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Kormánybuktatás
A nemzetgyűlés utolsó ülésén ez 

történt:
A fajvédők névszerinti szavazást 

akartak kérni az építési javaslat
nál, mert állítólag ígéretet kaptak 
az egységes párt kisgazda-tagjaitól, 
b >gy ebben nz esetben tartózkodni 
fognak a szavazástól. Már pedig a 
fajvédők úgy látták, hogy ha a kis
gazdák nem szavaznak, akkor az el
lenzék többségben van ős megbuk
tathatja a kormányt. Megindultak 
hát — posti H ionok utján — a tár
gyalások az ellenzéki pártokkal ,és 
már-már úgy látszott: sikerülni fog 
n fajvédők terve* mikor Vázsonyi 
Vilmos és Rassay Károly közbeve- 
leffék magúkat .és. megakadályozták 
a. terv kivitelét.

A fajvédők reménységének, ra
gyogó transzparense tehát hamar 
kihunyt és Gömbös Gyula, a fnjvé- 
<íók vezére szombati vezércikkében 
félre nem érthető szemrehányást is 
tesz ezért a liberális ellenzéki vezé
reknek, üzenvén nekik, hogy vagy 
Ilyenek ellenzék vagy pedig mohd- 
iék meg nyíltan, hogy a kormányt 
támogatják.

Hál mi elhisszük, hogy Gömbösék 
így látják a dolgot, elhisszük azt is, 
hogy n hoppon maradás némileg 
kellemetlen volt számukra. De sza
badjon emlékeztetnünk Gömbös 
Gyulát két olyan politikai elvre, 
amelyet nem is olyan régen még ő 

magáénak vallott, sőt erőteljesen 
hirdetett. 

A l'art pöür Vart ellenzékieskedés, 
amely nem nézi, miről van szÖ, 
hova vezethet a dolog, hanem egy 
ú'lja van csupán: kormányt buk
tatni, nem egyeztethető össze kö- 
taoiy emberek politikai lelkiismerc- 
lével, nem egyeztethető össze meg
lőni olt. emberek felelősségérzetével 
vs katasztrófába kergetheti az or- 
SZUgOtf
i ’Sn7^óg marad, akárki
'úrdoU is. Ha Bethlen István azt 

JK’Ky kétszer kettő = négy, 
íú<kor ellenzéki oldalon sem lehet a 
ni‘vo^égessé válás veszélye nélkül 
‘"•’á ,-ízért is ötöt mondani.

' liberális ellenzék — miként 
wo'iihös megállapítja - valóban he- 
,^7” ellenzéke u fajvédőknek, 
'".,u a kormánynak. Hiszen n kor-

■ nyilak is főleg n fajvédők miatt 
, • 'J ''nzékevé. Azáltal, hogy né- 

, n. ur attilf a jobboldalról a bal-, 
ó, rn’ még nem törölhet le ki a

;,f i'n'Wúíryar történelem lap- 
.'a választások krónikáit, a 
.,P<‘rns elausust, a botbüntetést, 
b. , mroeitásokat. lapok betiltását... 
', '°‘úa folytatni a felsorolást. 

,n ’r/ közvéleménye, amelyet
•nú? i i lnnffa mögött hisz. 
..y ki volt apja, anyja, bábája e 
, 1 ‘ l,^;kaek és eseményeknek és 
:A.*/ **?»•• <‘.’,ah- ú croissé val nem Is 
i-’ .''jteini vele. Az ország

, ’‘talán nem osztja a 
r,' . ,kn7: a7r a nézetét, hogy bá- 
imun*Vel. ?aelö.n irt cikkekért, rég

■1 ,,J'si>girók munkájáért ma

kell néhány száz ember szájából ki
venni a falatot a sacra concurren- 
zia dicső nevében, de érzi, hogy a 
pártkötelékek levelesé vei még nem 
hányhatja le magáról valaki telje

A magyar kölcsönnek nincs 
akadálya a kisantant résziről

Róma, augusztus 26. i
Benes Edének, a csehszlovák kül- i 

ügyminiszternek római útját élénk ' 
várakozás előzi meg olasz politikai : 
körökben. Benes dr. utjának főcélja I 

és hivatalos programja egy cseh- 1 
szlovák-olasz kereskedelmi szerző
dés előkészítése, de egészen bizo
nyos. hogy

Benes megbeszéléseket fog foly

Vázsonyi Vilmos
Wolff ék választási módszeréről

Az ellenzék ismét teljesíteni fogja kötelességét
E háton a községi választói név- | 

jegyzékből ismét kihagytak ötven
nyolcezer választót. A választók tö
megei ellen elkövetett 'legújabb sé
relem ügyében felkerestük Vázsonyi 
Vilmos ny. igazságügyminisztert, 
aki a következőket mondotta a Hét
fői Napló munkatársának:

— Olvasom, hogy ismét ötven
nyolcezer választót hagytak ki a 
községi választási névjegyzékből. 
Ez a szám önmagában beszól és 
vádol. Ez a nagy szám arról be
szél, hogy nem hajtották végre a 
belügyminiszter rendeletét. Mi már 
előre láttuk, mi már idejében ki- 
fetjettíik. hogy Ugyanattól a köz
ponti választmánytól, amely fi hl- i 
bás névjegyzékeket készít ette, 
nem várhatjuk a hibák gyökeres ! 

Vasárnapi magánforgalom I 
tekintettel arra, hogy a bankok zárva voltak, a tekintélyesebb lőzs- | 
dehizoinányosok is tartózkodtak az üzletkötéstől, igen kis forgalom volt. I 
de tendenciájában kitartott a szilárd irányzat mellett. A hagulat erő
sen bizakodó, mert már a szombati magán forgalomban is erős áruhiány 
volt érezhető. Még igen magas árfolyamok sem tudtak árut a piacra 
csalogatni. Bécs igen nagy érdeklődést tanusPt az arbitrázs értékek 
iránt s az egész vonalon csak pénzkínálattal találkozhatunk. A favori
zált értékek után hihetetlen hajsza folyik, de igy is kevés kötésről szá- 

|múlhatunk he. A vasárnapi magánforgalom taxáclós kurzusai közül a 
'következőket emeljük ki: Magyar Hitel 840.000, Osztrák Hitel 219.000. Ha- 
zat Takarék 10 millió, Egyesült Fővárosi 330.000, Mngy. Ált. Tál'. 
|220.000, Angol-Magyar 150.090, Olasz Bank 83.000, Lloyd Bank 48.000. Sah 
!gó 830.000, Kőszén 3 millió, Hofherr 240 -250.000, Acél 450.000, Rima 220.009 
|Auer 400.000, őstermelő 490 000. Izzó 700.000, Georgia 1,600.000, Mozchcgyc- 
Isi Cukor 500.090, Lichtig 30.000. Ganz-Danuhlus 26 millió, Schlick 299.090 
jMFTR 520.000 Államvasút 650.000. Déli Vasút 160.000. Fornér 7000) 
Óta 800.000. Mérleg 110.900, Spmlium 485.000. Amerikai-Magyar Báni 

,76.000, Bőhm Hordó 6800. Just Izzó 15-17.000. Orcán 650.0)0. Égisz 55 
58,000

sen és tökéletesen a felelősséget 
olyan cselekedetekért, amelyeket 
maga követett el.

A liberális ellenzék tehál nem 
hajlandó trambulinuak odatartani 

tatni Mussolinival a magyar 
kölcsön ügj ében.

Beavatott politikai körök vélemé
nye szerint Benes ezeken a tárgya
lásokon a kisantant hivatalos meg- 
bízóit jaként fog szerepelni és hir 
szerint arra az álláspontra helyez
kedik, hogy

a kölcsönnek n kisantant részé
ről nincsen akadálya.

orvoslását. Ennek- dacára teljesí
tettük kötelességünket és minden 
kihagyott polgár érdekében rekla
máltunk.

— II a a városházi többség azt 
az álláspontot vallj:’, hogy még 
így is sok a választó, ez fölötte 
jellemző arra a demokráciára 
nézve, amelyet ők hangoztálnak. 
A. választók tízezreit és tízezreit 
hagyták ki, akik Magyarországon 
születtek és állandó budapesti la
kosok. Azon cím alatt hagyták ki 
őket, hogy románok, jugoszlávpk 
vagy csehszlovákok. A városházi 
többség számára nemcsak a vá
lasztó sok, hanem sok nekik a 
magyar is, olyannyira, hogy el
ajándékoznak belőle. Keserű éle a 
Wolff űré, aki azt mondja, hogy 

a hátát és az ország polgársága 
meg is követeli tőle, hogy ne tartsa. 
Majd ha mások akarnak elugrani 
róla) • . , 

csak azt a feltételt köti ki, hogy a 
pénzt megfelelő célokra fordítsák.

Minthogy Olaszország álláspontja 
e kérdésben köztudomású, az ugyan
is. hogy Olaszország kész Magyar
ország számán:, egy az osztrák köl
csönhöz hasonló kölcsön útját egyen
getni. a kisantant szükségét látja az 
olasz kormány fejével folytatandó 
előze í-es tanács kozásn ak.

holtak nevében is adtak he rekla
mációkat. A válaszom, fáj (hl lom, 
nem ele, hanem keserű valóság, 
hogy ők viszont élőket választó- 
jogilag halottakká leltek és töme
gesen választójogaiig lemészárol- 
iák. Arról nem is szólok, hogy a 
választók ezreit elköltöztcfik Bu 
deipestrul, persze nem kellett ér
tük költözködési költséget visel' 
uiök, mert, egészségben most is 
Budapesten laknak. így nem tu
dom, hogy a választójog szem
pontjából például én magam to
vábbra is halott vagyol.-e, mert 
az összeírás szerint, mint az észa
ki kerület megválasztott listave
zetője elköltöztem Budapestről.

— Tudtuk, ismétlem, hogy a re
klamáció munkája meddő lesz. 
Tudjuk ezt. most is, ennek dacára 
újra teljesíteni fogjuk kötelessé
günket. és mindazoknak n válasz
tópolgároknak a jogait, akiktől a 
választói jog újólag megtagndfa- 
loll, védelmünkbe vesszük. De a 
polgárságnak önmagónak is résen 
kell lennie, non szabad u lenye
lem állás pontjára helyezkednie, 
nézze meg mindenki n közszem
lére kitett határozatokat cs mű
ködjék közre önmaga is választól 
jogának megóvrsébán.

A beU’a válasz
Visszautasítják az angol 

kifogásokat
- f Hétfői K'H'ló tudósitőjától 

Utilhszcl. ang. 2.'.
A belga válftr.’.t az angol jrgyiókra 

ma. nyújtották á; a Q<'oi á'Orsiiii ra. A 
válasz három r. -zb/íl ál!. Az első 
részbon Brigi im vis: /; UnEitja Angliá
nak a b«4ga rh/ibli-é"} jog i'lloiü kifogá- 
«nlt. a második rósz a fran
cia é)1áspo:.tlid ogy'•♦ér tő les1 llulir-
akció . jogezoriK r* t. A I n-mnH’V rész 
annak a r.'im'r.-., ock ad löfcj-r/ hogy 
.1 SZÖVí tsé;; ~ek között közvrib !1 lárgva- 
bísok fognak meglndnln?
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Kelten, 
beszélnek

/t parlament büffifibUl

Angliában megelÉgedésí keltett
Stresemann fieszéde

London, augusztus 26. 
(Brit félhivatalos szikraszolgálat) 
Az a mérsékelt hang, amelyet 
Strcsemann beszédében hasz
nált, Angliában megelégedést 

keltett
i azt az érzést ébresztette, hogy'

'A fiatal kormány
párti honatya 
szemmellálhatéj 

kárörömmel inle- 
get már messziről 
a büffében a nép
szerű ellenzéki vc- 

felé. . - --------- ,
• Aa látod,most íioha n helyzet még mindig kényes, 
;» m.fikavláto!: n német kancellár semmit sem 

rfű-1 mondott, ami ti megoldás nelióiisó- 
aio-aMta furMl-; gelt növelné.

1 cX nem'’® wi'X, , ..A.,1l;“,10ell^r beszédét kimerítően 
ll, hogy az c I közölte a limes, do vezető helyen 

közölt sem' kevés megjegyzést fűzött hozzá. 
! Strcsemann — írja a lap — nagyon 

nem mond- jól meg tudja válogatni szavait és 
I beszédében higgadt ás gyakorlatias 

'nale rá.! haHjgot ütött meg. Ennek oka tahin 
Károlyi. 1 a^ban rejlik, hogy a német nép szé

les rétegei hirtelen belátták annak 
sürgős szükségét, hogy a józan 
megfontolás alapján valahogyan 
tisztázni kell a k'rdést A Times 
kiemeli, hogy

Stresemann nem tette be az aj
tói a Franciaországrjal való tár

gyalás lehetősége előtt 
és figyelembe vette, hogy Poincarc 
Charlevilleben mondott beszédében 
hajlandónak nyilatkozott u gyakor
lati megoldásra.

A kancellár, általánosságban a

fdfnlt a-, egységes 
dr.i van bennünk, 
mig azután kiderül 
értés közietek, liberálisok 
dühöng éppenséggel.

— Ni, már ezt csakugyan 
hatod.

— Dehogy nem mondhatom, i 
nyomtatott bizonyiíékaím vannak 
Liberális vezéredet, llassny i..., 
liberális lapjaid olyan gyanúsításokkal 
támadták, ugy egy kicsit hátulról 
mellbe, hogy fajvédő körökben egyene
sen szenzációs örömet ki li 11.

— Ezt nem szabad a liberális egység 
rovására írni. Tudod, kérlek, llassay- 
nak most indul meg az uj lapja, amely
ről máris azt bc.z.'jik, hogy szenzációs 
lesz és ez némileg felkeltette a kon-- 
kurrencia irigységét. A Rassaynak kel
lemetlen kedni akaró hírek, tehát nem 
elvi ellentétekből rogy ji'iítformdlt- ■ 
sápból, hanem egyszerűen zseb szem-1 
pontokból indulnak ki. llassay wioso-1 
Lyon és megelégszik a:.:al, ha a kó’“ön- 
ség az ö magatartásából von le 7co:t- 
cckc< nciálat a hirck valódisága és fiz' 
illető lapok objektivitása iránt. I

— Jó, jó, k '-rlek, de én e l hallottam. I 
hogy Vázsonyival is volt valami kis' 
ellentéte. j

— nem volt komoly. Félreértésen, i
sőf mn a!hare, egy 1 is és nem éppen 
jé,;ndvlal"'tn közéjük dobott félreértésen 
aiap: lt, amit azután llassay és Vét- 
zs.. ^!i leylsö találkozásuk alkalmd- 
Tid ebből az alkalomból uz-
uhin meg in! kiderült, hogy semmi
fél-' i ' lilikal vélen\t a/kül'h'brég közöt- 
lük niii's. Fdzsonyl a beszélgetés végén 
kijelentette, hogy senki! úgy nem szeret, 
mint il'kssryt. kzzel aztán ment is lett 
a béke. ('•’(■!.• azl ' éri- m most már, 
hogy miért ugrattok ti b'-'i-ünkct, pe
dig amint hallom, RtSbsay rálátok som 
ingrnta persona.

— Ilogy érted eztt '
— r,ny, hogy amikor valami bajban

vapytolc, akkor Uassayérl küldtük rög- 
tön. Tegnap az egységes pártnak egyik 
ilo'.'ló tagja kereste fel llussayt az
zal, hogy tégy'' meg a be jelen télt 
Lendal ma'dá! urnán ol; érvényessége
ellen, mondván, hogy a kormánypárton 
inéai- egy kicsit .sendns a dolog, mert 
tudod igy, meg tudod agy. mégis csak 
kérésziény irányzat, stb., sí 
amint hallom, a városi pah 
a kormán 
legalább i 
párt az összes at- 
tokkal együtt 1’< 
Wolfékkal 
fíassay.

I

legutóbbi német ajánlat alapjára 
helyezkedett, ennek 
azonban kibővítette.
arra, hogy a német ipáit teljesítmé
nyeiben rejlő nagy értékek nemcsak 
zálogot, de — a franciák kifejezésé
vel élve — produktív zálpgot nyúj
tanak. Noha nem jelölte meg köze
lebbről, hogy mily mértékben le
hetne a német ipart e célból lekötni, 
mégis világosan jelezte, hogy véle
ménye szerint ezt a kérdést gyakor
lati tárgyalások utján kell tisz
tázni. A Times igen nagy jelentősé
get tulajdonit annak, hogy a kan
cellár beszédében került minden 
utalást a passzív rezisztenciára. A 
nyilatkozat — írja összefoglalásul 
— igen ügyes volt és nyilvánvalóan 
azt a célt szolgálta, hogy Francia
országot kibékítse és a tárgyaláso
kat előmozdítsa.

jelentőségét 
Rámutatott

Londön, augusztus 25.
A Wolff-ügynökség londoni tudó

sitója illetékes angol körökből ar.- 
ról értesül, hogy Strcsemann biro
dalmi kancellári tegnapi beszédét 
komoly kísérletnek tekintik arra, 
hogy az igen válságos helyzetben 
közreműködjék a jóvátétel! kérdés 
rendezésének elérését célzó út egyen- 
getésében. - ...

Utána egy klkw francia nő, Mai 
asszony emelkedett szólásra «, 
honflUrsnlt . ós a többi i<l0!fent a '? 
mór cnylüUséro való adakozás énl”^ 
ben. Nóbány perc alatt 80 millió 
gyűlt össze, nmelyekkol főkénen t™* 
cin anyák enyhíteni akarták a 
anyák keservoit. :

A kongresszus befejezésekor a fro- 
burgi gyönyörű székesegyházban az ó'Í 
sek által a háború összes áldozataiórt 
rekviem tartatott. A kongresszust fai 
lönben npgy érdeklődéssel kísérte Froi 
burg és vidékének lakossága, úgy ho*v 
a Lefejező gyűlésen hatezer ember vett 
részt. Nagy számban volt jelen az ifju 
ság és pedig nemcsak a német, hanem 
a francia is és ez egy biztató jele an
nak, hogy a nyugati knlturuépek ifjú
sága egy uj szellemet hoz a világba, 
amely a korlátolt nacionalizmus fölé ob, 
nemzeti érzést ápol, mely a másik nem. 
zetben saját testvérét látja. Szóba áll
tain én is a, német ifjakkal és azt mon^ 
dottain nekik, hogy nagyon örülnek, ha 
többen lerúndulnának innen a Dana 
forrásaitól a szép dunamenti főváro
sunkba Ó3 a magyef ifjúságba ugyan- 
ezt a szép testvéri szellemet átültetnék, 
Azt mondotta arra az egyik ifjú;

— ' Én tavaly Budapesten voltam 6s mh 
dőn ezeket a loeresztény el veket hirdettem, 
(az illető egy katolikus diákegyesület 
tagja) azt mondották magyar kollé- 
gáim, hogy én nemzetellenes kommunista 
vagyok.

S német birodalmi taíi dösneli bukása
n kormány követelni fogja távozását

— A Hct/öi Napló tudósítójának jelentése —

tt

Ezonkívül óriási 
választéka világ- : 
bfrüThe BeüaShoe 1 
cipőkben, melyek- ■ 
nck kizárólagos i 
elárusít ója Dudán: ;

Keiül János

l

Berlin, aug. 25.
Ások az ellentétek, amelyek a koj- 

ínány és Havenstcln, a birodalmi 
bank elnöke között felmerültek, n 
kormányt erőteljes lépésre indítják. 
Havenstcln vonakodik az elnökség
ről lemondani és n birodalmi bank 
egész vezetősége azonosítja magát 
vele, amennyiben tegnap egyhangú
an bizalmat szavaztak neki.

A birodalmi bank autonómiáját

ElsőrcndQ női fehér 
S,/41?8 Mr.- 22,000 í

Elsörcndtl külföldi 
SÚJT" 79-000« 

Kbíörendtt külföldi 
rámán varrott teltető KR finn f 
férfi féloipö . . . dJ.UUU A 
pE^™d“ 85.000 J 

i I., Mészáros ucca 2. sz. 
• (Krisztina tér sarok,)

Tegnap 
lö tagja kereste 
hogy

’i-ai ihi
, mondván. i

•ay kicsit 
gy. meg tw
»!.</ irány.at, stb., sfb. Most meg, 

lallont, a városi nautikában akar 
".ypárt liberális frakciója, vagy 
is az ahhoz közelálló Hcivtrich- 

abadclvil polgárt pár- 
alakítani 
lfr-nri.'h. 
Szilágyi,

j. biztositó törvény lehetetlenné teszi, 
.hogy a kormány Havenstcint fel- 
. mentse állásától és ezért, feltétlenül 
jól informált körökből nyert, érte
sülésünk szerint Strcsemann kancel-

lárnak Bajorországból való vissza
térése után összehívják a birodalmi 
gyűlést, amely felfüggetisti a biro
dalmi bank autonómiáját,

Havenstcln emlékiratot nyújtott 
be a kabinetnek, amit a kormány 
már átvizsgált és amely — hir sze
rint — mit sbm változtat) azon a hi
vatalos állásponton, hogy a birodal
mi bank elnökének távoznia kell.

A kormány írásban közölte már 
Havcnstcintial, hogy távozását fel
tétlenül szükségesnek tartja, Haven- 
stcin azonban makacsul megmarad 
a maga álláspontján.

i

árattai fizetek 
mindonfölp férfi- óe tiaztirul&kórt, fehérne
műkért. ■kőrmobund&kórt,sz3riye!jórt. Élűmen- 
féld fizipt, VIII. kor., Népszínház ucca 21. szfun 
Hívásra házhoz jövök. —„Töjefőu József 2248

„Midőn ezeket a keresztényi 
el veket hit Mettem(i TROCADERO

Ívni 
szabadelvű alak 
adnak.

Na, 
nem h ■ I-

— Édes 
tikkor is tudtán 
m információk/ 
tqk valami jól 
lom, főre nyjarni-liifoh 
ról, korm ti n»/íngá sokról 
restek tudomást, 
VOfWti 
rólato 
viselői 
stör 
usutdn

Giessicein Sándor külföldi útjáról
I
I
I

kkor sze-' 
amik ' tl<7 is j

ok vajig. Azt 1 «”Mlfkor|
>1. egy mali -iózus rjlcuzéki kép. 
, —. ve » én voltam ■— hogy .-W- 
megszara. illáik a javaslatokat,] 

ulvoKsdk fr.l őket nektek.
— Ne lc'/'/él olyan tosyznuiju. i'abtmi 

plelyk il nem halleltalt
— rirtyl.ul n> m, d- epi komoly pt'.r 

bajról hnllallam. I)énc* l.->'r-. i f,tg 0 
köscli najiokb'Ui mcgt:cr< hediii ligán ! 
Imrével.
- f eb> 

fai ni. >:..•*»-
- A. A.-/Í - fiik.ed. V ,i l.,i

héi>*;--tüu'i tz :i ..i' < s u >11 I #3 kor-1 
mn<i i/biikas. Ila légi, ' '!ehb kulyavorl- | 
(<.-C •(tiuiiok. Majd megint k-<’’ vi . 
lakit ItaaKfijjiio.. az meg t<. I b .iu. f'-’'

Olesswetn Sándor nemzetgyűlési kép- 
vifiólv, a Roíorm-párt elnöke, hosszabb 
időt töltött külföldön és ez idő alatt 
s-zúmus nemzetközi kongresszuson vett 
részt. A Hétfői Napié) munka társa kér
dést Intézett Glrr awein Sándorhoz a kül
földi tapasz alatuira vonatkozólag, ame
lyeket a következőkben volt szives 
összefog! alui:

— A köz* tan altban négy kongresszu
son vehettem részi, amelyek mind a né
pek közötti megértés ügyét szolgálták. 
A koi’^ressnisok közül u két legtokin- 
tél.'csebb a freiburgi demokratikus c« a 
nürnbergi csporantó 
volt, amely utóbbin 
résztvevő volt Jelen n 
tájából, kivéve Franciát) 

nmi ónunk nz

világion grin-v-us 
mintegy iitczev 
a világ minden 
országot As űri- 

riuinot. ami annak nz. ügyetlen politi
kai mozgalomnak tulajdonítható, hogy 
Hajorornaágban rzidő szerint minden 
Í..Ü11Ó dóit egy tablón, olvasható, hogy 
francia 6s belga nlatvnlóknt nem foga
dunk be. Pedig éppen a kongresszus 
» ggyozh(fc volna a bajor nacionalis
tákat. hogy a francia urmtel felfogása 
< r.i a b'irnu.'iy óéval <ami ná
lunk <.* if.'/ van) »••, hogy Franciaor
szágban nagyon komoly politikusok fis 
müuutlük n rí .nz,-; milliói \annak, 

.............. ............................. „ ..... te'.et1 akik véget akarnak vetni a kutturnetn- 
védeni a fajvédők buktatüsi akciójával | reteket bz/tválostló politikának, nme- 

szemben. Sutius..............................................Jyckol ji bcküCAcuQdcack hozlak E&&

Jif, m.-jyck be r:t-

' Az eszperantó mozgalom, amely egy kö- 
i zös világnyelv segítségével akarja a 
. nemzőtök közötti testvéri érzést ápolni, 

nem hagyhatta ílgyolmpn kívül a pa- 
ciflsta törekvéseket és ebből u szem
pontból kiindulva megalkotta az egye
temes eszperantó pacifista ligát, mély
nek szerencsés vagyok elnöke lenni. 
Lr. a liga minden országban nemzeti 
csoportokat kivún alkotni és igy az esz- 
perautó nyelv terjeszti'®© mellett egy
szersmind a nomzotközl jogtisztelotet is 
terjeszteni, hogy az igazság vezesse az 
embereket a békéhez és a megértéshez.

Még hatalmasabb megnyilvánulása 
volt a nem.elek közötti megértésnek a 
fri'iburgi demokratikus kongresszus, 
melynek leiké 63 vezető szelleme a 
francia M ire SangAlcz, Púrls egyik ke
rületének képviselője, uki a bábom óta 
a francia és német nemzet, kién gesz tol ő- 
d són fáradozik, ami kétségkívül köz
vetve legalább Középeurópa nemzeteire 
is áldásos hatással volna, mert ha a két. 
nagy kultuntcmset megérti egymást, 
igazságos lesz egymáshoz, akkor a mi
rajtunk elkövetett igazságtalan, áfjok is 
im-g fognak szűnni. Nagyon meghaló 
jelenet volt, midőn egyik esti nyilvános 
ülés alkalmával a Caritas egyesület cl- 
nöknöja n Ruhr-vidékl megszállás foly
tán nyomorba jutott német csaholok én 
Ki'.inoskíK .!»süJ9w rmtidtc.

Fényes megnyitó műsor
Ferenczl Károly, 

Sárossi Bandi, Kmochné, 
Barna Sári, Kende Mária, 
The 4 comedi boys stb. sib.

Kezdete 9 őraKor
Záróra 5 órakor

He dobta ek 
zománcedényefí, '»<■ 
bciai uijáalakitva visszakapta. Az uj’A 
edényeket áztat érdekében nézze megt vasadat, Róasa-u. 27 (Szondv-u-M-^

Meglepő ávafiat fizeteü
viselifépjipukáliéél
W.rtK.tnsr, Or. Klshr Jeni u. M-

Hirdetjük c« fizetjük a lehető »egiiu<*Ml’b ira**

aranyért, brílllánséig

HamisfoískatS«^ 
veszek I

Sí. fuBwldB t*r íirnk) ' —

Poloskáiét ást
taktapkwftart, festést, sz3nyeggondnzU« léfjWJJJ
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Elmehetei i 
t Tompí-UtCí! HNMHItó 

H8gMim*ia volt a rovargyBjtBs
. j Hétfői Napló tudósítójától —

Megírták a lapnk, hogy pénteken 
délután négy órakor Hitt József 23 
évew ezűstműves bajouettel megtá
madta a Tompa ucca 34. számú üz
letben Szaiibcrmann Gizellát, több 
szúrást ejtett rajta, majd a pénztár
fiókot kirántotta és a pénzzel me
nekülni kezdett. Szaubermann Gi
zella sikoltozására a járókelők ül
dözőbe vették a merénylőt, aki az 
Angyal ucca irányában menekült. 
Mayer, Lajos húszéves iparos a Tűz
oltó ucca sarkán toppant Rítt elé, 
aki véres bajonettjévcl teljes erővel 
a fiatalember felé szúrt. Az iparos
ak sikerült a merénylő csuklóját 

Jkapni, a bajonett végighasitotta 
iayer Lajos ruháját, de szerén
yére nem sebesitetto meg. A közön
ég segítségével a bátor legény ár- 
Blmatlanná tette a dühöngőt és át- 
dta az elősiető *reDdőrnok.
A rendőri nyomozás megállapi- 

otta, hogy Rítt József minden va- 
ószinüség szerint közveszélyes el
mebeteg. Egész családja terhelt. 
Játyja a gyöngyösi elmegyógyinte
ttben van, nővére születése óta 
iéna. Nagy Dénes detektivfőfel- 
IgyelŐ csoportja Biti lakásán Jiáz- 
utalást tartott és ott olyan dolgo
dat állapított meg, melyek minden- 
len megerősítik azt a feltevést, 
iogy Rítt József nem beszámítható. 
Rengeteg sok bogarat, legyet, gyí- 
r'ot és békát találtak, melyeket Rítt 
íyüjtött össze. A szerencsétlen va
lószínűleg láthatott valahol egy ro- 
rargyüjteményt és azóta rögeszmé
jévé vált a rovargyűjtés. Az állato
dat azonban nem ölte meg, hanem 
üevenen gombostűre szúrta és na
pokig ott ült mellette és keservesen 
árt a felszúrt állat kínos halálver- 
lödése felett. Többször volt már 
itifiínkában is. de néhány napi ren- 
les munka útón egyszerűen elma
radt a TOŰliélyhől, anélkül, hogy en- 
lek valami okát tudta volna adni, 
ifég a megszolgált bérért is elfelej
tett elmenni.

Rítt Józsefet a rendőrség vasár
nap délelőtt átadta az ügyészségnek. 
Szaubermann Gizella még mindig 
2 kórházban fekszik. Állapota vál
tozatlanul súlyos.

71 fajvédők tárgyalásai 
a kisgazdákkal

Mozgalmas parlamenti hét h&vethezih — Xz el
lenzék mozgalma a választói névjegyzék miatt
A fajvédők kormánybukta ió törekvését 

o héten nem koronázta siker, mert a 
kisgazdák, akiknek támogatására szá
mit ottak, nem tartózkodtak a szavazás
tól és igy a kormánynak, ha nem is 
erős, <lo elég jelentékeny többsége volt. 
Értesülésünk szerint azonban ezen a 
héten már nehezebb lesz a Bethlen- 
kabinet sorsa, mert a fajvédőkkel egye
sült keresztény ellenzékiek

minden körülmények között ragasz
kodnak a földbirtokreforninovella 
szünet előtti letárgynlásához és eb- , 
ben a kérdésben a kisgazdák egy 

része Is támogatja őket.

Már ezen a héten a folyosón tárgya
lások folytak erről a témáról, do mi
vel nagyatádi Szabó István földmivelés- 
ügyi miniszter nem tartózkodott Buda
pesten, úgy állapodtak meg, hogy be
várják a megérkezését ós «sak azután 
folytatják a megbeszéléseket. Az egye
sült keresztény ellenzék azonban addig 
sem marad tétlen, hanem a tisztviselő
kérdésnél nagy obstrukcióra készül, 
amelyben számítanak a pártonkivilliek 
és a szociáltlemokraták támogatására. 
A liberális ellenzék néhány tágja azon
ban, értesülésünk szerint, távol tartja 
magát ettől a mozgalomtól, mert nem 
hajlandó a kormányt a fajvédők szá-

Elfogták a Szent bászM rablói
Azt állítja, hegy csak kölcsönt akart kérni

Szombaton este jelentették a fő
kapitányság központi ügyeletének, 
hogy a Szent László 1U 15. számú 
telken lévő gyümölcsárus bódéban 
rablógyilkos merénylet történt. Ren
dőri bizottság szállt ki a helyszínre 
és ott találta véresen Lancinfir Já
nost és a feleségét, akik elbondták, 
hogy egy munkáskülsejű ember be
tért a bódéba, amelyikben Lanchigné 
történetesen egyedül tartózkodott és 
egy kiló dinnyét kért. Mialatt az asz- 
szony a dinnyét becsomagolta, az 
ismeretlen férfi valami éles szer
számmal rátámadt és fajén megse
besítette. A sikoltozásra előkerült a 
férj is, akit a támadó szintén meg
sebesített, majd elmenekült.

A személyi írásból a rendőrség 
megállapította, hogy a támadó Trap 
János fütő volt, aki a Szent László

mára megbuktatni.
Ugyanekkor más oknál fog\a az ellen

zék balszárnya is akcióba lép a kor
mány és különösön Ilakovszky Iván bél
ügy miniszter ellen és pedig azért, mert 
a választói névjegyzékből újból ki
hagytak, 50 ezer szavazót. A miniszter
elnök annakidején megállapodott nz el
lenzékkel, hogy ezt a kérdést a leg
simábban intézi el, de mindezidáig döntő 
lépés még nem történt, illetőleg infor
mációnk szerint az ellenzék a nagy- 
fontossági ügyet nőm látja megnyug
tatóó kezekben a központi választ
mánynál, amely álláspontjában a mnlt 
heti események csak megerősítik.

Informátorunk erre vonatkozólag azt 
mondotta, hogy mielőtt a választói név
jegyzék újabb bonyodalmait. az ellen
zék a nemzetgyűlés plénuma elé vinné, 
érintkezést fog keresni a miniszterelnök 
helyettesével, Darüváry Gézával.

Az egységes párt keddi értekezlete elé 
nagy érdeklődéssel tekintenek kormány
párt! körökben, mert a szürke napi
rend keretein kivül a kisgazdák ezen 
az értekezleten fogják a nyári szünetre 
vonatkozó álláspontjukat kifejteni, ami 
egyúttal azt is jelenti, hogy a földbir- 
tokroformnovellát még szünet előtt na
pirendre kell-e tűzni, igen vagy sem. 
Ebben a kérdésboa a döntő szó Nagy
atádi Szabó Istváné lesz. 

utón lakik. Detektívek lesbe álltak a . 
lakás előtt és.a hajnali órákban ha
zafelé igyekvő Trapot elfogták.

Vasárnap délelőtt kezdődtek meg 
a főkapitányságon a kihallgatások. 
Lancingék az első ijedtségen átesve, 
most már nyugodtan mondották cl 
a merénylet lefolyását.

Lancingnó egyedül volt az üzlet
ben, mikor Trap belépett Egy kiló 
dinnyét mért ki neki, amit az ki is 
fizetett. Néhány perc múlva Trap 
visszatért- és húszezer koronát köve
telt az asszonytól, aki erre két ök
lével nekiesett a férfinek és egy erő
teljes lökéssel kidobta a bódéból. A 
férfi felugrott és valami éles szer
számmal többször feléje sújtott és a 
fején és mellén el is találta. Sikol
tozására került elő Lanclng János, 

jaki hátulról belerúgott felesége tá

madójába. Trap most, megfordult és 
az éles szerszámmal Lancingot fej
beütötte, majd elfutott

Trap úgy adta elő az esetet, hogy 
nagy nyomorban van és ezért húsz
ezer koronát akart kölcsönkérni 
Lnncingnéiól, aki azonban pénz he
lyett úgy kilökte az uceára, hogy 
szinte gurult a földön. A barátság
talan fogadtatás miatt háborodott 
úgy föl, hogy a földön kezeügyébö 
eső hatalmas kődarabot felragadta 
és azzal bosszulta meg a sérelmet.

Az epileptlkns tolvaj
Kormányozható rohamokkal 
vezeti rendszeresen félre a 

rendőrséget
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Miklósnak hívják. Húszéves. A Fe
rencváros szülöttje. Selyeminget, selyem
harisnyát, monóklit hord. A legveszo- 
delmesebb vagonok (vagán — tolvaj, be
törő, csirkefogó) egyike.

Elnézem ezt a legényt, ahogy az asz
talnál szemben ül velem egy lebuj kocs
mában. Milyen sokra vihetne a tehet
ségével, veleszületett intelligenciájával, 
ha sorsa és vére nem a bűn útjára tö
rölték volna. így csak tolvaj-fenomén 
lett. Évek óta lopás a mesterségo és ed
dig még büntetlen előéletű. Hogy ez 
miként leho^séges, azt a második liter
nél nagy bőbeszédűséggel magyarázta 
meg:

• Csak érteni kell a dolgot. Minden
kinek tudni kell azt, hogy mire képes 
és azt kell csinálnia. Semmivel sem töb
bet. Aki nem vállalkozik nagyobb mun
kára, mint amit biztosan meg tud csi
nálni, annak sohasem lesz haja. Aki 
meg tud csinálni, annak sohasem lesz 
baja. Aki nem tud betörő lenni, az no 
akarjon mindenáron betörni. Az eléged
jen meg azzal, hogy kocsikról csomago
kat lop. Aki gyáva ahoz. hogy zsebtol
vaj legyen, az no erőlködjön a villamo
son, hanem menjen a vásárcsarnokba a 
Mári nénitől gyümölcsöt lopni.

— Látja, nékem mindent szabad. Én 
mindent csinál Itatok, mégsem lesz ba
jom. Ila „kiüt a tüz“ (észreveszik), ab
ban a pillanatban már össze is estem. 
Epileptikus vagyok és akkor kúpok ro
hamot, mikor én akarom. Úgy habzik 
a szájúm,• hogy a borbély sem tudna 
különb habot verni.

— Volt egy esetem. A pasas rögtön 
észrevette, hogy a tárcáját ellopták, 
arra sem volt már időm, hogy a tár
samnak átcsusztassam, egy kéz neheze
dett a vállamra. Persze abban a ininu- 
tumban összerogytam. A villamos meg
állóit, óriási ribilió támadt, jött a 
rendőr. A villamoson véletlenül orvos Is 
utazott, aki rám nézett és rögtön meg
állapította, lipgy epileptikus rohamot 
kaptam. Á közönség részvéto rögtön

Borhy Péter esete
Irta: LÁSZLÓ ALADÁR

Már régen hozzászoktam az élet neki- 
radult furcsaságaihoz, bolondos történe
teihez és kavargó kaleidoszkóp már évek 
5t< nem tud nekem olyan szinergiát fel
pörgetni, amely, ha egy pillanatig is 
»ak, megállít a megszokott ösvényeken 
•8 csodálkozást váltana ki belőlem.

Mór nem tudok tálott szájjal bámulni 
valami megdöbbentő történeten, mert az 
l«lő hozzászoktatott a részvétlenséghez, s 
92 élet boszorkányos kezű zsonglőréinek 
ahhoz a művészetéhez, aineÉ/el napi
rendre tudnak térni minden esemény 
tolett, ha az nem közvetlenül az ő kis 
zavaros vizekben rodőz nyugtalanítóan.

T-ogutoljára Borhy Péter esetén cso- 
űúlkoztam. Nem tegnap történt, elvág* 
tázolt néhány esztendő fejem fölött, do 
®eg ma is hideg táncol a hátamon, ha 
fagondolök. Sokszor könnyes nosztalgiá
val vágyom Székelyváradra, ahol Borhy 
1 éterrel együtt tapostam a kopott kol
légium termeit; Péterrel, akiben barátot 

testvért találtam abban az időben, 
untkor még egészen kuszáit fogalmaim 

, n rokonlelkek együvétartozásá- 
‘•Nyolc év nagy idő a a széregváradi 

•odégiumban, amelynek kupolája rej- 
teímes őszi éjszakákon valami öregem- 
bor l ádslpkás. szunyoráló fejéhez ha- 
•ochtott. Ezt a nyolc esztendőt töltőt
ök vígan, olykor lázas munkában könyv- 

sokszor szerteömlő, vad 
kban n «ékelyváradl szériiskortek 

alW), néha lanyha malomban, de min

dig együtt szelíd megértésben. Borhy 
Péter a legszebb fiú volt a kollégium
ban ,'később a. felsőbb osztályokban már 
bomlottak utána s a Főutcán sötétlő 
délutánokon halkan félrehúzták a lányos 
házak függönyeit, ha útja arra vezetett. 
Álmodó szemével mohón leste a szok
nyák játszi fodrait, szelíd fejével kíván
csian billent a nők után ós a nyolcadik
ban már nem egy kalandja volt a szé- 
rogváradi jukker asszonyokkal.

Nagy ölelések, markos kézszorongatá
sok között búcsúztam tőle, amikor a 
fülledt, levegőjű városi kávéház nagy
termében. az érettségi bankett mámora 
keserű utóizével a számban a reggeli 
gyorshoz készültem. _

— írjál sokat, mindenről lrjá.1, — 
kiáltott .Borhy Péter utánam, amikor a 
vasút kiazuszogott velem a széregváradi 
indóházbóL

Könnyes szemmel integettem, fogad- 
koztam, de bizony a főváros bőszült 
irama, liahötázó örömei, bőven csörgő 
megpróbáltatásai hamarosan feledtették 
velem a székolyvúradlakat és Borhy Pé
tert is. Olykor Ismerősek jöttek és azok 
meséltek róla. Nagyon szerették a vá
roskában, a leányos mamák, a gazda
gok, az előkelőek mind neki szánták 
szenvedőn babusgatott portékájukat. O 
ivedig sokat ivott, duhaja* mulatságok
ban reggelig ropta a csárdást, nagyo
kat kártyázott és — nagyokat vesztett. 
Később, mikor székelyváradon jártam, 
már a traccsos-ripszdivánokon, az elő
kelő szalonokban mindenütt tudták, hogy 
Borhy Péter olverte az apai részét és 
az anyai jusból is alig maradt vala
micskéje. A leányos mamák nekibátoro
dott reménnyel néztek most a Baép

Borhyra, mert tudták, hogy a házassá
gon kivül nincs menekvése a kényel
metlen kátyúból. Tolakodón kinálgatták 
a lesütött szemű asszony-jelölteket, akik 
egytől-egyig fülig sápadoztak, ha Borhy 
valahol az Érsek-kertben vagy a Sín
deli cukrászboltban beléjük botlott. Mi
kor azután a legelszántabban tombolt a 
harc, Székely várad legszebb, legjobb 
nevű férfiéért, beütött a villám. A tüzes 
menykő ezntíal egy rövid újsághír alak
jában hökkentette meg u báinész embe
reket. A hir a helyi újság hasábjairól 
vigyorgott a jámbor kisváros lakóira, 
akik az újságot, mint tépett zászlót lo
bogtatták egymás felé a Szoutlélek-utca 
köves járdáján.

— Mit szólsz, hozzá, Borhy Péter el
veszi a púpos Mariskát... — mondták 
a férjek délben az asszonyoknak.

— Jc96zusom... — ó-juldoztak a leá
nyos mamák — csak nem őrült meg...

Talán sohasem viharzott ilyen szen
záció a székelyváradi utcákon, talán so
hasem adott házasság olyan sok szóbe
szédre okot, pedig ott minden egybeke
lést élénk kommentárok kisérték. Pün
kösdre megtartották az esküvőt. A leg
szebb férfi óa a legcsunyább leány.... 
Én is ott voltam és láttam a kárör
vendő sóhajokat, hallottam a szájaa 
megjegyzéseket.

— Ja, — szólt egészen hangosan a kö
vér Kopeczkyné, amikor az uj pár ki
felé ment a templomból, — ja a mii- ' 
Hók sokat eltakarnak... Ja. ha mind
járt nyomorék is, csak a Káz.mér Zol
tán leánya az ...

— Bizony, bizony, ötvenezer hold 
prhna föld nem kismiska, — acsarko- 
dott Bánó Vince felcége é-* két perc

I múlva elolvadó kedvességgel ölelte ál 
a menyasszonyt, aki valóban csúf volt 
és szeplős szegény, mint valami pettyei 
elnyűtt ruha.

A fiatalok nászutra mentek, s a szA- 
kelyváradiak már előre jósolgatták, bőgj 
szétszakad  tan, külön-külön jenek haza. 
Csalódtak. A fonhnjkorászott híreket 
megcáfolták J’orhyék, akik miután visz- 
szntértek a külföldi utazásból, csendben, 
minden liotrány nélkül élték napjaikat 
Legalább is nem szivárgott ki semmi 
a házukból, pedig a kövér Kopcczkyní 
még a cselédjüket is megállította aa 
utcun, hogy valamit megtudjon.

I — Nagyon szeretik egymást, — vála» 
I szolt a cseléi, de a kövér asszony csak 
' rázta a fejét.

— Maga sem hiszi ezt komolyan, lel
kem, — ellenkezett. — Hova gondol! 
Egy olyan férfi és az a nő...

— A tőke hatalma. — állapították meg 
az asszonyok a Bónóók z.surján. — Ha 
szerez valami pénzt, majd elválik, meg
lássátok ..

A következő tavaszon újabb szenzáció 
sulyosodott a szűk k’« utcákra. Borhyné, 
a púpos Mariska, agy látszik, nem bírta 
a nagy boldogságot, megbetegedett;

I ágynak esett, kínlódott, küzködött he- 
1 lekig. És jöttek a hírek a csendes 
• házból.
i — Jtt volt a pesti tanár... Azt 
' mondja, nincs mentség ... Borhy Péter 
' egész. • éjszakán át ott virraszt a be
teg mellett.

— Lesi, hogy mikor hal meg... —
l mondta mindenki.
i Nos, Borhyunk nem kellett,soká lesni 
a fclns-égr halálát. Szegényke egy <lel- 
után kinyújtotta csontos karját u fa-*
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mellettem volt.
— Szegény íin* — rajnálkóztak — de 

kár érte. Milyen fiatal.
— Az ellopott tárcáról többé szó sem 

esett. A rendőr a közönség segítségével 
leemelt a villamosról és a kapu alá 
vitt. Mire a mentők megérkeztek, már 
(tagamhoz tértem és a rendőr szívessé
gét megköszönve, nyugodtan távoztam. 
Boszantott ugyan, hogy a nagy rum
liban ii monóklimat elveszítettem, do a 
pénztárca tartalmából bőven tolt akár 
néhány tucat monóklira is.

— Hogyan csinálod azt a rohamot?
— Magam som tudom. A betegségem 

megvan, nz bizonyos. Rohamot akkor 
kapok, mikor akarom. Magam sem tu
dom, hogyan van ez, do eddig még 
mindig sikerült. Egyt-zor már bevitték 
n rendőrségre is. Ott estem össze. Az 
órszobán nem tudták mit csináljanak 
velem. A rendőrök szavaiból megértet
tem, hogy nagyon kellemetlen nekik a 
dolog, mert a közönség azt a hirt ter
jesztheti, hogy bántalmaztak és attól 
újultam cl. Szinte örüllek, hogy minden 
baj nélkül megszabadultak tőlem. Egy
szer meg haladó teherkocsiról leloptam 
egy csomagot. A kocsis észrevette. Már 
n földön feküdtem. A mentők téritettek 
magamhoz. Fölkeltem és rögtön a mo
nóklimat kezdtem keresni. A kocsis per
sze lármázott, hogy el akartam lopni a 
csomagot.

— Mi félő csomagot? — kérdeztem ár
tatlanul. Úgy tettein, mintha lassan
ként kezdenék emlékezni. Meg is ma
gyaráztam, hogy miként történt a do
log a csomaggal. Az utcán haladtam 
keresztül, egyszerre szédülést? éreztem, 
iisztönszerüleg a mellettem haladó ko
csiba igyekeztem kapaszkodni...

•— És szegényke még n nehéz csoma
got is magúra rántotta — fejezte be a 
mondatot egy öreg asszony.

— A rendőr egy másodpercre gyanak
vóan mért végig, do elegáns ruhámat 
látva, megnyugodott.

— Jöjjön, fiatalúr, — szólt a kocsis — 
elviszem linza.

— Köszönöm, no fáradjon. Csak nem 
fogok bakon ülve kocsikáznl! — vág
tam oda gőgösen.

— Látja, kérem, igy csinálom ón. 
Ezért szabad nekem. Nőm volna bolond
ság munkába járnom, amikor igy is jól 
megélek?

— És igy gondolod végigcsinálni? Ezt 
fogoj egész életedben folytatni?

— Egyelőre nincsenek céljaim. A ma
gunkfajta ember sohasem colnál progra
mot, mert annak betartása nem tőlünk 
függ. Abba a rendőrség gyakran bele
szól. Egy napról a másikra élünk. 
Megy, amíg megy. Ha nem megy, majd 
lösz másképpen. Hát nincs igazam?

Megnyugtattam Miklóst, teljesen iga
za van. Szír.

Egy szabad festőiskola 
kulisszatitkai 

Ezer&tszáz koronáért mindönki művész lehet
— A Hétfői Nofilő tudósítójától. —

flrnnyoKatJOOOllGOO-íg 
brilliánst, ezüstöt, régiségeket mindenkinél drá- 
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karó alól, pergament szinti, száradt 
ujjaival megszorította kezét és alig ért
hetően susogta:

— Köszönöm ...
Aztán meghalt. Csendesen, mint ogy 

ázott kis veréb. A temetésen ott volt az 
egész város. A sírnál, mialatt n pap 
halk Imát mormolt, föltörtek a szájas 
indulatok.

— Borhy most szabad és gazdag... 
Ezt Jól megcsinálta ..

A férfi pedig zsebkendőjébe temetlo 
szomorúságát

— Hogy nem szégyenli magát! — ri
kácsolt Bánó Vince felesége. — Pfuj, 
micsoda komédiás... C^ak nem sir iga
zán ezért a púpos asszonyért!

A temetés után néhány nappal érkez
tem Székely váradra. Pesten olvastam ko- 
nxszony haláláról. Az indóháznál ko
csiba ültem s lassan kocogtam a belvá
ros fölé. Valahol a Főutca elején egy 
volt iskoláiérsani Integetett felém.

— Mit szólsz Borhyhoz! — kérdezte, 
miután megállítottam a kocsit.

Igen, olvastam, meghalt a fele- , 
»égo...

Az iskolatársam rámcfiodálkozolt.
— Úgy? Te nem tudsz rcmmlt ... Most 

fogúdz meg: Borhy tegnap reggel a fe
lesége sírján szíven löt te magát. Egy pú
pos nőárt, liút nem komikus...

— R-ttanetem
— Az utolsó levelében megírta, hogy 

nem tud nr asszony nélkül tovább élni...
Valóban fúrna volt Az a sz i> em

ber azért n nyápic, nyomorék asz- 
j-zonyírl. Borhy Péter cM’te leszoktatott 
arról, hogy az élet ti pikus tréfáin | 
ómul jak ...

Túl n körúton, egy bérpalota ötödik 
emeletén bozontosfejü festő tanyázik. Mo
gorva és szófián az ajtón belül, de kí
vül nyájas és olvadékony.

— Szabad festőiskoláin van, saját 
módszerem, perspektívám s a* tárgyak 
lélektant és súlybeli helyzete szerint nö
vendékeim felfogó képességét egészen uj 
meglátásra fejlesztem. Uraságod festeni 
szeretne? Tessék csak befáradni, termé
szet, csendélet, akt, ami érdekli, utmuta- 

I tárulni szerint néhány órán belül el
sajátítható.

1 Az előszobában még nem fonnyadt, 
do már hervadásra lankult néni fogad. 
Erőszakoskodik, valósággal kitépi az 
ember kezéből a kalapot. Hajdani favo
ritkora bubájával mosolyog. Émelyítő 
kedvességgel mondja:

— A cegédcszközöket méltóz lassan ak 
kiváltani.

Rajzlapot vesz ölő, ceruzát, gyúrható 
radírt és rajzoló szenet A segédeszközök 
összesen csak ezerötszáz koronába ke
rülnek. Aztán megkérdezi:

— Mit móltóztatik rajzolni? Ha aktot, 
akkor abba a szobába, csendéletnél ebbe 
a szobába tessenek fáradni.

Mindketten mást választunk, a hölgy 
két függönyt félrevon és belépünk. A 
kíilönszobák helyett újra csak összeke
rülünk, híre hamva sincs több szobának, 
hanem valami tanteremfélo teremben 
már tizenöt-husz exaltált lelkületű ifjú 
és lány kuncog egymás mellett. A szo
balány magunkra hagy, a mester pejig 
soholsem mutatkozik. A padokkal szem
ben kis emelvény van, amelyen .Éva 
kosztümjét is irfeghazudtoló természetes
ségben a modell fekszik.

Az arca halvány és szomorú. Nem 
néz a művészjelöltekre, valahol messze 
kószál a lelke. Talán arra gondol, stop
polni fog, mihelyt hazamegy, vagy pe
dig, hol talál ogy olcsó susztert a lyu
kas cipőjének! A teste elnyúlik a sezlo- 
non, rózsás bőre még feszes és hamvá
ban üde, do a szája szélére az örökkese- 
rüség már szarkalábakat miutázott.

Pénzt kap azért, hogy a testo ará- 
nj osságát' kiváncsi szemek árujának 
dobja oda. Mert csak lelki perverzitást 
elégít ki az egész festészeti komédia. 
Aki idejön ezerötszáz koronáért rajzol
ni, az annyit ért a festészethez, mint 
jómagam s C6ak a szemét legelteti n lát
ványosságon. Egyetlen egészségss vona
lat se tud huzni, még csak nem is pac- 
cer.

A modellnek az ujjáu jegygyűrű van. 
Jobb kezén viseli, úgy Játszik asszony. 
Apja is modell, az nnyja is az volt, a 
férje is az. Mintegy’ tizenöt-husz modell- 
család van Budapesten. Foglalkozásuk 
tradicionális és gyerokről-gycrekre száll. 
Bizonyos, hogy a főváros logidcálisnbb 
testű családjai.

Az alkalmi rajzolók széleson pózolnak, 
do keveset dolgoznak. Alig egy-kettő 
veszi komolyan n dolgot, a többi szóra
kozik. Az utolsó sorban két nagyon jól 
öltözött fiatalember között ogy rövidhaju 
lány ül. A fiuk oktatják és úgy maguk 
közé szorítják a lányt, hogy csaknem 
mind a húrom ogy asztalnál ül. A lány 
folyton nevet, felhovült és melegségről 
panaszkodik. A fiatalemberek is piro
sak, a szemük homályos, néha megnyá- 
lazzák az ajkuk szélét Amit az egyik 
rajzol, azt a másik kijavitja, ami el
rontást jelent Ezen elnevotgélnok, köz
ben a .......................

— A
— A 

gyök.
— A 
Most _ 
Ifmét az egyik:
— Mondja Dolly’, maga Is ilyen!
A leány arcon lcgyinti a fiatalembert 

A ttoktól:
— Hogy maga ma milyen merész...
A mester sehol sincs. Talán rz az a 

bizonyos „saját módszer", amely a nö
vendékek felfogóképességét uj meglátá
sokra fejleszti.

Ebből & zsanérból még van nehény 
pár n teremben. Ahol férfi éa nő ül 
egymás mellett, ott a társalgás nem sza
lontémák körül forog. Es ezek a rövid
hajú leányok, akik kivitel nélkül úri 
családból ezérmc-rak nem tettetik ma 
guknt. hanem a lep- c yo ’> térni s?'- 
térséggel beszélnek ti mo.lrll ágyékáról, 
combja keménységéről s egyéb ősik- ( 
landós dologról. Létezik, nem a festé-

szét, hanem túlfűtött testű fiatalságuk 
azért menekül erre a helyre, hogy a 
művészet álarcán keresztül a szavuk pi
kantériája tárgyi hátiért találhasson.

Az egész masturbációban egyetlen férfi 
van, aki komolyan dolgozik. Pillanatok 
alatt lerajzolja a modellt, majd a je
lenlevőkről készít nagyszerű karikatú
rákat. Teljes hozzáértéssel forgatja a 
ceruzát s alakjainak a karaktere csaló
dásig hű. Amint a hivatásos mű
vészt. a rajzolók észreveszik, körül
fogják és magukat akarják lerajzol
tatni. Ettől a pillanattól kezdve a mo
dellel senkisem törődik. A léány nem 
liederit rájuk, egy negyedórát még nyúj
tózkodik a ficzlonon, de pont hatkor fel
áll és úgy, amint jött, unott arccal tá
vozik. Dolgát elvégezte, a többi már 
nem érdekli. Ezalatt a karikatúra raj
zoló a jelenlevők legnagyobb részét már 
lerajzolta. X leányok most portrét akar
nak. A művész eryct készít is. amelyet 
a nevével ellen jegyez. Kiderül, hogy 
liövessy, az Angol-park népszerű kari
katúra rajzolója.

Közben kivágódik az ajtó és a szo
baleány ismét megjelenik.

— Hat óra, tessenek távozni.
A kép megbomlik, mozgolódás támad. 

A szobaleány ismét megszólal:
— A segédeszközöket egyenként tessék 

átadni.
ügy látszik, nem nagy a bizalom a 

budapesti szabad festő iskolákban...
Z. Sz. B.

módéit nézik éa birálgatjúk: 
mellkasa szűk.
lábszára formás, de az ujjal

m(*dencóje öblös éa teli, 
mind a három odatekint.

na-

Egy belga KeresheM kalandlal 
: Romániában és Bndapesten

Arománokmlndenébő! kifosztották és 
Magyarországra toloncolták

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Körülbelül egy héttel ezelőtt a buda
pesti főkapitányságra több feljelentés 
érkezett egy jómcgjelenésű, választéko- 

■ san öltözött férfi ellen, aki csak néme- 
' tül beszél — kisebb-nagyobb csalások 
1 miatt. Feljelentést tett egy taxiautó 

soffőrjo, akinek viteldíj * helyett egy 
kézzel Írott, gyanús külsejű csekket 
akart adni és a Belvárosi kávőház tu
lajdonosa, '‘akinek luxuziózus vacsora 
árával maradt adósa. Az öreg urat 
előállították a főkapitányságra, ahol el
mondotta, hogy Kessels Gerard brüsz- 
szeli kereskedő és a belga vasutak 
megbízásából üzleti ügyben Romániá
ban ' járt

A rendőrség azt hitte, hogy szélhá
mossal All szemben és ezért az állítóla
gos kereskedőt őrizotbe helyezte. Más
nap pedig a belga követséghez fordult 
felvilágosításért, mert Kessels, bár út
levele rendben volt, ittartózkodasának 
okát semmivel sem tudta igazolni és 
mellesleg lakása sem volt. A követség 
természetesen azonnal1 igazolta Kessels 
Gerardot, mint, a Belga Vasutak Szin
dikátusának megbízottját és összes 
adósságait kifizette. Az örogur vallo
másából kiderült az is, hogy valóban 
nem a saját akaratából került Buda
pestre.

A Belga Vasutak Szindikátusa ugyan
éi néhány héttel ezelőtt megbízást adott 
Kessclsnek, hogy az újonnan megindí
tott építkezések céljaira bevásárlásokat 

| oszMIzöljön. A Szindikátusnak 3 millió 
talpfára volt szüksége és ezért megbí
zottját Romániába küldte, hogy a szö
vetséges! viszony kapcsán ott szorozza 
be a megállapított mennyiségű árut

Alig tartózkodott azonban néhány 
napig a román fővárosban, a leg
változatosabb kellemetlenség 31 támad
tak. A kellemetlcnsegek s^rzesébon a 
slguranca járt elől.

Egyszer .ugyanis elfogyott ’a pénze és 
az egyik bankba akart menni, ahol a 
Belga Vasútoknak folyószámlája van.

A sofőrt figyelmeztette, hogy siessen, 
mert a bankot nemsokára bezárják. 
Ez azonban úgy látszik jó üzletet akart 
csinálni és a lehető legeörbébb úton haj
tott a bank el-5, amely ternr'szeteaeu 
már zárva volt. Kessels abba a kellőmet- | 
len helyzetbe került, hóm’ n liorri- • 
bilis számlát nem tndta kifizetni.
Ezért a slguranoára került, ahol ogy 1

éjszakát volt kénytelen tölteni. Heg. 
gél azután egy 600 koronás csekket ál* 
littatak ki vele, azt beváltották és az ei 
járó rendőrfőtlsztviselő a következő 
lainoni Ítéletet hozta: a’

— Kétszáz lei az öné te mondta Kor 
selsek, kétszáz pedig a magái — fordnlt 
a sofőrhöz. A többit saját zsebébe süly 
lyesztette és intett a feleknek, horv 
mehetnek. y w’

Kessels Gerard, bár kitűnő üzletem, 
bér, öregségében kissé gyámoltalan és 
valíószirüen igy törtéhnetett, hogy CiL 
rább kalandokba kevoredett bele. Egy 
este az uccán sétált és egyszerre csak 
egy kezet érzett a vállára nehezedni. 
Hátrafordulva látta, hogy rendőr áll 
mögötte.

— Mit akar? kérdezte németül. A ren
dőr azonban úgy látszik csak románul 
tudott, mert 6em a németül sem a fran
ciául hozzá intézett beszédre nőin vála- 
szolt és mikor az öreg úr nekihevült Ó6 
kiabálni kezdett, bevitte a rendőrfőnök- 
Bégre. Kessclst a rendőrfőkommiszárius 
elé vezették, aki a legudvariasabban biz
tosító őt, hogy csak félreértésről lehet 
szó, amelyet majd tisztázni fognak és 
saját szobájában ajánlott fel fekhelyet 
a fáradt kereskedőnek. A szobában rajta 
kívül a titkára és egy közrendőr volt. 
Az öregúrnak többezer lei és egy doboz 
pipadohány volt a zsebében, amikor 
álomra hajtotta le a éjét. Amikor feléb
redt, ugyanazt a három embert találta 
maga előtt. Tudtára adták, hogy rövi
desen eltávozhat. Kessels ekkor vette 
észre, hogy miden pénze és dohánya 
hiányzik.

— Ki vette el! — fortyant föl az öreg,
— Én nem — mondta a fökommiszá- 

ros.
— Én sem — felelt a titkár.
— A főkommiszárius úr vette el -< 

bökte ki a rendőr.
A főkom Huszárosnak azonban támadt 

egy ötlete és azt nyomban végre is haj
totta. Maga elé vezettetett egy minap 
elfogott gyönyörű szén ncai leányt és 
következő ajánlatot tette neki: „Szaba
don bocsátlak, de vidd el innen ezt az 
embert41. A nő ráált az alkura és az 
szó szoros értelmében udvarolni kezdett 
az ősz kereskedőnek. Sikerült is őt any- 
nyira behálózni, hogy az öreg elhagyta 
a rendőrség épületét és néhány napot a 
legédesobb gyönyörök közepette töl
tött el.

D rózsaszín álmából a legkegyetlenebb 
valóságra ébredt fel. Valami módon is
mét a rendőrségre került, ahol ezúttal 
nagyon is kategorikusan bántak velő. 
A vége az lett, hogy mindenét elvet
ték tőle és Budapestre toloncoltúk.

Pénz és ismerős óikul maradt Buda
pesten és minden igyekezető hiábavaló 
volt, nem tudott senkit se találni, hogy 
lehetetlen helyzetéből kiszabadítsa, niiff 
végre a rendőrség segítségével — ame
lyet nagy ámulatára lényegesen más
nak talált, mint a bukarestit — sikerült 
honfitársaival az érintkezés fonalat 
végre fölvenni. Hosszú hányattatás 
után tehát véget értek szenvedései es 
visszautazhatott Brüsszelbe, hogy beszá
moljon üzleti eredményéről és — utju' 
nak tapasztalatairól. Távozása előtt 
azonban az ügyében éljáró rendőrisztvi- 
selőnok kijelentette:

„Die Ungaren, auoh die Türken üsd 
dió Bulgaren sind fesche heue — éber 
die Bulgaren sind fesche Leute —■ aber 
die Rumiinene, das sind ein Saul-

Mentünk 
az Angol 
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Frankfurtot teljesen 
körülzárták a franciák

Ma délelőtt 11 óra tájban a Ló- 
uyai ucca 37—39. szám alatti Macii
ig H. és Fia Bőrgyár Rt. Bakáts- 
utcai teteje kigyulladt. A tűzhöz a 
IV, VIII., IX. kerületi és központi 
tíízőrség vonult ki, mely körülbelül 
kétórai nehéz munka .után tudta 
csak a tüzet lokalizálni. Mire ez si
került, akkor már az egész épület 
elhamvadt. Az épület földszintjén 
meszes raktár volt, a padláson pe
dig lószőrszáritó. Minden valószínű- 
eég szerint a nedves és gőzölgő ló
szőr a nagy melegtől kigyulladt és 
ez okozta a tüzet A kár közel 200 
millió korona.

— Tízéves találkozó. Ma van a tíz
éves találkozónk az érettségi után. El- 
mélázón sétálok a kijelölt ház felé és 
gondolatban elmerengve lépelődöm. azon, 
vájjon milyenek a fiuk? Mi lett belőlük? 
Belépek az újságban jelzett vendéglőbe, 
de a fiukat qem látom sehol. Érdeklődöm 
a főpincérnel.Hdtrafclé mutat a mellék
utcai kijárat felé. Indulok arra. Észre
veszek őket. Egy elhagyott sarokban ül 
nyolc-tiz fiatalember. Odalépek hozzájuk
So ........- — - -
a viszontlátás megható érzéséről. Fá
radtan néznek rám, aztán az egyik, aki 
felismert, hangsúly nélkül mondja: szer
vusz, üljél le. Zavartan foglalom el a 
helyemet. Tekintetem az asztalra esik, 
.{trillán az agyamon: az érettségi ban
ketten pezsgőt ittunk, ezek meg kocsis
bort isznak. S.zemügyre veszem a tár
saságot és lassan kezdem felismerni 
Ükét.

Berlin, augusztus 26.
(Wolff.) A Vossischo Zeitung ér

tesülése szerint francia őrségek a . 
frankfurti városi erdőhen a meg- óra éltőt a francia megszálló ható- 
szállott területnek ott húzódó hatá- 

j ráu olyan szigorú ellenőrzést lép- 
I tettek életbe, hogy Frankfurt váro- 
I sát nem csupán nyugat felől zárták imunKauereit m/izecvscre szóig 
I el, hanem dél felől is körülzárták. | száz ínilliárdot vittek el. (MTI.)

— Az olasz királynő Mussoliniról. 
Margit királyné az olasz újságírók előtt 
nyilatkozva, azt a kijelentést tette, hogy 
Mussolini me*7mentője a nemzetnek. Hi
hetetlen kitartással és óriási ercllyol 
intézi az ország ügyeit. .

— Forstcr Gyula báró aranylakodalma. 
Forster Gyula báró v. b. t t. vasárnap 
ülte meg házasságának 50. évfordulóját 
A jubileum teljesen bensőséges, családi 
körben folyt le és oz 50 éves frigy 
megáldana a hercegprimási palota ká
polnájában folyt le. a szertartást Cser- 
noch János dr. bíbora ok-hercegprimás 
végezte, aki megkapó, gondolatokban 
gazdag beszédet intézett a jubiláló há
zaspárhoz. Kiemelte Forstcr Gyula bá
rónak érdemeit a katholikus közélet te
rén és különösen fáradhatatlan munkán- 
Hágát, melyet mint a kongruatanács el- 
nöke végez.

gawuvmver, ■, -7 A legsötétebb város Nem n si-j
és elfogadottan mondok egy pár szót | vatagban, , nem a kanibálok müve-

tetlen hazájában, nem őserdők sű
rűje közé ékelt oázison, hanem itt, 
ebben az otrombául szűkre szabott 
országban, a kecsesen kacskaringós 
Duna mentén fekszik az a nevezetes 
város, ahol a legkönnyebben ismer
kedhet meg az ember a pokoli sötét
séggel. Valami nagy okosságnak 
kell mögötte rejtőznie, gondoltam,•f, 15 eil lUUgUMU 1 V/J —

'z asztal végén az a Lengyel. Mellette jhogy, mikor elterpeszkedik a város •
L.J.-. íiin/rf TAInm RrfrnJ-iri.V. tv>. . t. , > . _ *s_.i_-il—A 11-> 1Izekulcsz Pista. Tőlem jobbra Barabás, az 

irős fiú. Nini! mellettem ül Róna Dezső.
— Hogy vagy Dezsőkéin? r- kérdem 

gyorsan. *
— Megvagyok valahogy, — ~ ‘ z

Tudod ráiöllem arra, hogy csak a nS- nem gyulád ki az utak hosszú sorén, 
sülés segíthet rajtam. Hát megnősültem.'^térségek oldalún, nem éled sehol 
Most legalább van mi! ennem. Atszólok 'egye.tlen pislogó pontocska, amely 
Barabáshoz, hát te mit csinálsz Pista? jhalovány útmutatóul szolgálna beu-

— Mit csinálok? Köztisztviselő va- szülöttnek, avagy idetévedt idegen- 
gyok, — felelt Szekulesz, nem érdemes j ne^ Világos, hogy valami nagy 
már élni sem, barátom. Összeráncolja ‘ niegfejfhetetlen okosságnak kell e 
a szemöldökét és merően H^esí* !megett a sötétség megett rejtőznie, 
^lc^
a halóból, ki akarlak velem » bah. varos nagy bölcs vezetőségének ősz- 
rálni, de velem nem tehetett-, mert ha szes faktora, a polgármester űrtől 
tidcm... 'kezdve a tanácson keresztül min-

A hangulat egészen nyomott lesz. Ml«-|denki, akinek mód és hatalom ada- 
denki a saját gondolatával van elfog- | főtt e szerencsétlen hely ügyes-ba- 
loZva. UJ iskolatárs érkezik. Elegáns jjos dolgainak intézéséhez. Mert 
felöltőjét hanyagul dobja rá egy székre : máskülönben miként volna lehetsé- 
s beszélni kezd: Ne haragudjatok, hogy i ho egy 50—60.000 lakosú vá- 
Mátém, de Itasszanapom volt s Uuen- amelynek novét számtalan
l;or fő a fejem, mint egy katlan. Tob- , «... TrAvolvr na-vil- íA-ten /eZmnri-JÍ/V.. A Weisz! Csakhogy ;«zóviccz es Eötvös Károly egyik .ó- 
most még kövérebb, mint diákkorában, [izü mondása tett nevezetesse, teljes

— Hát hogy vagytok? ■— kérdezi, sötétségben köszöntse az estet es 
A'c»t felel senki. Ellenségesen nézik jvak feketeségben nyögje végig az

finom ruháját, gumitalpas cipőjét. Weisz 1 Baja híres városnak
zavarba jön. Kiveszi az aranyóráját, rá- | a(]afott raeg az 8 szerencse, hogy ku- 
.tfe, WMa, nem Ml a, ellenese, hon- 'aktnnáegának bölcsessége, és gáz- 

aMolboe. felemen karának rideg minden közérdeket 

a kiürült üMocket s ign kérdi: fitymáló, onos eljárása miatt hetek
— ParancsoJnafc még az urak? óta világítás nélkül áll es az ellen-
St’iiAí sem felel. Szcmlesütve nézik az j felek ádáz csatája miatt elorelatha-

a’irosz mintáit. Egyik vdrj^. hogy a má- Itólag a közelgő ősz korai szürktileté- 
sifc rendeljen. Weisz brilliáns ujjával ^cn> je a ^11 hosszii éjszakákon 
rmdelf' a ”inCM 8 ,e',nha''!,0“ fis nagy átláthatatlan sötétség fog

— Hozzon egy üveg Reservét!
A pezsgő hamar az 

fürge pincér kitölti a tartalmát.
— Szervusztok, fiuk! Igyunk! 

mondja Weisz. .

‘felett az esti szürkület és lassan le- 
| száll az éjszaka, egyszer csillagosán, 
í máskor meg felhőborulattal, egyet- 

— mondja. Ion lángocska, egyetlen lámpafény 
___ j. - npm onrnlnrl Ír! m iiffilr hnsfi7.11 SOl’An, 

sehol

szétterpeszkedni úttestein. Már pe-
adtaira kerül. A «* « csúnyaság, már nemcsak

. Bajának szégyen^, hanem egy kicsit 
k, huki igyunK! — az ország baja is. A megye ural, 

............. . A sok szomorú ember 'vagy talán a belfigy illetékes hatal- 
f elkap ja a poharat s stol/7<Rrztkészen Jnwfaágai nézzenek sürgősen utána a 
rákion k6v^telefJ(ins A dolognak és ne tűrjék, hogy ennek
rónaiakban sustorogva keletkezik egy' „__ ÁlAnk kedves

forradalom. aztán mintha lélek kői- |a, v a revoí-
tosne bele, a kis habzó fehér szikrák 'városkának közbiztonságát a revol 
alakulnak békés, megalkuvó édes itaWd. veres utonallóban ébredő ama agaiy 
4 tangtttaf vidám lesz. Weisz meséli a biztosítsa, hogy talán netán a 8ze.in- 
wal tözsdecseményekot. A köztisztviselő bekerülő „áldozat" éppen őt készül 
boldogan mondja, de Jó igy együtt! Az ágyúval leütni. Bajának ezt a baját 
X;',.””1’0'* "tcír Olt áll két „dl cl- ;a város urainnk akaratn ellenére la, 

(Vagi An-or.) haladéktalanul rendem! kell.
- Hlrd<4ménx. A Magyar Klrdlgi, .

rily„m. /, Tengerhajóíá.l Rt. irazrra- 
közli, hogy I. évi angnzztu. hó 

»evnl > menet-podn'ÓKZvltel 4a flllke- 
“■Jeknt nz liaaree vonalakon felemeli Az •j! . ...
alloiTiUok nyújtanak felvilágosítást

363 billió márka
... -..... .......... ......... —v... Németország függő adóssága a Biro-

H nz ^Watóság és az illető dalmi Bank augusztus 18-iki kimn*a-
allomta* tm>jiM.i , táea gzwiut M8á7 biiiió mdrka.

Essen, augusztus 26.

(Wolff.) Ma délután kevéssel két

* súg tisztviselői és katonák benjjo- 
, múltak az csseni városháza pénz- 
' tári helyiségébe és onnan városi 
! munkabérek kifizetésére szolgáló

Ezek miatt tartóztatták 16 Ugró Zuard 
dr.-t is, aki mo6t védője utján két
százezer korona óvadék ellenében sza
badlábra helyezését kérte. Az ügyeszaég 
ellenezto a kérés teljesítését, igy, most 
a vádtanács eló került az ügy, amely 
a jövő héteu fog dönteni a kérelem 
fölött.

— Gázmérgezés. Szilágyi Anna tizen- 
kilencéves cselédleány az Andrásuy-ut 
86. számú házban öngyilkossági szán
dékkal meginérgezte magát. A mentők 
beszállították a Rókus-kórházba.

—• Aki huszonöt évig ült börtönben. 
Emlékezetes még, hogy ez év élőjén 
Ítélkeztek a katonai -törvényszéken Tí
már István fölött, akit a betörővilág 
„bctörőkirály“ névon ismer. Hogy 
mennyire szolgált rá erro a büszke név
re Tímár, mutatja a katonai ügyészség 
vádirata, melyben 32 rendbeli betörés
sel éa többszörösi szökéssel’ vádolja. 
Akkoriban érdekes módon kísérletezett 
az igazságszolgáltatás alól kibújni. Vizs
gálati fogságban felvágta ereit, hogy 
kórházba kerüljön; a kórházban ugyanis 
gyengébb ellenőrzés van, honnan film
regénybe illő falbontás utján sikerült 
megugornia.

Alig szabadult ki Tímár ilymódon a 
fogságból, máris újabb betöréseket kö
vetett el. A betörések módja Tímárhoz 
vezette a nyomozás szálait. Egy újabb 
betörésen azután rajtavesztett. A kato
nai törvényszéken megtartott főtúrgya- 
láson 8 évi súlyos börtönre ítélték el a 
„betörőkirályt", kit a Margit-koruti 
fogházból- átszálitottak a váci fegy
intézetbe. Érdekes, hogy a Tímárra rótt 
büntetések összege meghaladja a hu
szonöt évet. így a „betörőkirály“ egy 
kis időre bizonyára lekerül a trónról.

— Vizsgálati indítvány Kopinlts bűn
társai ellen. Kapinits Jenő 140 milliós 
sikkasztási ügyében a rendőrség, mint 
ismeretes, letartóztatta Darray László 
nyugalmazott főhadnagyot, akinél tizen
öt milliót találtak a. sikkasztott pénz
ből. Az ügyészség most készítette el n 
vizsgálati indítványt, amelyben Darray 

I ellen a vizsgálati fogság elrendelését in
dítványozza.

| — Aki önmagát jelenti fel. Két hónap-
i pal ezelőtt Székesfehérváron Mórié Béla 

gépész beállított az ottani rendőrség
hez és követelte, hogy tartóztassák le, 
mm-t rengeteg bűncselekményt követett 
el. Elmondta, hogy hat növel szemben 
házasságszédelgést, hároinrendbeli sik
kasztást, kétrendbeli lopást , valamint 
egyrendbeli zsarolást követett ei. A 
rendőrség teljesítette Móric kívánságát, 
letartóztatták és [elkísérlek a budapesti 
rendőrség teljesítette Móricz kívánságát, 
ták, hogy Móricz ezelőtt a Scb'vartzer- 
szanatórium gépésze volt, do különböző 
bűncselekmények miatt már régebbon 
elbocsátották állásából. Móricz Béla, 
amikor Slmkó Elemér ügyészi megbí
zott eló vozették, kijelentette, hogy azért 
tett önmaga ellen feljelentést, mert úgy 
értesült, hogy a fogháznak gépészre 
van szüksége és miután nem tudott se
hol máshol állást kapni, ezt az állást 
szerette volna elérni. Móricz előtt meg
ír agyaré dák, hogy a fogházi rendtartás 
értelmében büntetett előéletű ember 
ilyen házi alkalmazást nem kaphat, 
egyébként pedig az ügyészség ez ügy
ben elrendclto annak megvizsgálását, 
hogy Móricz valóban elkövette-e ezeket 
a bűncselekményeket, amelyeket ma
gára vállalt.

— Titokzatos betegség a Versailles! 
garnizonban. Az Oeuvre jelenti Páriá
ból: A Versailles! garnizonban isme
retlen és igen súlyos ragály ütötto fel 
a fejét. Sem a betegség mibenlétét, sem 
okait nem sikerült negállapitani. Eddig 
hat halottja van a ragálynak, a ka
szárnyákat szigorú karanter alá he
lyezték, a beteg katonákat még hozzá
tartozóiknak sem szabad meglátogatni.

— A KÉKOSZ az uzsorablrósági ren
delet és az adóvalorizáció ellen. A Kéz- 
műi párosok és Kereskedők Országos 
Szövetsége vasárnap délelőtt 10 órakor 
a Lágymányoson igen látogatott csoport
gyűlést tartott Az elnöklő Somlyó Jenő 
éles támadásban részesítette a kormányt 
a kisiparosság és kereskedőket ért sé
relmek miatt. A legerélycsebb harcot 

! hirdette a népjóléti miniszter tervei el
len s az önkormányzati jog visszaáll!fá
sát követeli, az uzsorahiréisárok felállí
tására vonatkozó rendelet tárgyalásáról 
kijelentette, hogy stafáriálls utón nem 
lehet a drágaságot letörni. Tiltakozik 
az ellen, hogy rablógyilkosok gyanánt 
kezeljék őket, mert ezzel csak megfojt
ják a kereskedelmet. Ezért követelik a 
rendelet visszavonását. Éles bírálatban 
részesítette az előadó az adó valorizációs 
javsalatot is, mely a kereskedőkre és 

I kisiparosokra cíviseikétől Ion terheket ró. 
' — Fokozódó érdeklődés a vas- és
lakásberendezés! kiállítás lránt. A Vá
rosligeti Iparesarnokban megnyílt or
szágos vas-, gép-, malomipar-, elektro
technikai és lakásberendezési kiállítás 
iránt a közönség legszélesebb rétegei
ben, állandóan fokozódó ^érdeklődés mu
tatkozik. Újabban az ország különböző 
részéről jelentettek be a kiállítás igaz
gatóságának csoportos látogatásokat, s 
a külföldről, különösen Bulgáriából, 
Olaszországból és Romániából mutatko
zik nagy érdeklődés. Az idegenek elszál
lásolásáról a Fővárosi Idegenforgalmi 
Iroda, IV., Haris köz 1. gondoskodik. A 
kiállítás nyitva van reggel 9-től dél
után 6-ig.

— Többmilliós vasúti lopás. A fő
kapitányság. központi ügyeleté ma 
táviratot kapott Miskolcról, hogy 
Kiéin Sándor budapesti kereskedő
nek a miskolci pályaudvaron ellop
ták egy fekete bőrtáskáját, amely
ben egymillió készpénz, egy útlevél, 
50 darab Viktória- és 50 darab Mer- 
kurfa-részvóny nyugtája volt. A 
rendőrség a nyomozást megindí
totta.

— Rejtélyes halál. Grünfeld Mihály 
58 éves pincér a Liszt Forenc-tér 10. ez. 
ház harmadik emeletén lakott. Grünfold 
tegnapelőtt eltűnt és eltűnését bo is je
lentették a főkapitányságom Ma dél
előtt a házmester a világitó udvaron 
megtalálta Grünfeld holttestét. Minden 
valószínűség szerint Grünfeld italos ál
lapotban jött egy éjjel haza és mivel 
mindig nyitott ablakon át szokott laká
sába belépni, most eltévesztette az ab
lakot és a nyitvalevő árnyékszék abla
kán lépett ki, honnan azután a világító
udvarba esett. A rendőrősóg a nyomo
zást megindította.

— Az olasz munkásügyi szövetség nem 
helyezkedik szembe a kormánnyal. Ró
mából Jelentik: Az általános munkaügyi 
szövetség több napi élénk vita után be
fejezte munkálatait és napirendet foga
dott el. amelyben kimondta, hogy tel
jesen független a pártoktól és a kormá
nyoktól, azonban elvben nem helyezke
dik szembe semmilyen kormánnyal. En
nek a határozatnak nagy fontossága 
van, mert eddig az általános munkaügyi 
szövetséget forradalmi tényezőnek te
kintették és majdnem olybá vették, mint 
az olasz szociálisa' pártot.

— Ugró Zuárd szabadlábrahelyezése. 
A rendőrség néhány nappal ezelőtt egy 
vámpannn’T-ügyet leplezett le, amely
ben egyes textilkereskedők, összelátsz 
va egy vámtisztviselővel, több százmil
lióval károsították meg a kincstárt.

Halálraítélt menseviki vezér
Moszkvából jelentik: A legfelsőbb tör

vényszék halálraitélto Bogdánom men
seviki vezért, mert 1918-ban rászívott 
a jaroszlavi szovjetcllones felkelésbon.

Mielőtt bármilyen 

ingatlant venni 
vagy eladni 

szándékozna, saját érdokében el ne 
mulasssa abolváros legelőkelőbb 
Ingatlanforgalmi Irodáját

„FUNDUS**
IHOnTLAHÉRTEKISITO
V, Jóieef tőr 13. (Filrdö-utca sarok) 
felkeretnl. Telelőn 180-34

Ks Komédia Tdctonsxám: U—22.
Rótt 4s Stolnhardt felMmtAvaii Viréc- 
átikll és Seln Kompagnon. — Kezdete 8 órakor
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Átmeneti ellanyhutós után 
ismét megszilárdult az értékpiac 

A tízmillió koronás Pesti Hazai — Mi várható az új 
tózadehéten

A plAc egyik logoagyobh •'keményo a 
mólt héten a Pesti Hazai E1&6 Taka
rékpénztár nagyarányú emelkedése volt, 
A IWí Hazai, amely a legutolsó hi
vatalos tőzsdenapon 7 millió korona kií
rd] állott, a szombati magánforgalom
ban 9 millió koronáig emelkedett föl. 
A Pesti Hazai Takarékpénztár rekord- 
nromaUcodóro már oíőrc veti árnyékát 
annak, hogy

ne értékpiacon a bank- és takarék
pénztári értékek további nagyarányú 

áremelkedésére lehet számítani.

Az az átmeneti elJenyhuIás tehát, 
amojy a mult bét végén állott be. nem 
ígérkezik fartóz-ntk As a kontremin, 
amely a pénteki hivatalos tőzsdenapon 
szemmel láthatólag nagy orőfeszitése- 
taef tolt, hogy blanlrn oladiíaaival az éeu. 
f ékpapi rárfolyirm okát leszorítsa, már 
pénteken, de főképen szombaton a bank- 
' IM magánforgalomban erősen fedezni 
kezdte magái.

A tőzsdén sok szóbeszéd tárgyát ké
pesté az, hogy mi idézhette elő a múlt 
bét régi ellanyhulást, amikor sémin 1- 
fáfe pozitív Indok vagy körülmény nem 
játszott közre abban, hogy a spekuláció 
szilárd véleménye lényegében módosul
jon. A piac bennfentesei azt hangoz
tatják, hogy

az átmeneti oilavv hullásnak első
sorban a nagybankok voltak az 
okai, amelyek a közönség tőkesze
gény részét átadásokra késztettél,'.

i'rosMtók arról in, hogy a bankok a 
I ómba PtKel tótotokét akarják megszorí
tani Ab ez is hozzájárult volna az ér
tékpiacon beállott kisebb elernyedéshez. 
Ezzel szem bon a pénzintézetek hivatalos 
kommünikében tiltakoztak a lombarfel- 
tételek megszorításának hiro ellen és ki

— Uj milliárdos bank alakul Bu
dapesten. A Magyar-Amerikai Bank 
francín érdekelt hó go, a bank igaz
gatóságával egyetértésben új rt72Z- 
nrilltórdos pénzintézetet alakit Fran
cia-Mag.i/ar Bank címén, melyre 
fizok a tranzakciók késztetik az ala
pítókat, melynél a francia órdok- 
közösüég erősebb ki domborítása vá
lik szükségesbe. A bank megalaku
lása szeptember közepén történik 
meg, melyen a frnnoin alapítók is 
részi vesznek. Az egymilliárdos alap
tőke többségét, a Áfa gyár-Amerikád 
Bank jegyzi le s a részvények is e 
bank tárcájában maradnak, úgyhogy 
minden Magyar-Amerikai Bank 
részvényes egyben a Francia-Ma
gyar Bank részvényese is lesz. Az 
alaptőke 40.000 drh. 25.000 koronás 
címletre oszlik s már eddig is több- 
szörösí’P tvljegyeztetett. Az új pénz
intézet Budapesten a Magyar-Ame
rikai Bank berlini terén épülő szék
házában nyer vlhelyerésl. Párizsban 
a Bue Seriben bérelt helyiségét.

A Gnrűabank ős a Vlnlnola. A 
Gazdibanknak még mindig nincs 
helyisége. Több irányban folytat 
tárgrya Iátokat, de ráglcgoa megái la
pudnál még umn sikertilt létrehozni. 
A Gaxdnlinnk különben nagy 
..rauzakciók elölt áll. Elhatározta, 
hogy a bank mlóígi 1 milliárdos 
alapiAkéjét .1 milliárdra emeli fel. 
Azonkívül a közeli napikban ér- 
IrkkímÖaaághe lép n bank a Vini- 
i*ola Ssőlőgazdaaági Részvénylúrsn- 
'ággal, tnaiy e hó 21-én tartotta 
hókul Szilágyi Miklós elnöklete 
rnelleU aXiplőknr<dctn<dő közgyűlé
st. A Vlalcola % millióról 100 
nlihéra, maid 100 millióról ?ö(» 

jelentették, hogy a Tőbe intézetek mind
egyike a lombardok terén egyéni oljá- 
rást folytat és semmi ok «eni forog 
fenn arra, hogy az eddigi jonibard- 
f el tételek megváltozzanak. Másrészről 
azonban kétségtelen az a tény, hogy 
n bankok tényleg pénteken a nagy el
adók sorúban voltak, hogy miért, az az 
ő titkuk.

Pénteken délután azonban, amikor 
hire jött BácsbŐl annak, hogy a bécsi 
piacon erősen keresik a magyar értéket, 
főleg a Magyar Hitelt és a budapesti 
piacokon jegyzett arbitrage-pa pírokat, 
hirtelen megfordult az irányzat és a 
bankok is a vevők sorába léptek.

A tőzsde közönsége a jövő héten meg
kezdődő periódusban további szilárdí
tásra számit. Elsősorban a bankér lékek 
további fejlődését váTja, köztük főleg a 
Magyar Bitóiét, amely rózsául penfen- 
tc6ek szerint az értékpiac legújabb egy
milliós papírja lesz. A többi bankért ék
ben is további erős hosszra számítanak, 
mert

a bankok most sorozéBos tőkeeme
lés előtt állanak,

amikor érdekükben lesz az, hogy az uj 
papírok átvételi árfolyama minél maga
sabb legyen, vagyis a régi papírok kur
zusának további emelkedést, kell mu
tatnia.

Az ipari piacon is egy egész sereg 
érték további hg»szmozgalmdra számí
tanak. igy rtr.ősor'hnn a még mindig el
maradt ipari középértékek ármozgal- 
móra.

A pénzpiacon a helyzet nem változ- 
zott. A heti pénzt bősógewm kínálják 
.1 és 4% között, augusztus 27-iki 
kasszára, mig a szeptember 5-ikl fize
tési napra a hetipénzkanmtláb állandóon 
12--14% között mozog.

millió koronára emelte alaptőkéjét. 
Egy régi részvényre egy újat ad 
7500 koronáért. Az alaptőkeemelés
ből fennmaradó 10.000 darab rész
vényt pedig a Gazdabanknak jut
tat, amellyel egyben a legszorosabb 
érdekközösséget létesíti. A Gazda
bank viszont szerződésileg kötelezi 
magát, hogy három évre ingyen 
helyiséget biztosit a Vinicolának és 
indndcn szőlő-, gyümölcs-, borüzle
tet a Vinicola közreműködésével bo
nyolít le.

A Cseh Iparbank is tőkét emel. 
A tőzsdén elterjedt hírek szerint a 
Magyar-Cseh Iparbank 200,000.000 
koronás alaptőkéjét 400,000.000 koro
nára emeli fel olymódon, hogy min
den régi részvényre egy újat adnak.

Bősei vásárolja a két Hitel-részvényt 
a pesti piacon. A szombati magánforga
lomban feltűnt az a nagyarányu érdek
lődés. amellyel a spekuláció a két Hitel
részvény fölé fordult. A piacon ólónk 
szóbeszédre adott alkalmat, hogy a Ma
gyar Hitelben és az Osztrák Hitelben 
történő vásárlások ezúttal is Bőseitől 
orodtek, aki a piacon mutatkozó Összes 
árut fölvette. A helyi spekuláció főleg 
at Osztrák Hitelben vár a legközelebbi 
tőzsdei periódusban nagy áremel kedést, 
mert az Osztrák Hitel 210.000 koronás 
árfolyama erősen elmaradt a Magyar 
Hitel 800.000 koronát moghalndó árfo
lyama mögött.

A Nemzeti Fa erős áremelkedése. A 
Nemzeti Fa, amely a piacon eddig 
inngloliötösen elhanyagolt volt, a pén
teki lanyha tőzsdenapon kb. 50.000 ko
ronával 320.000 K-ig drágult meg. A 
Nemzeti Fában a spekuláció további 
úreiuolkedóat vár, mert a cseh korona- 

! bán való osztalék ebben az évben a ta- 
| válj inál is sokkal nagyobb lesz és őzen- 
• Mül a Nemzeti Fa egy nagyobb trasz- 
| akciójáról Is beszédnek a piacon.

A szálló-részvények. A Hungária- és 
Royal-szálló részvényekben a tőzsdén 
csak elvétve fordult elő kötés. Az utóbbi 
napokban megélénkült az üzlet ezekben 
n részvényekben is, főleg a Boyal-szálló 
részvényeiben, amely a legutóbbi tőzs
denapon közel száz százalékkal ugrott, 
előre. A tőzsdén elterjedt hírek szerint 
a Jloyal-szálló részvényeket egy angol 
csoport vásárolja össze.

A nem Jegyzett papírok piacán ezen a 
héten is élénk üzlet volt A spekuláció 
főleg a Magyar-Amerikai Bankot keres
te, amely egy hét alatt szenzációs kar
riert futott, be, amennyiben 34.000 koro
náról 70.000 korona fölé emelkedett

x A Magyar Általános Takarékpénz
tár Rt. igazgatósága az 1923 augusztus 
31-re egybehívott rendkívüli közgyűlé
sen javasolni fogja, hogy az alaptőkét 
350 millióról 700 millió K-ra emeljék fel. 
A részvényeseiknek két régi részvényre 
egy — már az idei jövedelmekben ré
szesülő — újat ajánlanak fel szeptem
ber 1—7 között 30.000 koronás áron. 
Azon részvényesek, akik elővételi jogu
kat ezen idő alatt gyakorolták és a 
megkívánt nyilatkozatot aláírják, a 
fizetést a szeptember 13-iki kasszanapon 
is teljesíthetik. A részvényeseknek fel 
nem ajánlott részvényeket az igazgató
ság lényegesen magasabb áron és hosz- 
szabb lekötéssel tőkeerős ki’ ’öldi bank
csoportnál és más uj érdekeltségeknél 
helyezi eL A tőkefe]emelési tranzakció 
teljes keresztülvitele után a Magyar ál
talános takarékpénztáy r.-t. saját tökéi 
kb. 15 milliárd K-ra fognak emelkedni.

x A Belvárosi Takarék tőkeemelése. 
A Belvárosi Takarékpénztár Itt. igazga
tósága a szeptember 4-óre egybehívott 
r«ká£ivüli közgtftMésnek a takar<f^?énz- 
túr 200 millió korona alaptőkéjének egy
részt a regi részvényeknek a tartalék
alap terhére történő felbélyegzése, más
részt uj részvények kibocsátása, által 800 
mPlió koronára való felemelését fogja 
javasolni.

x A Magyar-Német Bank rendkívüli 
közgyűlésén elhatározta az alaptőkének 
200 millió koronáról 500 millió koronára 
való felemelését. (Alaptőke és tartalék
alap 1.32 milliárdot tesz ki.) Minden 
égi részvényre ogy uj adatik ki 3300 ko
ronás árfolyamon. Az elővételi jog f. 
hó 27-tŐl szeptember 1-ig bezárólag gya
korolható az intézet főpénztáránál.

x A Vármegyei Mezőgazdasági és 
Iparfejlesztő Részvénytársaság 1923. évi 
augusztus 11-ikí rendes közgyűlésének 
határozatából az elővételi jog 4500 ár
ban 1:1 arányban a Magyar Városi 
Bank és a Magyar Jelzálog Hitelbank
nál gyakorolható.

x Székely és Gerő Vasöntöde és Gép
gyár Rt. cég alatt, fennálló jőhirü Szé
kely és Gerő cég részvénytársasággá 
alakult át és részvényeinek egy kis há
nyadát a magánforgalomban, értékesíti. 
A reális ártékkol biró részvények induló 
árfolyama 5000—5200 korona. , •

x A Délkeleti Biztositó és Viszontbiz
tosító Rt., mely tudvalevőleg a Frank
furti általános biztositó rt jogutódja, 
f. hó 22-én tartott közgyűlésén az alap
tőkét 20 millió koronára emelte fel. Két 
régi részvényre hárem újat adnak 3000 
koronáé árban. A közgyűlés a tőkeeme
lés időpontjának megállapítását az igaz
gatóságra bízta. A részvény tőzsdei be
vezetése iránt a tőzsdetanácsnál előter
jesztés történt. Itt említjük meg azt nz 
értesülésünket, hogy az uj részvényok 
már az idei osztalékban részesednek.

x A Transorlont Bank Rt. közli, hogy 
részvény többségét legutóbb egy új pénz
csoport vette át, mely a bank ötmilliós 
alaptőkéjét e hónap 8-án megtartott 
közgyűlésen 400 millióra emelto fel oly
képpen, hogy ezáltal további 400 millió 
tartalékalapot létesített. A új érdekelt
ség mögött jelentős ipari vállalatok is 
vannak és élükön állanak gróf Apponyi 
Géza v. b. t. t., gróf Apponyi Rezső 
(elnök), báró Bánffy Eoltán (alelnök), 
báró Bánffy Dániel, gróf Wilozek Fri
gyes földbirtokosok, dr. BacBlnszky 
Wladimir nyug, bosnyék-hercegovinai 
tartomány főnökiholyottoa dr. Bnttlay 
Dezső volt, kormánybiztos-főispán, ve
zérigazgató. dr. Dömötör Mihály nyug, 
ni. kir. belügyminiszter. Fényes Béla 
uradalmi kormányzó. Szathmáry Tiha
mér volt főispán-kormánybiztos, dr. 
Yolland Arthúr egyetemi tanár.

x A Sajókondóí Síén tőzsdei beveze
tése. Legközelebb bevezetik nz érték
tőzsdére a Sajókondóí Szón részvényeit 
A Sajóókondól szénterületo déli részén 
terül cl a borsodi nagy medencének, 
amelyet három többi oldalán régi bá
nyamű vek: a Mák sajőszontpótért te
lepe, nz állami Baross-akna és a szin
tén a Mák kezelésében levő Hcrbóra 
bányamű vek határolnak. A kiáknú- 
tásrn váró sxenot ogy nyolckilómóteres 

iparvaeút, amelyet a vállalat most ké

szül eloktriflkálni, szállítja n « 
Állomásra. Villamosítva lesz orvéból'! 
párhuzamosan a bánya 1
A vállalat továbbá kát AJ tejtösákn-'; 
építtet, amely építkezés hat hón. 
múlva várható elkészültével a P 
efldlkl napi 22-25 vagtjn termeTéS0 
vábbi busz vagónnal gyarapodik.

x Unió Takarmánygyár Rt imA| 
nek Kispost-Szentlóríncen úkarmánv’ 
Ry.-ra, malma, keverő-, vér- (s ' 
feldolKozógyára ós lésiigyára is 
részvényeinek csekély hányadát a tö,Í 
dci magánforgalomban' helyezi C1 , 
vállalat gomb- és műtrágyagyár létesf 
tesét llntnrozja ol és ezek az új gyá7„ 
az ősz folyamán kezdik meg üzemüket 
A nmgauforgalomban a papírok elh. 
lyezését a Faludl Ottó és Társa cég v' 
Aulich ucca 5, bank- és tözsdobizom? 
nyos cég végzi. l’
AH AívA‘lmntlt.“ ,TrUBl WkéwneléM. Az 
Atlantika Trust Ht. augusztus 22-én 
elhatározott tókeemelósónek aMvélel' 
Joga augusztus 27-étöl szeptember l-i. 
gyakorolható. Minden 5 régi részvény 
után ogy nj vehető át darabonként 
15.000 K lefizetése ellenében.

AFFINERIft 
nemesfémvfilasttö ős feldolgozó intézet rt. 

VI, Nagydiófa-utcS 28. sz. 
arany, ezüst vétele és eladása

njak és hasznftltak, minden mennyiségben.

legolcsóbban beszerezhető

BSto Ólmán X.
Budapest VI, Szabolcs u. 19

TelofónBzém: 148-12

Távirati cim: Hordövböhm Budapest 

itt
minden hirde' 
tett árnál drt’ 
gAbban veszek- 
Platinát, ara* 
nvnt, ezüstöt, 

_ higanyt a lég-

Gross Antal
JÓKSef körút huszonhárom, félemelet

Máshoz ne tévedjen i

Fehdrbúforok, konyha, Előszoba, 
hálószoba, csakis elsőrendiiek, sazlonok, matra
cok alkalmi árakon Frellcr asztalosmesternél. 
Vili, Erdélyi ncca 1, szám. Telelőn: József 23-7c

Ruhaszövetek 
Kabátvelourok 

Perzsautánzatok 
Ruhabársonyok 
Kabátpiüssök 
Kabátbélések 

Selymek, csipkék 
Szalagok, tüliök 

Flaneílek 
Barchettek 

Vásznak, sif fonok 
Zefirek.köpperek 

jutányos áron 

Kiéin Untai 
djDatárohá2áb3n.Kiráig-o.53
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— Érdekes. Mondja. faragó Ödön, a 
volt kassai direktor, mii eeituil most!
. — Kassán van, ahol a díszletrak
tárát adja el,éppen. Két várostól is 
kapott meghívást igazgatásra, de 
egyelőre egyiket sem fogadja cl. Pi
henni akar.

— Mit csinál. Biller Irén!
~~ Lakást keres. Már majdnem 

kapott egyet Búdén, a Fő-uton, az 
utolsó percben azonban viták tá
madtak a háziúrral. Szóval Biller, 
Irénnek nincs lakása. Legutóbb 
Komlót Vilmos, a színház komi- 
íkusa jelentette be neki, hogy tud 
egy üres lakást.

— A Dünapartón van — mesélte 
Bomlás — háromszobás, nagyszerű 
Komfort, elegáns, ízléses, csudát. A 
házbér pedig egy évre összesen öt
venezer korona.

Biller Irén nem tudta, hova le
gyen a boldogságtól. Szinte ájulton 
az örömtől faggatta Komlóét:

— Nos és hol az a lakást A fii- 
inét kérem...

— Pakson!
'Azonkívül Kömpóthy Gyula, a 

liösszerelmes is lakást keres. Lehe
tőleg kétszobásat. Nagyon hálás 
lenne anak, aki tud ilyenről és kéri 
az illetőt, írjon neki a színházhoz.

— Mondja Szmoking, min kacagtak 
a múltkor olyan jóízűen a Kis Komédia 
kulisszái között?

— No hallja. Hát ott csak a néző
téren szabad kacagni? De azért el
mondok magának mindent. A Kis 
Komédiában megy egy kacagtató 
bohóság, amiben Simay Ede tüzol- 

j főtisztet alakit. A kritikus napig 
\ jól ment minden, egyszer azonban 
egy új, fiatal ügyeletes tűzoltót ka
póit a színház. Simay most, is annak 

\rcndje és módja szerint lemegy a 
!. HfítmOrlm f/TUeMVM zuJrrl.J.m*. r.

r> 
csak ki vele! Kezdje a szenzáció
ról...

Bentiben! Már kezdem is. Hát 
azt tudja, ugy-e, hogy az egyik 
nyári mulatónk színpadán elseje 
óta föllépett a híres bécsi magyar, 
művésznő, az „isteni** Béby s azt is 
tudja, ügy-e, hogy vendégjátékának 
hirtelen vége szakadt. De azt már 
nem tudja, hogy miért? Hát lássa, 
ezt mondom én el magának most. 
Bébyke ugyanis nem szívesen tartja 
be a szerző utasításait és a színpa
don is a saját feje után megy, ami 
a partnert, aki ezúttal a Városi 
Színház tagja volt, erősen zavarta 
a játékban. A kritikus estén Béby 
fiiból mókázni kezdett, mire part
nere csendesen rászólt a színpadon. 
'A művésznő erre szörnyen megsér
tődött és félhangosan rászólt part
nerére:

„Engem ne taníts, te ripacs!**
— 'Az állami színház művésze 

képed! c nem várt és szokatlan 
zultusra-, de lelkiismeretesen leját
szotta a darabot s csak akkor ment 
az ügyet elintézni, amikor a füg
göny legördült, azaz csak ment vol
na, mert a temperamentumos mű
vésznő megelőzte s az arra való hi
vatkozással, hogy ő híres bécsi pri
madonna és neki nem „imponál** az 
állami színész, úgy megdorgálta 
partnerét, hogy az szegény csak 
annyit tudott rebegni, hogy kisasz- , v oo O(CCi, t,t<( tew,a
szouy^f^ag^fidog, lehet, hogy Vfi-Ászínpadra, egyszerre odakünn a sztn- 

fa!ak mögött nagy szaladozást, sür- 
" ’ - x— — . .g^s-forgdsi idi az iifjjjdQ szeme: „Mi

I történt, csak nincs tűz? ... .** ijede- 
Izik az ügyelő s csak hosszas kutatás 
után tudja meg, mi történt. Amikor 

\az újdonsült tűzoltó meglátta Simayt 
: tilzoltótiszti uniformisában, mint a 
költő mondja, valósággal kővé vált 
és nagy sebesen össze trombitálta a 

el- 
in-

s már majdnem verekedésre került 
a sor, amikor megjelent a gróf, ka
ron fogta a művészetében megsér
tett színésznőt és az álmélkodók 
sorfala között kivezette őt a nyári 
helyiség árnyas kertjéből. Másnap 
este Béby nem jelent meg. Érte 
küldtek hát, de a futárral azt üzente mu„ u,„Klrunmu„lta a
vmza hogy amig partnerei ki nem színházban található össze, tűzoltó- 
cserélik, nem lép fel. .4 kis színpad kát, hogy nézzék már a tiszt urat, 
azonban nem ijedt meg, a miivesz- valnmi naf,y dolog történt, mert a 
'^fű'Sez egyszerűen .levette a mu- „ ^!llpadon van. atuián

’!‘0St °, •“ ,Brendetl?- kiderült az igazság, olyan har-
vieza pótolja, aki gyorsrajzolónak ' ’ ......
tsapott fel.

Végre azt is szeretném tudni, ki lesz 
a Belvárosi Színház végleges igazgatója. 

jV. is szeretném tudni, de
elhiheti nekem, hogy csak szeret
ném... Többen vannak kombiná
cióba véve. A két állandó jelölt: 
Tarnay és Baráti melleit legújab
ban bukkant fel ...................
fönigazgató is. 
tudomásom van arról, hogy az'útjáról, hűséges kísérőjével'szaki- 

vezetősége felkínálta ezt a\tott.'Idc tartozik még az is, hogy a 
tisztséget Törzsnek is, a nagyszerű " " - . .
mwress azonban nemet mondott s 
marod a Rcnaissancenál, ahol né- 
1‘ünn nappal ezelőtt különös dolog 
„rle.nt-. Csortos Gyula délután fel
ment igazgatójához és bejelentette, 
„,9’J a Végállomásban nem játszha- 
YNm,ert bc,en- Nosza lett nagy

“ s~ín,lci~ alvezérei szalad-
> ‘ >obbra-balra ,iVillamosvozet6t“-t 
v"s"‘ ° . Végállomáshoz. Hosszas 
YY.YY Uidn, faláltak is Kis-

G nispesi'
"’lilossyját (mert

a színpadon van. Mikor azután

sány kacagás támadt, hogy még az 
előadás is megakadt, csak a szegény 
fiatal tűzoltó állott pironkodva az 
ügyelői pult mögött.

— Házasság ... váHás?...
— Van böviben. A Városi Színház 

kiváló operaénekesnője férjhez ment 
\egy biztosító társaság vezéréhez és 
.férje kedvéért áttért a zsidó vallás- 

-v»u«n,» ra. Az Unió táncos lábú szubrettje, 
Azonkívül biztos aki csak nemrég tért vissza párizsi 

'e1, hogy az; útjáról, hűséges kísérőjével szaki-

egy volt vidéki

kis Mihályi Vilcsi felvette a szalma
özvegység szomorú fátylát, mert 
férje a híres Orth Gyuri Becsben 
rúgja a gólokat.

— Hál Laiabár miért Jár olyan busán 
utoahosszatf

-r- Szegény Dutyival nagy sze
rencsétlenség történt. Csináltatott 
egy gyönyörű szürke ruhát, ami ma
gában véve még nem lett volna baj,

Után tálaltak is agyét, Kis- de berakta szépen szekrényébe » a 
.mm.ÚMi!’ színház egyik \szcksényt nyitva hagyta.Tcgnap az- 
SzogénYu Ü’FÓ van ?nBII hat), tán megjelent a lakásban egy ide- 
örömtfíl 3. Miklóssy oda lett az\gcn úr és elmondta, hogy az adó 
Pesten me.űkallotta, hogy miatt jött foglalni. Latyi szobáid-
Bút <<• auI'.‘ba yágla ma- >iya szörnyen megijedt, de bizony
Hozott rmA* koronáért bevillamo- nem volt annyi pénze, hogy Latyi 
azonban Yé ,'<'<nck,:tel,'lerérc- 0,t tízesztendős adóhátralékát kifizesse. 
Csor'o. í-A ,cs"lodas árfe, mert I Az idegen úr. aki. mondanom sem 
Mtsza zzer^.J1.' h°a'! (’l-,ítéli, végrehajtó volt. erre, m-gához
h, közül Y?ail a bat Miklós- vette a vadonatúj ruhát és a hivata- 
GubaniliikYn e&- siomo,'áan visz- \los Írások hátrahagyásával szép 

^nau/coll Kispestre. csendesen eltávozott. Szegény Latyi,

amikor rcggeltájt hazatért, gyö
nyörű szürke ruhájának rnár csak 
hillt helyét találta.

Illatos leoélkék
Irta : Kampóit hy Gyula
Kedves Szerkesztő Ur! Azt 

kérdezi tőlem, hogy mi bon- 
vivantok kapunk-e sok szerelmes 
levelet? Erre bizony nehéz a 
választ megadni. Nem tudom, 
hogy a többi kollégáim is úgy 
vannak-e, mint én? Én bizony 
nagyon sok, szép, kedves, sze- 
felmos levelet kapok, rózsaszí
nűt, lilát, fehéret, illatosat és 
kevésbbc illatosat.

Szerelmesei, amelyik tele van 
bűzzel és hévvel és kevésbbé 
szerelmesét, amit a ifiatal leá
nyok Írnak, akik a színpad hő
sében látják a mesebeli lovag
jukat, akik csak ábrándokról és 
álmokról .írnak a leveliikben. 
Ezek a legkedvesebbek, mert 
eszembe jut az én diákkorom, 
amikor én is szerelmes voltam 
a színpad szép szökő < hősnőjé
be.

A legnagyobb örömöm egy- 
egy ilyen szerelmes Jevelet ol
vasgatni. Istenem, oly sok gyö
nyörű emlék, könnyes álom vi
harzik fel ilyenkor az ember 
szivében. Mert jó szerelmesnek 
lenni, fiatalnak lenni, ábrán
dozni, álmodozni s esténkint az 
ő Jcupujuk előtt megállni s ter
veket szőni. Oly sok minden 
szép volt, ami minden elmúlt. 
Olvasom ezeket a leveleket s 
közben elgondolom, hogy milyen 
szép álmot szőhet egy ilyen kis
leány egy gyönyörű, illatos fe
hér leányszoba mélyén.

RÖVID HÍREK
KULINYI ERNŐ

és Kagypál Béla, a Blaha Lujza 
sziBbáz karmestere operettet Írnak.,

A ,,KÖVE6SY-ASZTALTÁRSASÁG‘‘, 
amely tudvalévőén a nyugdíjat 
művészek felsegélyezésére alakult, 
ujból megkezdte működését a 
New-York kávóhúzban.

RADŐ SÁNDOR
ogy kassai bárban vendégszerepel 
harminö napon át. Kétszáz csoh 
koronát kap estenként

FEŐÁK SÁRI
roanipaduróbeli ruhái huszonnégy 
millió koronába kerültek.

• A Vígszínház jövő hetét a legutóbbi 
nagy sikerek töltik be. Váltakozva ke
rülnek szlnro a 7rSivány, az Vr szljHejc 
éa a Négy frakk. Az előadások 8 óra
kor kezdődnek.

• A „Válóperes hölgy0 75-ík előadása. 
Vajda Ernő jaagysikerű vigjátéka, 
amely jövő hétfőn és csütörtökön színre 
kerül a Magyar Színházban, csütörtö
kön 75-ik előadáshoz ér. Koddon, pén
teken és vasárnap Beöthy László mulat
ságos vlgjátéka „Kovácsné** kerül is
métlésre, szerdán és szombaton pedig 
Schiller nagyhatású tragédiáját, ,.Az 
orleánsí szüzet** adják Darvas Lilivel a 
címszerepben. Vasárnap, szeptember 
2-án Rákosi Szldi felléptével lesz az 
első délutáni előadás, amelyen Földes 
Imre kitűnő víg játékát „A lányom ho
zománya 500 millió*4 elműt adják 3 óra
kor mérsékelt helyárakkal.

• A Belvárosi Színház műsora. Jövő 
hétfőn és csütörtökön a „Kókszakáll 
nyolcadik felesége** kerül színre a Bel
városi Színházban, kedden, pénteken és 
vasárnap este Rákosi Szid! vondégfol- 
lóptévol Móricz Zslgmond nagysikerű 
vlgjátéka a „Sári bíró**, szerdán 
szombaton Lenormand drámája, a 
„Névtelenek** Somlayval és Titkos Ilo
nával a vezető szerepekben. Vasárnap 
délután Szenes Béla vlgjátéka, „A huta 
ember** van műsoron 3 órakor mérsé
kelt hely árakkal.

• A három grácia hete lesz a Fővá
rosi Operetíszinház jövő hete is. A táb
lás házak szakadatlan sorával halad Le
hár páratlan sikerű revüoporettje a 
századik előadás jubiliuma felé. Jövő 
vasárnap megtartják a szezon első dél 
utáni előadását Szlnrekertil a Marinka, 
a táncosnő mérsékelt hclyárakkal.

• A Király Színház jövő hete Is Le
hár daljátékának „A sárga kabát** elő
adásának jegyében folyik lo. Vasárnap 
délután az idei évűd olső délutáni elő
adása lesz, színre kerül Bakonyi-Ka- 
csóh „János vitéz** című darabja, 3 
órakor mérsékelt helyárakkal.

• „Szépasszony kocsisa** minden este. 
A Blaha Lujza-színház jövő héten min
den osto megismétli Rajna—Czobor 
„Szépasszony kocsisa** cimii nagysikerű 
oporettjét a bemutató kiváló szereplői
vel. Vasárnap délután lesz az első dél
utáni előadó.', színre korül Szilágyi ős 
Lippay nagysikerű romantikus dnljá- 
téka, a „Levendula1*, 3 órakor mérsékelt 
helyárakkal.

• 100-lk előadás az Andrássy-utt Szín
házban. Az Andrássy-uti Színház egész 
kivételes sikorű műsora jövő csütörtö
kön 100-ik előadásához érkozik. Fazekas 
JLmre „Cirkusz** című nagysikerű drá- 
molettjc, Móricz Zsigmond „Hány óra, 
ZsuzsiT“ cimii pompás parasztvigjátéka, 
a kitűnő zenójü Reinhnrdt-operctt, a 
„Pajkos grizotlck", a „Baj van!** cimü 
szollomes vígjáték, Zágon István 
„A moly** cimü mulatságos tráfája, va 
lamint a nagyhatású magánszámok 
minden este műsoron vannak a jövő hé
ten is, valamint vasárnap délután 3% 
órakor mérsékelt hclyárakkal, az évad 
olső délutáni előadásaként. A jubiláris 
előadáson, úgyszintén minden nap Z. 
Molnár, Tarnay, Mály Gevő, Bársony, 
récsi Blanka, Kökény Ilona, Németh 
Juliska, B. Daibukát Ilona és Komlóssy 
Ilona egytől-ogyig fellépnek.

• Kéthetes operaciklus a Városi Szín
házban. Az évadvégi operaciklus nagy 
sikere vezeti a Városi Bsinházai, mikor 
uj évadját Ismét operaelőadások soroza
tával kezdi meg. Szombaton, szeptember 
elején a megnyitó előadáson Bánk Bán 
kerül színre. Jegyek már válthatók.

• A trónörökös szenzációs sikere, moly 
a Beivaifisanec-Szinházba állandóan tolt 
házakat vonz, dominálja a jövő hét mű
sorát. A rendkívüli hatású és szenzá
ciós hátterű dráma, melynek díszletei 
igazi látványosságszámba mennek. Sí-

Máriával, Törzs Jenővel, Csurtos 
Gyulával és Sugár Károllyal a főszé- 

; repekben, kedden, szerdán és pénteken 
kerül színre. Hétfőn és csütörtökön a 

i Végállowás, Szenes Béla kitűnő vigjá- 
I téka van műsoréra.

• Egé^z Európát mcgkacagUttaK..Pá
rizsban. Nómotországban éa Angliában 
azámtalanezor került színre Félix Gan- 
dera bohózata, melyet „őnngyídffa két 
férjo*4 clttteö, Kosztolányi Dozső fordí
tásában mutat be szeptember 1-éh’, *wom- 
haton a Rcnatssanoe-Szlnház. Vérbeli 
francia bohózat, melyben a szituációk
ból robbannak ki a rendkívül mulattató 
olmésségek. Unokahugának zavaros há
zassági bonyodalmaiba döntően é" ellen
állhatatlanul mulatságosan szól belő a 
néni pompás vígjáték-figurája, melyet 
Mészáros Gizi személyesít A párizsi 
asszonyt Réth Marlanno játssza, a férj 
T.-et és férj Ií.-őt Bérczy és Harsányi. 
Mulatságos özoropeket játszanak H. 
Szűcs Nelly és Nagy Margit

• Jerltza Mária Budapesten végig
kacagná a Sziget Színpad, szonzációs 
augusztusi műsorát, melynek főpontja 
egy pompás rovü „Farao metreszo** 7 
képben, mely mellett egy vidám bluott 
a Főnyeremény s egy kitűnő bohózat, a 
Nevelő úr szerepel. Sírd Anna, Sándor 
Stefi, "Dénes Oszkár, Gallni Nándor, Kő- 
vdry Gyula, Szentiványi Kálmán stb. 
felléptével. Kezdető 9 órakor, kedvezőt
len idő esetén fedett helyiség.

• A Kamara Harry Pici műsora a Star
nagy monopol-filmjének osztatlan sikerét 
biztosította. Harry I’iel példátlan bra
vúrjai felülmúlják eddigi produkcióit. A 
programúi másik slágero Vissza a ten
gerre, melyben lVegener és Asla Milsen 
megrázó erejű játékukkal bizonyítják 
be, hogy elismert művésznagyságok a 
film terén. Előadások fél 5, }í7, 8 és lü 
árakor. ,

• A Kert-Moxl műsora óriás? mérető 
gazdag és változatos. Mintha csak kár
pótolni akarná az Igazgatóság azokat, 
akik a villamos költséget nem kiméivé, 
kitartanak kedvelt mozijuknál. A Veszé
lyes utakon (Fehér mennyország) cimü 
6 fclvonár>os filmmű vei nem hasonlítható 
össze semmi más hím. Művészi é$ ter
mészeti szenzációk tekintetében felülmúl 
mindent, amit valaha látni lehetett. Tar
talma vidám és novetAető, majd pedig fé
lelmetesen izgalmas. Szív, lélek és szem 
egyaránt fürdik pazar látványosságai- 
bán. A Szélhámosok cimü film érdek- 
feszi fő tartalma és kedves, művétől já
ték rendezés egyaránt pompás filmművó 
avatják. A k's penzió nz amerikai film
produkció remeke. Bájos és kedves, ne
vettető ós megkapó. Mindkét filmben egy 
gyönyörű amerikai nő játssza n fősze
repet és mindkettő az amerika1 Ví- 
tagraph-fryúr műve, 4—1 felvonásból ál
lanak. (Y48, hlO?
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Magyarod nyertéi 
az osztrák uszó&ajnokságo&at

iBíFa, augusztus 20.
— rA Hétfői Napló munkatársának 

tcle/ónjclcntésc —
A szombat és vasárnap lefolyt osztrák 

nszóbajnokságoknak mindazon számait, 
ahol magyar versenyzők indultak, úszó
ink fölényesért megnyerték. Az NSC 
teljes gárdájával vett részt a versenyen 
és a két napos küzdelemben úgy a sta
fétákat, mint nz egyéni versenyek első 
helyezéseit megnyerte. A két napos 
verseny erödményol n következők:

100 ni. gyorsuszó-bajnokság: 1. Gá
bor ff y (NSC) 1 p. 06 mp., 2. Wcbenau 
(Graz) 1 p. 11 mp.

100 m. mell .-/bajnokság. 1. Bartha 
(III. kor.) 1 p. 23.4 mp., 2. Iloich (Wien)

. 1 p. 2*5.5 mp., 3. Farkas (BKAC) 1 p. 
29.8 mp.

200 74. gyárt uszúbajnoktág. 1. Gá- 
j borffy (NöC) 2 p. 34.3 mp., 2. Serény 
, (FTC) 2 p. 49.2 mp., 3. llödingcr (Graz) 

2 p. 56.4 mp.
I I'/.IOO m. gyorsiiszőslaféta-bajnoksűg. 

1. NSC (Baliko, Bartha K., Schlcnkcr, 
Gáborfy) 4 p. 45 mp„ 2. III. kér TVE 
4 p. 55 mp., 3. Grazer AC 5 p. 12 mp.

i'X.100 m. vegyes staféta-bajnokság. 1. 
NSC, 2. III. kér. TVE, 5 méterrel nyerve.

400 m. gyorsusző-bajnokság. 1. Balíkó 
(NSC).

100 ni. hdtusző bajnokiág, 1 Bartha 
(NSC) 1 p. 19 mp.

1500 m. gyorsuszó-bajnokság. 1. Se
rény (FTC).

III. kér.—VÁC 2:1 (1:0)
A 26. poroben Skrnvek rúgja az óbu

daiak vezető gólját, amit a második fél
idő 6. pereiben Jocke kiegyenlít. A III, 
kér. Sz^bó révén Fzabadruffúöből éri cl 
győztes gólját.

II. oszt, bajnoki eredmények '
A mai napon megindultak a kiizdtl- 

niek a másodosztályú bajnokságért is, 
melynek eredményei a következők:

TTC—BAK 1:0.
Húsos—Főv. TK 4:2 (3:1).
MAC—MAFC 5:0 (2:0).
KAOE—Testvériség 2:1. 
BEAC-—NSC 2:1 (0:1). 
Ékszerész—Póstás 6:0.

Vizípóló
Ausztria—Magyarország 2;1 Q;o)

Váratlan és súlyos vereség érte a ma
gyar válogatott vizipoló csapatot Az 
osztrákok ma délután a Bécsben meg
tartott veraonyen legyőzték a magyar 
válogatottakat. Néhány héttel azelőtt 
nz osztrákok eldöntetlenül végeztek Bu
dapesten, ma pedig a verhetetlennek 
hitt magyar csapatot meghajlásra kér.y- 
szeritotték A magyar csapat igy állott 
tel:

Barin, Rudas—Dr. Gáspár—Keserű
II.—Hlacsek—Keserű I.—Wenk.

sol—Zürich—Basel közti lm km-w ,, 
haszon, molyon a magyar réiztvávók l1- 
lyozcUenüI végezte);. A botutó,.,, vetkező volt: “ “ k«-

1. Forrázta (olasz) 509 p. 53 rn
2. Bisenberoer (svájc).
3. Estessen (svájc).
4. MaynottI (olasz).
5. Suchcrd (francia).

ÜgetóversenyeK
Az augusztusi moeting hatodik napja- 

amidőn a lósport kedvelői csak 7} 
ügetŐ-pályán elégíthették ki ezen vedé 
lyüket, rekord-közönséget csalt ki az 
Erzsébet királyné-uti pályára, A közön, 
ség pártfogását a rendezőség azzal liá’ 
lúlta mog, hogy a jegypénztárakat csak 
143 órakor nyitotta meg s a közönség 
kénytelen volt a nagy hőségben a bojá. 
rátok előtt ácsorogni; ez élénk vissza, 
tetszést keltett és elégedetlenséget vál. 
tott ki. Erre a körülményre fölhívjuk á 
verseny in tózősőg figyelmét, ki a múltban 
tapintatos intézkedéssel hasonló disszo
náns hangot kiváltó eseményeket gyor
san orvosolt.

A versenyekben meglehetősen népiden 
mezőnyök alakultak s u nyerők minden 
futamban a fogadott lovak közül kerül- 
tek ki, csupán a VI. futamban végzett 
helyezetlcnül a fasorit Sara.

Footbatl
MTK-VMaa 1:9 (1:0)

20.090 főnyi kinönsőg előtt lép n pi- 
lyára a két jóstilusu csapat. Külö
nösön az MTK-t várja izgatottan1 a 
publikum, melynek összeállitásábau ró
kán szenzációt várnak Molnár György 
beállításával, aki már a kora délutáni 
órákban megjelent a klub páholyában, 
nzonban csak mint néző szerepelt a 
mérkőzésen’. A Vasas kozd, a támadást 
azonban mindjárt az MTK veszi át. A 
Jvnyvel megorőfritett csatársor szebbnél- 
szebb támadásokat Intéz Nyerges ka
puja ellen, azonban a Vasas védelem, 
ha nehezen is, <lo meghiúsít minden 
akciót. Végre a 25. percben már ered
ménnyel kecsegtet Hraun szédületes lefu
tása, akinek gyönyörű boadásút Winklar 
kapásból, bombnszcrü lövéssel hajszál
nyim a léc fölé lövi. A Vasasok is tá
madnak,' főleg Katscr révén, do a kitűnő 
formában levő kók-fehér védelem köny- 
nyen paríroz. A 8U. percbon Opata ki
tör, az egész Vasas védelmen keresztül
vezeti akcióját és egyedül állva a knpu 
előtt. Nyergesbe lövi a labdát. A 88-ik 
percben Kertész H-őt csúnyán lerúgják, 
úgy hogy kiviszik a pályáról. Az MTK 
uegyöngillvo is fokozza az iramot, és 
.lény, akit Nyúl szöktet, erős lövéssel fe- 
jezi bo lefntárát. A labda kapufát Kr, 
do a résen álló Siklóstl végleg Nyer
ges kapujába helyezi.

A MTK most már vehemensebben 
diktálja a támadásokat, a biró azonban 
félidőt jelez.

A második félidő szintén MTK táma
dással kezdődik, do már a második 
percbcD ismét 10 emberrel játszik nz 
MTK, miután Opaldl harcképtelenné 
lőtte n Vasas védelem. Az MTK tovább
ra is frontban van és különösen Jeny, 
Winkler és Oraun veszélyeztetik erősen 
a Vasasok kapuját. A Vasasok már 
ritkábbon adják vissza a látogafáso’áít, 
do Jetiinek és Kalzer aziutén voszólye
nek Kropacsek kapujára. A 30. perc
ben Opata helyot cserél Braunnal és 
igy még voazélyosebb a kék-fehér csa
társor. Braun Opatdt. szökteti, akinek 
beadását hntalmna lövéssel kapufának 
rúgja. Az MTK most fölénybe korül és 
jóformán kapujához szegzi a Fasaso- 
kat. Percenként esnek a veszedelme
sebbnél veszedelmesebb lövésok, azon
ban eredményt nem tudnak elérni a 
kék-fehérek.

Az MTK győzött, do az oredmény 
egyáltalán nem fejezi ki hűen a já
ték kópét, mert- n kék-fehérek ma gó
lokkal voltak jobbak ellenfelüknél. Fel
tűnő volt a Vasasok durva játéka. Meg 
kell még említenünk Kiss Tivadar le
hetetlen bíráskodását és csakis nz 6 
gyengeségén múlott, hogy a mírkőzís 
eldurvult.

FTC-UTE 2:9 (3:1)
16- 18 000 főnyi közönség jelenlétében 

csapott Ő-JJZC n két nagy rivális egye
sület, hogy a bajnokságért folyó küz- 
delemben nr. egyik legerősebb mórkő- 
zxwt egymás között már most elintézze. 
Heves támadással indul meg » játék, 
nr njpctí’lck a poros talajon könnyen 
mozognak • ellenfelüket az első percek- 
l>en valósággal a kapuhoz szegezik. Az 
FIT ben Pataki ( <• Tóth helyén tartalék 
állott, <le H y is rövid küzdelem után 
kidomborodott a zöld-fehérek fölénye, 
játékuk lassan < gynégcssé xúlt és a 10,

Nvomttatt ai „UJ8ÁGOZEM" könyvkiadó ót nyomda r.»t ttrforróópoin. Rökk Bnlárd-gtca I,

porclől kezdve átvett© a mérkőzés Irá
nyításút. Lólekölő mezőnyjáték után az 
FTÖ jobb halija Fuhrmann ügyesen 
szökteti Kelement, aki Eisenhoffer be
adásából a 12. percben védhetetlon gólt 
rúgott. A stadion jobbára Újpest és kör
nyékéből rckrutálódott közönsége a 
nem várt gól hatása alatt pillanatig el
némult, de azután hatalmas erővel 
kezdte saját csapatát biztatni. Az UTE 
szétfolyó játékot produkált, emberei bár 
lelkesen játszottak, az FTC védelmén 
csapkodó játékuk keréktörést szenvedett. 
Újpest ekkor testi erejére támaszkodott 
s a Fo<7Í fivérek vezetéso mellett, egyre 
jobban 
nyeztek. 
tása

elfajuló játékot kezdemé- 
Az FTC stílusos magatur- 

n játék aporszerüségét megőriz
te ugyan, de ez néhány emberének le
rágásába került A heves küzdelem 
eredményeképpen az UTE felnyomul és 
nz első félidő végéig uralja a lielyzotet. 
Fölénye ellenére is sikorüit az FTC-nek 
a kitünően bevált Fuhrmann révén Új
pest csatársorát keresztültörve n játékot 
nz UTE térfoléro terelni, amelyből Egri 
továbbításával Kelemen a 23-fk percben 
» második gólt rúgta. A félidő végén 
nz FTC kapuja előtt hosszas kavarodás 
támadt, amelyből Csontos, Amsei mellett 
a kapu föló Jő.

Félidő után Szidon és Paulusz szép 
támadást vezet Amsei kapuja ellen, de 
Hungler II. bravúros írtoppolásai és sze
relése minden esetben az UTE térfoléro 
irányítja a játékot Szabó élénken mo
zog, minden veszélyes helyen jelon van 
s nz erős iramot a mérkőzés végéig 
bírja. A 9. porokon Schiiffcr Pdcs elő- 
remdását Csontos révén a kapu melló 
ragja.

A 22. percben Amsei kirohnn Szidon 
lövését fogni akarja, a knpu előtt kava
rodás támad, amoly a 16-os vonalig el
tolódik, ott Amsei a labdára veti magát, 
de azt a teste alól kirúgják és Csontos 
akadály nélkül kapu felé viszi, lövéso 
azonban az üres kapu mellett elcsavaro
dik. A játék az FTC fölényével végző
dik.

Amsei nagyszorü formában védett, 
mellette Fnhrmnnn és Kelőmén részes© 
az FTC győzelmének. A bíróról csak 
annyit, hogy első bemutatkozása az Őszí 
szezonban nem sikerült.

33 FO—KAC 2:2 (1:9)
Kezdetben némi 83-as fölény után a 

KAC támadásba megy át, de Zsák és 
a budai védelem menti n támadásokat 
A 48. percben s budai csapat balszélsője, 
Koppor. egyedül lefutja nz egész Kis
pest-védelmet és helyezett. szép gólt 
mg.

A második félidőben n KAC is kiveszi 
a támadásokból részét és már n 6. perc
ben szép kombinációs játék révén ki
egyenlít. A 33-ae ezután fokozza az ira
mot és n 28. percben sikerül is megsze
rezni újból n vezetést. Kispest most már 
csak a kiegyenlítő gólért küzd, ami a 43. 
percben sikerül Is. A budai csapatban 
Zloch. a KAC-ban Biri érdemel említést 
szép játékáért

Zugló- Törekvés 2:1 (1:0)
Megérdemelten győzött a Zugló a Tö

rekvés legyöngült csapata felott. A vas
utasok durván já'.sRottak, ami idegessé 
tette n csapatot és Refcsik két gólját az 
első félidő 8(i. illő!ve a második félidő 
12. percében flem tudta megakadályozni.

atlétika 
Sppingepdijat 

az FTC nyerte
’vsnqop/tjns iijozsFBdu qOopjg^ 

legyőzte Kúltsárt, A MAC csapata az 
olimpiai stafétában rekordot javított. 

Szombaton és vasárnap rendezte mog 
az FTO Springer-vándordijas versenyét 
Sajnos, atlétáink nagy rész© nyaral óa 
igy megtörtént hogy 3—4 induló küz
dött a klasszikus veréenydijért, sőt a 
távolugrásban csak Somfay jelent mog 
a közönség olőtt Vájjon hol maradtak 
dr. Haluska és Molnári Toldi, az FTC 
vidéken lclkészkcdő atlétája lekéste a 
vonatot és így a diszkoszvetést Eördögh 
könnyen nyerte. A verseny legszebb 
eredményét Eördögh érte el snlydobás- 
bnn (13..81 m.) és a MAC stafétája az 
olimpiai távon, ahol 3 p. 36J! mp.-es idő
vel uj országos rekordot állított fel.

Részletes eredmények:
Magasugrás. 1. Orbán (HTVE) 172 cm.

2. Serf (FTO) 172 cm., 3. Kemenos BEAC 
165 cm. (3 induló.)

100 méteres síkfutás. 1. Gerő (KAOE)
11.1 mp., 2. Vida (KAOE) 11.2 mp., 3. 
Rátkay (FTC) 11.4 mp.

Távolugrá,s. 1. Somfay (MAC) 6.60 m. 
(1 Induló.)

800 méteres síkfutás. 1. Fonyó (MTK) 
2 p. 2.7 mp, 2. Zoltány ÍMAC) 2 p. 5.4 
mp., 3. Szabadíts (BSE) 2 p. 5.8 mp.

400 méteres síkfutás. 1. Kurunczy 
(KAOE) 50.3 mp., 2. Boráes (MAC) 53.4 
mp., 3. Pallaghy (MAFC) 53.6 mp. (Fö
lénnyel nyerve.)

SuJydobds. 1. Eördögh (BEAC) 1381 
cm., 2. Vállay (MAC) 1302 cm., 3. Nonn 
(MAC) 1175 cm. (3 iDduló.)

5000 méteres síkfutás. 1. Némethy 
(FTC) 16 p. 09.5 mp., 2. Kultsár (MAFC) 
16 p. 11.2 mp., 3. Ipolyi (Győr) 16 p. 
46 mp.

PúzfcoMVefds. 1. Eördögh (BEAC) 
40.16 m., 2. Somfay (MAC) 36.57 m. <2 
induló.

Helyből magasugrás hcp. 1. Stiplos- 
sák (RÁC) 144 cm. (19 cm. előny), 2. No
mos (OTE) 142 cm. (17 cm. előny), 3. 
Salamon (MAFC) 135 cm.

1500 méteres gyaloglás. 1. Hóra (FTC) 
6 p. 40.7 mp., 2. Mladoniczky (FTC) 7 
p. 30 mp., 8. Lichter (MTK) 7 p. 34 mp.

110 méteres gátfutás. 1. Berács (MAO)
18.2 mp., 2. Kovács (BBTE) 18.3 mp.. 3. 
Orbán (KTVE). (Orbán az ntolsó gátig 
vezetve, folbukott. Berács győzelme 
meglepetés.)

Hármasugrás heg. 1. László (MTK) 
13.59 m., 2. Hollay (FTC) 13.44 m, 3 
Törpényi (BBTE) 13.10 m.

HW0 méteres staféta 'A) 
csoport. 1. MAC (Somfay, Juhász. Fixl, 
Berács) 8 p. 36.2 mp. (országos rekord),
2. KAOE (Kurunczy, Gerő M., Gerő F.. 
Vida) 3 p. 45 mp.

400-í 200+200 ^800 méteres staféta B) 
csoport. 1. FTC (Nádas. UJfnluezky, Rát- 
kai, Némethy) 3 p. 53.8 mp., BITÉ 
(Karczag, Rózsa, Szarvas. Theisz) 3 p. 
51.6 mp.. 8. MAFO (Pallaghy T., Pal
laghy K., Kalniezky, Kultsár) 3 p. 54.R 
mp.

Kerékpár*
zürichi világbajnoki versenyek 

tartó tűik meg a* országúti kerék-
. A
Mn _ ____ ___ ___ _______

Páros világbajnoki versenyeket a Bn-

Készletez eredmények:
I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1206

m. 1. Varróleány (Tomann), 2. Gicrig 
(Scagcr), 3. Bovancho (Kovács). F. m.: 
Fuss és Irma. Tol,: tél; 100:120, IL 100: 
210, boly 100:100, 100:100.

II. Futam. 2200 m. 1. Zsandár (Ko
vács), 2. Pali (Zwillinger). 3. Unbekannta 
(Wedorn). F. m.t Jóság és Jóvan. Tót.: 
tét 100:150, II. 100:290, hely 100:130, 100: 
200.

JII. Amateurhajtás. 2200 m. 1. ’Seiifcj 
más (lov. Waehtlor), 2. Fredo (Wedorn),
3. Tliereso (gr. Sonnyey). F. m.í Bakter. 
Tót: tét 100:120, II. 100:570, licly 100: 
120, 100:250.

IV. Háromévesek versenye. 2000 m.
I. Viktória Walts (Mazár). 2. .Tudás 
(Kallinka), 3. Eeho (Cassolini). F. m.: 
Rcell. Tót: tót 100:120, IT. 100:310, hely 
100:130, 100:230.

V. Futam. 2200 m. 1. Susl (Maszár), 2. 
Wachmann (lov. Waohtler), 3. Pazar 
(Novak). F. m.: Civil. Tót.: tét 100:150,
II. 100:380, holy 100:130, 1QQ-.24Q.

VI. Futam. 2000 m. 1. Nefeleljs (Ko
vák), 2. Kármentő (Deák), 3. Sara 
(Vorst). F. m.: Valahára, Ferkó és Pau- 
lette. Tót..: tét 100:270, II. 100:260, hely 
100:150, 100:150.

VII. Kettestogatu verseny. 1. 'Adoma— 
Tibor (gr. Sennyey), 2. Riadó—-Rudi 
(Dombrády), 8. Mirnbel’.a—Rota (Szi
láé hy). F. m.: Our Pearls—Piczikém
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