkül nem lehet ilyent csi
nálni) egyszerre felugrott s igen 
erélyesen arculütötte fi hölgyét. Mit 
mondjak többetf A körüllevő aszta
lok vendégei felugráltak, de a bot
rány csakhamar elsimult és pedig 
úgy, hogy a pár csakhamar kibé
kült és azóta a legnagyobb egyetér
tésben élnek.

— Mi hir van még a színházak tá
jékán?

— Egy érdekes anzixot láttam 
tegnap. Biller Irén kapta Balaton- 
Iflléröl, ahol Rátkaiék nyaralnak. A 
Rátkai gyermekei küldték kézcső- 
kukat jövendő mamájuknak. Mert 
azt talán tetszik tudni, hogy Faragó 
Ödön és Biller Irén válása már vég
leges és a művésznő Rátkai felesége 
lesz.

Milyen érdekes színházi hirt tud 
még?

Kondor Ibolya, a nagytehetsé- 
w fiatal művésznő férjhez ment 
i clamann Ferenc tözsdebizományos- 
noz.

i 7 áf nekik szerencsekivánatain- 
lyában?" házassági hir a tarso- 

n^hlnc.s', a naoymezőuccai 
J!.re^S2l^ház délceg bonvlvántjá- 

házassági hírek, hogy 
f.Pi'tyü ^^^iéesel éljünk, nem 
Ifiéinek meg a valóságnak.

— Kabaréalapitds?

v?n' Medgyaszai Vilma 
habard akarnak együttesen 
hdmfjf c.9indln{' de nprn találnak 
kö^liA0Ct‘ Ra maffa tud illJ^ről, 
Mimivdtíy°rSan a ti™1 ú drdfJa

AieZdpííAó-

Egy dúsgazdag szlovákországi föld- 
birtokos kérte meg a. kezét, do azt a 
feltételt kötötte ki, hogy a művésznő 
váljék meg a színpadtól. Maja ke
reken nemet mondott és a nábob 
kérő csalódottan távozott.

r- Külföldi magyarokról mit tud?
— Huszár Pufi. Karlsbadban töké

letesen kiheverte betegségét és már
is Berlinbe utazott, ahol egy nagy 
film főszerepét játssza. Tegnap kap
tam tőle egy levelezőlapot, amely
ben irja, hogy ősszel Amerikába, 
Los-Angelosba utazik, ahová óriási 
gázsival szerződtették két nagy 
filmszerep eljátszására.

— Gratulálunk neki.
— És még másoknak is kell ara- 

tulálniok!
— Kiknek!
— Az elvált színházigazgatónak, 

aki a nagyszerű művésznő, gyönyö
rű és tehetséges színésznő leányát 
legközelebb vezeti oltár elé.

A NEWYORK-KÁVÉHÁZ 
souterraln-helyjségében Idén mű
vészi kabarééi őad ások lesznek. 
Konferálni Egyed, Zoltán, a ki
tűnő fiatal író fog, a zongoránál 
Dienxl Oszkár ül.

SZOMORY DEZSŐ
Balatonföldváron, ahol Iványi- 
Grünwald Bélánál nyaral, befe
jezte legújabb társadalmi szín
játékát, a Fiacskám elműt. A két 

ésfőszerepet Fenyvcssy Emil 
Lukács Pál fogja játszani.

SÁNDOR MÁBY
a „Három gráciádban nagy 
körrel énekli Harmath Hildától 
átvett szerepet. Kitünően iskolá
zott szép hangja az Erényi Rossi 
Rosine énekiskolában nyerte ki- 
képeztetésót.

Kamara előadásai '/ól 5, negyed í» 8 Íí 
10 órakor kezdődnek.

• A Helikon, a főváros legszebb és 
legelőkelőbb mozija, pénteken, augusz- 
Ina 24-én nyílik meg szenzációs mii* 
sorral.

• Park-Mozi (Városmajor). Sarak 
grófnő (főszereplő Franeesca Bertiui), 
dráma 5 felv. és A bütiau istennője (P. 
Menichelli cimszereplésévol), dráma fi 
felvonásban.

• A Helikon, a főváros legszebb és 
legelőkelőbb mozija, pénteken, augusz
tus 24-én nyílik meg szenzációs mű
sorral.

si-

pM* ’«^dnk
«»» .7, 0 Kt a Sala.

Egyelőre 
r» O^hn«°i-^Kekl!ielt 0 "oPoWatt 
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- Bedig nagyon MMutel,

Komoly 
színházat kérünk

Irta: SIMONYI MÁRIA
Abban az időben, mikor Kassáról a 

Belvárosi Színházhoz szerződtetett 
Beöthy, a szerepek zsánero nem volt 
megjelölve. így mindent el kellett 
játszanom francia vígjátéktól kezdve 
egész a majdnem komolytalan Ka
baré-tréfákig. Az Uniótól való távo
zásom óta talán részben ennek tud
ható be, hogy alig jutottam olyan, 
szerepekhez, amelyek megfelelték 
volna az egyéniségemnek.
, Ebben a szezonban már külön- meg-* 
állapodásom vau Bárdos igazgatóval, 
hogy nem játszom többé francia 
vígjátékokban, csakis olyan szere
peket vállalok, amelyek ' váláme'ny- 
nyiro is megfelelnek annak a sze
repkörnek, amelyeket én ezentúl ala
kítani szeretnék és akarok.

Kassán játszottam Sbakespearet és 
Szofokleszt, sajnos, most erre nem 
gondolhatok, hiszen erre a legnagy
szerűbb Nemzeti Színházunk együt
tese. De a klasszikus drámairodalom
nak rengeteg modern terméke van, 
amely vonzauá ma is a közönséget. 
Én egyáltalában nem osztom a 
szkeptikusok véleményét, hogy ko
moly tárgyú daraboknak, Ibsennek, 
Strindbergnek nincs ma közönsége.

Csak egészen elszoktaíják a szín
házak a közönséget azzal, hogy alig 
hoznak komoly darabokat.

A Rcnaissar.ee Színház ma abban, 
a kellemes helyzetben van, hogy 
Törzs Jenőt a tagjai, közé soroihetja, 
aki ma a legnagyobb skálájú színé
szek egyikw.

Én a legboldogabb színészek egyi
kének vallhatóm ma magamat, mert 
hiszem és remélem, hogy Törzs Je
nőben megtaláltam azt a partnert, 
aki art Szeretné játszani, amit én 
— komoly színházat. Becsületesen.

RÖVID HÍREK
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Joe Klay Pesten fog dolgozni
lSaját tudósítónktól.) A Gyarmat ucca 

és a Thököly út között, jobbára üres 
telkek szomszédságában , amerikai mé
retű munka folyik. 180 munkás dolgozik 
éjjM-nappal, hogy már a jövő héten 
megkezdhessék az Egy dollár című leg
újabb magyar film fölvételeit

A gyár műterme mögötti hatalmas 
területen kétemelet magas, fából készülő 
házakat építenek. Az egész egy uccasort 
fog alkotni, amely 18 házból ál). A 
házak stílusa egy ódon kikötőváros há
zaira emlékeztet és Ludwig Reibcr ber
lini műépítész tervei szerint készülnek. 
Mind a 18 ház különálló épület lesz, 
amelyek mozgathatók ée kicseréltetők 
úgy, hogy 10—15 különböző ucéarészletet 
lehet belőlük Összeállítani.

Do más építkezések is folynak a gyár 
telepén, Lakner Arthúr, a gyár intézője 
ma mutatta be az egész telepet a sajtó 
meghívott képviselőinek. Sorra jártuk 
a raktárakat, műhelyeket, a műtermet 
és a laboratóriumot és bátran elmond
hatjuk, hogy ritkán láttunk több értéket, 
nagyobb vagyont és drága ritkaságot 
összegyűjtve, mint a Corvin-May film
gyár telepén. Semmi sem bizonyítja job
ban e filmgyár fölszerelésének tökéletes
ségét, mint az a körülmény, hogy Joa 
May, a világhírű rendező, — akt két 
héttel ezelőtt megnézte a gyárat úgy 
határozott, hogy ez évi filmjét a Corvim- 
May filmgyár budapesti telepén fogja 
elkészíteni.

A lka műnk volt beszélgetni Barna Ká
rollyal, a gyár nagyképzettségű, agília 
vezérigazgatójával, aki kérdéseinkre a 
következőket válaszolta:

— Első filmünk egy Jókai novellából 
készül. Egy dollár címmel. A film scena- 
riiimát Ervin B. Luthge írta. A rende
zés munkáját Joe May legügyesebb segi. 
tőtársa, Uwe Jens Krafft fogja végezni, 
aki jelenleg Hamburgban van, ahol • 
film tengeri felvételeit készítik. Ebben a 
munkájában Európa egyik legügyesebb 
operatőrje, Alfréd Haneen támogatja. 
Erről a szakképzett, ügyes operatőrről 
azt hiszem elég annyit mondanom, hogy 
ő vette fel a nálunk ody nagy sikert 
aratott Cezarina és legutóbb az Y vett a 
(Tüzek) című filmeket

— A film főszerepeit azonban már ki
záróan magyar művészek fogják ját
szani, Lóth Ila, Rajnai Gábor, Lukács 
Pál. Fenyvesig Emil, Vendrej/ Feréno és 
Rétheg Lajos kapnak benne hállás sze
repeket. Alfréd liansen segítőtársa is 
magyar: Élben István.

— Ez a filmünk még mielőtt elkészült 
volna, máris el van helyezve a világ 
minden részében. Ezon csodálkozni 
azonban nem lőhet, mert a külföldiek 
ismerik a filmben szereplő színészek 
nagyrészének a nevét és jól tudják azt 
is, hogy a film előállítása 200—800 mil
lióba fog kerülni. Ilyen színészekkel és 
ilyen költségekkel csak jó filmet lehet 
csinálni.

Mikor a gyártelepen körülnéztünk, 
éretnünk kellet, hogy Barna vezéripa- 
gató igazat mondott. A 20—25 milliárd 
értékű gyártelepen minden megvan, ami 
egy jó film elkészítéséhez elengedhetet
lenül szükséges. Mi, magyarok, büszkék 
tehetünk arra, hogy ebben a gyárban 
minden technikai munkát magyar em
ber végez. A laboratóriumnak külön ne
vezetessége a cím- és feliratkészítő gép, 
amelyet a gyár laboratóriumának vrze- 
tője, Petiik Rezső talált fd. Ez a labota- 

| tórium annyira tökéletes, hogy 30 pere 
ólat készít d egy filmet, a nyers álla
potból a kész képig.

A Corvin-fllmgyár nagy nyereséges a 
magyar filmkultúrának, mert kétségtele
nül ő van hivatva arra, hogy sikeresen 
vegye fel a versenyt a külföldi világ- 
oégekkelL 

• A feleségünk: a Ronalssance-Szín. 
ház legközelebbi újdonsága. Minthogy 
személyi okokból a Renaissance-Szinház 
nagysikerű müsordarabja, „A trónörö-

’ kös“ nőm szerepelhet minden este mű
soron, a színház augusztus végén uj 
darabot mutat be, amely váltakozni 
fog „A trónörökös"-sel. Félix Gandera 

, Párizsban és Németország minden vá- 
. rosában nagy sikert aratott és két év 
i óta állandóak műsoron szereplő darab

ja, Les deux Monsicurs de Madame, 
„Feleségünk" óimén kerül színre Kosz
tolányi Dezső fordításában. A főszere
pet Mészáros Giza játssza. VozetŐ- 
szeropben mutatkozik be a színház uj, 
aokat ígérő tagja: Várhalmy Irén, to
vábbá Nagy Margit és H. Szűcs Nelly. 
A két fórfl-főszerep HaTsányi Rezsőé 
és Bérczy Ernőé, aki a darab rende
zője is.

• A Vígszínház Jövő heti műsorát a 
Zíívtinj/, Lothar pompás vígjátéka do
minálja. Pénteken az Ur szőllejé-t ad
ják, jövő vasárnap pedig a Négy frakk 
kerül színre. Az előadások nyolc óra
kor kezdődnek.

• „A sárga kabát" minden este. A 
Király-színházban, minden este Lehár 
daljátékát, „A sárga kabát"-ot adják az 
ismert kiváló szereposztásban.

• A Magyar Színház műsora. A Ma
gyar Színház e héten a legnagyobb si
kerű darabjait váltakozva hozza színre. 
Hétfőn, csütörtökön és vasárnap „Az 
öí-leánsi fczüz"-et adják Darvas Lilivel 
a címszerepben, kedden és pénteken 
Vajda Ernő „A vllóperes hölgy" cimü 
vlgjátéka kerül szinre Darvas Lilivel, 
T. Forral Rózsival, Tóth Böskével, 
Törzszsol, Z. Molnárral, Habossal és 
Ihásszal a főszerepekben, szerdán és 
szombaton Beöthy László mulatságos 
bohóságát, a „Kovácsné"-t Ismétlik.

• 78—83. A három grácia 70—83. elő
adása tölti bo a Fővárosi Operettszin- 
Jida jövő heti műsorát Most vasárnap 
ünnepük meg Lehár páratlan sikerű 
rovüoperettjének harmadik jubileumát: 
a 75. előadást

• A trónörökös csütörtökön és jövő 
vasárnap, Szenes Béla vlgjátéka, a 
„Végállomás" pedig most vasárnap, 
kedd, szerda, péntek és szombaton sze
repel a Renaissance-Szinház műsorán. 
Mindkét darab a bemutató kiváló sze
reposztásával.

• A Belvárosi Színházban hétfőn, csü
törtökön és vasárnap Lenermand „Név
telenek** cimü drámáját adják Titkos 
Honával és Somlayval, kedden és pén
teken a rég nem adott nagysikerű 
„Kékszakáll nyolcadik felesége* oimü 
vigjátókot játsszák Somlayval, Z. Mol
nárral, Ihásszal és Titkos Honával a 
főszerepekben, szerdán és szombaton 
Móricz Zsigmond „Sári bíró" című 
nagyhatású parasztvigjátékát ismétlik 
Rákosi Szid! vendégfellóptével.

• 10#-ík előadása küszöbén áll az 
Andrásfjy-uti Színház kivételes sikerű 
műsora, melynek minden darabja; Cir
kusz, Pajkos grizettek, Baj van!, Hány 
óra Zsuzsi?, A moly, magánszáma és 
tréfája minden esto sziuro karül.

• „Szépasazony kocsisa** ostérő’-estóre 
szinre kerül a Blaha Lujza-szinházban. 
A ma esti megnyitóolőadás Iránt, me
lyen a nsgysikerü cgyüttos lép fel, a 
legteljesebb az érdeklődés.

• A titkok háza — az Uránia meg
nyitó műsora 
tott a szombati 
mindkét részét 
mutatja bo az 
órakor.

• A Helikon, a főváros legszebb és 
legelőkelőbb mozija, pénteken, augusz
tus 24-én nyílik meg szenzációs műsor- 
r«.

I • A Kamarában ez a hét Harry Piel 
I jegyében áll. A Star-fllmgyár monopol- 
| attrakcióját, „Hnrry Piel, a sátán hely- 
, tartója" című Üluislógcrt eddig ezren

EILBERT MILLER,
az amerikai színigazgató legutóbb 
megvásárolta A/ó7rtrfr Ferencnek, 
Drégely Gábornak és Lorenzó 
Azerfitnek, a magyor szárma
zású magyar drámaírónak egy- 
ogy darabját.

ÚJPESTI BLAHA LUJZA SZÍNHÁZ 
bérletót még nem szerezte meg 
Andor Zsígmond, a régi direk
tor. A város hatalmas bérössze
get kirán, amit Andor nem haj
landó megadni. Azonkívül reno- 
vAHatni is kellene a színházat, 
de a költségekhez a város nem 
akar hozzájárulni.

MOST MÁR VÉGLEGES,
hogy Törzs Jenő megmarad a 
Ronalssance-Szinház kötelékében, 
egészen széles hatáskörrel. Csór- (____ _ ____ v—..
ios Gyula ellenben visszatér régi i ía ezren nézték végig, páratlan izga- 
szerelméhez, a Magyar Színház- l lommal, érdeklődéssel kisérvo a frap- 
hoz, ahol a férfi vezotószerepe- | páns bonyodalma kalandorfilmet. Ajtó
két fogja játszani. | latos a jegyekot előro m^váltani. A

AZ

igen nagy tikért ara- 
bomutatón. A film 

egy előadás keretében 
Uránia 5, ’ <8 és 10.10

Potoskatpíást
MmkzáM, izöoy^foodxnlfttaríáíaj-
»ebewf*MTrt4csntaauHoniBde«.aiM M*

Rcnaissar.ee
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SPORT
M magyar-finn

footbal-mérfiözésen
Magyarországi könnyen gyözöfá

Magyarorszcrg-FInnorsztíg 3 ti (0:1)
Az őszi szezon első nemzetközi mér-1 csapatnak pedig csak közvetlen vádol-

közöse a magyar csapat fölényes győ
zelmével végződött. A fingok három
hetes túrájának utolsó állomása Buda
pest volt, a csapatot mogvlscllo az 
előbbi két nagy meccs a rnaí mérkőzé
sükön nőin állottak olyan fitten ki, 
mint amilyen körülmények között Né
metország válogatottjaival küzdöttek 
meg. Ennek ellenére is északi roko
naink futballtechnikója clismerésro- 
méltónn jó volt, passzjátókuk tisztább 
és határozottabb, mint a magyaroké, 
védelmük pedig sokszorosan a magyar 
csapaté fölött áll. Valahányszor a finn 
kapu veszélyben forgott, valóságos sor
fal vetfo körül a kapust « válogatott
jaink számtalan azépou irányított ak
ciója ezeken az akadályokon törött 
meg. Már-múr bosszantó volt, hogy leg
több kapuelőtti kavarodásból származó 
lövés omberbo ütközött, ez azonban 
nem a magyar csatársor tehetőt lanságén 
múlott, — ámbár erről Is lőhet beszélni 
— liánom a finn kitűnő védelemnek volt 
nz eredménye. Különösen a bal hátvéd 
játéka volt tetszetős, a csatársor egysé
ges játékot, produkált, de különösen a 
jobb szélső csatár .árult el fejlettebb 
klasszist. A flnnok kapusa liatározottan 
jó, eleven, gyors és tud helyezkedni. 
Néhány védhototlcnnok látszó lövést 
mentett, n gólokat azonban nem lehet 
terhére Írni.

A magyar csapatban csupán két em
bert lehet megemlíteni, akiknek a já
téka magára tudta vonni a közönség 
figyelmét: Braun és Kertész II. Az 
egyik talán élele légtempnramentumo- 
tmbb játékával örvendeztetett meg, a 
másik a magyar csapat legrosszabb 
embere volt. Braun válogatott játékot 
mutatott, gyors lerohanásai, önzetlen- 
séfre, beadásai minden esetben meg
nyugtatóan hatottak s az összegyűlt 
20.000 főnyi közönség benne látta a 
magyar csapat lelkét s támadásainak 
helyes irányítóját. Braun meg is felelt 
h hol éje helyezőt t bizalomnak. Kdr, 
hogy est a szimpatikus játékost is nem
sokára el fogjuk veszíteni. Kertész 11.- 
ről sokat nein mondhatunk. Megörege
dett, nem való mér a válogatottak 
közé. Igaz ugyan, hogy annyit futko
sott ösHzo-vlsszn, mint az egész finn 
csapat együttvéve, ennél azonban egjm- 
bet nőm produkált. Rlum mai formája 
után szintén nem való még válogatott
nak, ellenbon Zsák nem hagyta cser
ben a szövetségi kapitányt és jószomü, 
kitűnő védőnek bizonyult. A magyar 
kaput nyugodtan rá lehet bízni más
kor is.

Kanka Karvonen. a finnek kísérőjé
nek véleménye szerint a magyar csa
pat as első félidőben kapkodott és nem 
volt egységes. Az volt a benyomása, 
hogy egymást nem ismerő játékosok ál
lanak a magyar csapatban. A második 
félidőben aztán megváltozott a helyzet 
s a magyarok lelkes tempóbiró játéka 
kielégítővé vált. Orth távozását a ma
gyar csapat nagy veszteségének tartja, 
bár úgy látja, hogy a kitűnő magyar 
centernek már is akad mél tő utóda.

A magyar csapat igy állott föl:
Zsák, Fog! II.—Mnndl. Kertész II.— 

Klobor- Blum, Braun—Takács—Winkler
II.—Sikló^y- TTirzcr.

As erős szél és a vakító napsugár 
megbénította a magyar csapat erejét. 
Hiába irány Hódi le a Inpda a kijelölt 
helyekre, a szól a további kombinációt 
megakasztja. így k Siklóssynak éa 
H inklrrnek sikerült n finn védelmen 
áttörnie s Hlrrernek mór az első porc
ben lőnie, de ezt a bíró les-állás ' 
miatt nem Ítélte meg. A heves szél da
rára is nz egész félidő játéka a finnek 
kapuja előtt játszódik le, de a csatárok
nak kapkodó játéka megtörik nz állón- i 
dóan öthat emberből álló finn gáton.

A finn esltársor nem vesrAlycs a ma
gyar kapura. Fogj II. nagyszerű tendü- I 
lettel elhárítja minden veszélyen Jq. 
rohanásukat, bár a helyzet az, hogy a 
magyar kapu előtti kavarodásban min- 
dig a finnek teljes gardája. n magyar |

Nreettott ai „UJ8AGÜZEM1' könyvkiadó áa nyomda rM. körforiógépain, Rokk 8zilárd-utoa I.

WISHRNTIPI

me vesz részt. A túlnyomóan magyar 
támadásokkal bővelkedő mérkőzés első 
felében Takács és Siklóssy többször 
jut gólhelyzetbe, de minden lövésük ka
pufát ér, vagy magasan süvít 
az első félidő eseménytelen éa 
játékban merül ki, amelynek a 
azonban kellemetlen meglepetés 
közönséget. A finn centerhalí* 
adott labdáját a balszárny centerezi, 
majd a halösszekötő Linnühoz, a jobb
összekötőhöz juttatja, aki hirtelen * 
dvlattal a magyar hálóba juttatja 
ésa z első finn gólt szerzi meg.

0:1

A második félidőben megváltozik a 
helyzet. A magyar válogatottak már 
nem becsülik le ellenfelüket s elfogad
ható ösHzjátékból Braun az első percek
ben a kiegyenlítő gólt rúgja. A finnek 
bírják az iramot, a vezetést ismét ma
sukhoz akrják ragdni, do idegességük
ben a kapu előtt handsolnak, a bíró 
büntető rugóst Ítél, amelyből Braun a 
2. gólt szerzi meg. Néhány percen belül 
a flnenknok alkalmuk van tizenegyesből 
lőni.

Zsák Idegesen kiszalad a lövés pil
lanatában, mire a bíró a tizenegyest 
másodszor Is löveti. EInő esetben a 
labda a kapu balsarka mellett süvít 
el, másodszor pedig Zsák rávetessél 
bravúrosan kornerre ment, ahon
nan azonnal veszélyes helyzetet há

rít cl.
A tizenegyessel kudarcot vallott fin

nek most már alább hagyják az ira
mot, amelyből Hirzer a befejezés előtt 
a harmadik gólt szerzi meg.

A finn-magyar mérkőzés, bár nőm 
volt nívós, arra feltétlenül jó volt, 
hogy az uj magyar válogatottak erejé
ről kópot adjon.

Eőcs—Prága 2:1(2:1)
Bécs, augusztus 20.

A Bécs és Prága közti futballmérkő
zés eredménye 2:1 (2:1). A mérkőzést 
50.000 ember nézte végig.

!1. Így 
szürke 
végén 

éri a 
előre*

tor
ait

Budapest 4:1 arányban 
győzött Magdeburg 

üszői fölött
i a nemetek 
el eredményt, 

úszott a 100

Csúszárfürdő

1. Buda-

A kétnapos versenyen 
csak két számban értek < 
Gáborffy (NSC) rekordot 
m.-es stafétában.

Sohasem látott még a 
akkora közönséget, mint amilyen a két 
ünnep alatt Budapest és Magdeburg 
uszóversenyén megjelent. A nagy német 
úszók csaknem teljes szómban résztvot- 
tok a mérkőzésen, amelynek mindkét 
napján a német követség is teljes szám
ban megjelent örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy uszósportnnk ismét azon a 
nívón áll, amelyen egykor Európában 
verhetetlen volt A németek fölött ara
tott impozáns győzelem a párisi olim- 
piász felé az első megnyugtató momen
tum, Siposs hatvan méteren Rade- 
machert egy méterrel verte, Gáborffy 
pedig háromszori úszása alatt az Összes 
német sprintereket kitűnő idő alatt 
hagyta maga mögött. A 66 méteres né
gyes stafétát Magdeburg csnk karcsa- 
pá«sal szerezte meg. noha Fröhlieh fól- 
uszodahossz előnyt biztosított csapató

könnyén 
fontosabb

nak. Molnár Elln szintén 
nyerte minden versenyét, A 
eredmények a következők: 

4X200 m. gyorsusző-staféta: 
pest. (Serény — Balikó — Kenyéri — Gá
borffy). 2. Magdeburg (Giesccke, Geor- 
gcs, Rademacher, Boncoké). Idő: 10 p. 
18.8 mp.

iXtO m. gyorsírná staféta. 1. Buda
pest (Schlcnkor, Turnowszky, Gáborffy, 1 
Kenyéri). 2. Magdeburg (Fröhlieh., 
Kuntzke, Stcffens, Radcmachor). Idő: 2 , 
perc 40 háromötöd mp.

íOd »í. hál úszás hölgyeknek. 1. Ke-1

B. 
P.

1. 
p.

2
2

P. 
P-

és

Bartha 1 p. 20 mp.

1. Turovszky 
mp. 3. HolTóa

28
32.6

resztury Kamilla, 1 p. 44 mp. 2. Wagner 
Olga 1 p. 48 egyötöd mp.

300 méteres mellúszás. 1. Farkas 
5 p. 08 négyötöd mp. 2. László M. 5 
15 egyötöd mp.

4X50 m. II. oszt, négyes staféta.
III. kor. 3 p. 27.2 mp. 2. MAFC ‘ 
28.6 mp.

200 m. gyors úszás. 1. Gáborffy
35.8 mp. 2. Bitskey (Egri MOVE)
37 mp. 3. Serény 2 p. 43 nap.

66 m. vegyes staféta Budapest 
Magdeburg között. 1. Magdeburg csa
pata. (Radomncher, Fröhlieh, Bcnocker, 
Stcffenz.) 2. Budapest csapata. (Síposé, 
Bartha, Kenyéri, Gáborffy.) Idő 3 p.

: 2.3 mp. A magyar csapat karcsapással 
lett második.

50 m. uszlás II. oszt. 1. Czolle László 
(III. kér.) 30.7. 2. Kenyéri A (MAFC)
30.8. 3. Halász 31.

100 m. hátuszás. 1.
2. Bitskey 1.22.6.

50 ni. gyorsuszás. 
mp. 2. Sohlenker 30 
mp.

100 ni. melluszáás köt gyeknek. 1. Mol
nár Ella 1 p. 35 mp. 2. Fest Franciska 
1 p. 43 mp.

4X100 m. gyors uszúslaféta. 1. Buda
pest (B élez n ay -Tűm o vszky-Gáborffy-Ke
nyéri). 2. Magdeburg (Fröhlich-Georges- 
Rademncher-Benecke). Idő: 4 p. 3.5 mp. 
Gáborffy 1 p. 3.5 mp. alatt áj rekordot 
úszott.

4X50 m. II. oszt, gyorsuszóstaféta.
1. Magdoburg. 2. III. kér.

| 100 m. gyorsuszás. 1. Gáborffy 1 p. 4.6 . 
mp. 2. Kuntzko 1 p. 10.4 rop.

Vtalpóló
Magyarország—Németország 4:1 (3:0)

A németek heves támadást kezdenek 
s az első pillanatokban egymásután 
két. kapufát lőnek. A balsiker különben 
egész mérkőzésük alatt végigkíséri a 
németeket és minden lövésük a knpn 
mellé kerül. Hlavacsek passzából Kös
sem I. az első gólt, majd Hlavacsek 
louszása Wenket a második gólhoz jut
tatja. Nyombau azután Keaserü I.— 
Wenk—Hlavacsek ossz játéka utóbbi ré
vén a harmadik gólt eredményezi.

Félidő után n németek hoves táma
dása többször fenyeget, do eredményt 
csak egy esetben tudnak elérni. A bitó 
egymásután több játékost állít ki, — 
még Bcleznayt is — az ntolsó pillana
tokban Hlavacsek—Boleznay passza a 
negyedik gólt eredményezi.

Kepéftpáp
1000 m. főverseny. 1. Velvárt MTK. 2. 

Röhrich TTC. 3. Pfeifert EKE. Köny- 
nyen győz, kút géphosszal.

30 km. nemzetközi párosverseny Szt. 
István nagydijáért. 1. Pirity—Bécs 
(FTC—Jóbarát). 2. Schrefeld—Backner 
(Boriin) 3. Velvart—Mazák (MTK) 4. 
Szócsényl—Pfeifert (EKE-Vill.) 5. Röh- 
rich-Szilágyi (TTC—Vili.) Grün és 
Schwarcz defekt miatt helyezetten.

1000 m. döntőfutam. Handicap. 1. Vlt- 
tori (FTC.)2. Schrank (FTC.) 8. Rollin- 
ger (Kondor.) 3. nafner (Vasas.)

Vasárnap a dorby futamban első Grün 
(EKE), második Burghardt (VII. kor.), 
harmadik Welvárt (MTK), negyedik 
Pfeifert (EKE.)

A 15 km.-ez pdrosversenyt Bécs— 
Schrank nyerto.

A magyar királyi honvédség versenye. 
Vasárnap dólelőtt futották lo a 25-ször 
300 mótores stafétafutást Első tett Bu
dapest a) csapat 19 porc 42.2 másodperc 
alatt, második a 2. vegyes dandár válo
gatott csapata 19 perc 44.2 másodperc 
alatt, harmadik a 7. vegyes-dandár vé- , 
lógatott csapata 25 perc 15.7 másodperc i 
nlatt.

Légiforgalom
Budapest—Wien
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I. felvonás.
Szerencsétlen Flótás egy szoba

konyhából álló nyomorúságos lakit- 
sán vagyunk a legsötétebb Erzsé
betvárosban, a Csikágónak ker^fr 
telt városrészben. Itt lakik Szeren
csétlen Flótás nejével és féltucat 
gyermekével, itt éli életét a legszí
vósabb gondok és nélkülözések Jcö- 
zepette. Pedig Szerencsétlen Flótás 
reggeltől éjfélig dolgozik, izzad, se- 
Ténykedik, amivel annyit sem tud 
elérni, hogy ő és kisded családja 
naponta legalább egyszer jóllakhas- 
sék. Ezzel szemben Szerencsétlen 
Flótás gazdája, Lusta Csirkefogó 
újabb százezreket szerez Sz. F. inun* 
kaja révén és éppen azon a napon, 
midőn a történet kezdetét veszi, 
kapja meg a magyar nemességet, a 
szerencsefalvai előnévvel.

Morál: Igazat mond a közmondás, 
hogy a munka nemesit De nem a 
munkást hanem a munkaadót ne
mesíti.

II. felvonás.
Szerencsétlen Flótás súlyos b’ctog 

lesz és nem mehet be dolgozni 
Lusta Csirkefogó Bőrnyuzó rész, 
vénytársaságába. Maga helyett or
vosi bizonyítványt küld a leányá
val, a viruló tizenhatéves hajadon, 
nal. Lusta Csirkefogónak megtet
szik, nem az orvosi bizonyítvány, 
hanem a szép leány, akinek udva
rolni, kezd és bevallja, hogy szán
dékai komolyak, de tisztességtele
nek. Hevesen ostromolja alkalma
zottjának viruló leánygyermekét, 
ez azonban ellentáll és azt mondja, 
hogy mielőtt válaszolna, hazamegy 
és megkérdezi a mamáját. De ez a 
megoldás nem tetszik Lusta Csirke
fogónak és boszuból felmond Sze
rencsétlen Flótásnak. A felmondó
levelet a viruló hajadonnal küldi el. 
Szerencsétlen Flótás boldogan öleli 
magához gyermekét és hálát ad az 
égnek, hogy ilyen tisztességes, jó 
kislánnyal ajándékozta meg. Meg
csókolja leányát, akit nagyon karcol 
a papája arca, mert Sz. F. már két 
hete nem borotválkozhatott pilla
natnyi pénzzavara következtében. Á 
viruló hajadon arra gondol, hogy 
Lusta Csirkefogó ezer koronát ígért 
neki, ha meg hagyja magát csókolni 
és annak szép sima, frissen borot
vált az arca. Elhatározza, hogy ak
kor mégis inkább csokolódzik ezen
túl Lusta Csirkefogóval és' erről 
őt levélben értesíti.

Morál: Igaza van a borbélynak, 
nagyon fontos a mindennapi borot
válkozás.

III, felvonás.
Viruló hajadon Lusta Csirkefogó 

hivatalos törvénytelen felesége lett 
és saját autóján, saját bundájában, 
saját tömött aranyridiküljével jött 
haza, hogy segítsen szegény, nyo
morgó szülein. De Szerencsétlen Fió- 
tás családi tisztességében mélyen 
sértve kiutasítja leányát, mondván, 
egy fillért sem tudnék elfogadni, 
amelynek ilyen aljas az eredete! 
Szerencsétlen Flótásné azonban 
utánamegy a leányának és rövid 
beszélgetés utón visszamegy gyer
mekeiért s azokkal együtt beül a 
tisztességtelen útra tért viruló ha
jadon autójába. Szegény Szerencsét
len Flótás betegen, magárahagyot- 
tan marad egyedül, nincs senki, aki 
főzzön neki, nagyon éhes és elkese
redésében rablógyilkosságra vete
medik. A bíróság kötél által való 
halálra Ítéli s az ítéletet végrehajt
ják. Családja többi tagjai pedig 
boldog jólétben virulnak és most 
is élnek, ha meg nem haltak.

i Morál: A tisztesség minden bűn 
melegágya!

Vájjon melyik filmgyár venné meg 
ezt a szenáriumot

Kiadja:
A ..Héttől Napló" lapkíadóvállalat-

Oaamvuatö: Gunesch György.


