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71 szodáldemokpala munkásság 
májusi nagygyűlése

Zavartalanul és incidens nélkül folyt le a tatfevsalli monsfvegyülés

Százezer munkás vett részt a gyűlésen
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Rendkívüli impozáns módon folyt le j 
Vasárnap a magyarországi szociálde- í 
incxkrata pért májusi nagygyűlése, j 
Mintha Budapest munkásnépe kárpó- 1 
tolni akarta volna magát a múlt évben s 
elmaradt májusi gyűlésért, ezúttal még < 
a szokottnál is nagyobb számban se- 1 
reglettek össze a Tattersal óriási he- . 
lyiségében. A szociáldemokrata párt i 
vasárnap délelőtt 10 órára hirdette a i 
nagygyűlést, de már a kora reggel 
óráiban sűrű munkássorok indultak el ; 
a város minden részéiből a Tattersal 
felé. Amikor a gyűlés megkezdődött, 
mintegy 80—100.000 ember szorongott 
ti Tattersal környékén és a sokaságból 
Míg 10—12.000 ember jutott be a gyű
lés színhelyére, a fedett nagy csar
nokba.

A nagygyűlést Jászai Samu, a Ma
gyarországi Szakszervezeti Tanács el
nöke nyitotta meg, majd átadta az el
nöki széket Vanczák Jánosnak’ a Nép
szava szerkesztőjének, aki megnyitó
beszédében komolyságra és nyugodt 
magatartásra intette a hallgatóságot. 
A munkásdalárda ekkor a Marseilles-t 
akrta elénekelni, dr. Andrejka rendőr
főtanácsos azonban ezt nem engedte 
meg. A rendőrséget különben 
Andire jka főtanácsoson kívül dr. 
Csapó Ferenc rendőrkapitány képvi
selte és az ő vezetésük alatt nagyszá
mú gyalogos rendőrség is megjelent a 
gyűlés színhelyén.

Farlcas Ilstván a szociáldemokrata 
párt titkára tartotta meg ezután ün
nepi beszédért. A nemzetköziség esz
méjét fejtegette. A munkásságot a ka
pitalizmus elleni küzdelem kovácsolta 
egy nagy nemzetközi tömeggé. A 
munkás Internacionale arra törekszik, 
hogy a békekötés nagy igazságtalansá
gai ellen tiltakozzék. Rátért az aktuá
lis szociálpolitikai kérdésekre. Ná
lunk ezek a kérdések nagyon elhanya
golt álapotban vannak.

A munkások olv nagy számban ''an
nak kereset nélkül, amire példa már 
nagyon régen nem volt. Magyarorszá
gon nincs ezekről semminemű gon
doskodás, a szak szervezetek adnak 
ugyan segélyt, ámde hol marad a kor
mány. Az államnak kell kiegészíteni a 
szakszervezeti segélyt. Követeljük, 
hogy a kormány foglalkozzék a mun
kanélküliség problémájával.

Felkiáltások: Sürgősen, azonnal!
Farkas István: A háború viseltekről 

való gondoskodást sürgeti. Ha a mun
kásság nem gyakorol befolyást az ál
lami életre, akkor ezek a feladatok 
nem is oldahtók meg. Előfeltétele en
nek elsősorban a közszabadságok hely
reállítása. (Úgy van! Éljen!) Első
sorban követeljük, hogv állítsák vissza 
a sajtószabadságot. (Lelkes éljenzés.' 
Követeljük az egyesülési és gyülekezési 
jogot, követeljük a politikai üldözteté
sek azonnal megszüntetését, mert még 
ma is kihallgatás nélkül vannak embe
rek fogságban, (l'gy van!) Ha valakit

a bíróság elitért és kitöltötte büntetését, : pete gróf! Lovcsen grófja! I Magyarországot a munkásság nélkül
találják és internál-I Farkas István: A mostani magyar-’ nem lehet újjáépíteni. Nem lesz itt 

addig nyugalom, amig Magyarország 
igazi alkotmányos, demokratikus ál
lam mm lesz.

A gyűlést ezután berekesztette. A 
munkások távozás közben rázendítet
tek a Marseilles-re és a dalt az utcán 
is folytatták. A tömeg zárt sorokban 
hömpölygőit a Baross-térig, ahol 

a készenlétbe helyezkedett 
rendőrcsapalok közül eg.y lo
vas szakasz hirtelen beleugra
tott soraiba. Nagy kavarodás 
és tumultus támadt erre. A 
rendőröknek felt űzött szu
ronnyal nagynehezen sikerüli 
a járdákra felszorltani a tö
meget. Izgatott kiáltások 
hangzóitok el és több heves 
jelenet játszódott le. Néhány 
munkást g rendörök elvittek 

a tűnt elől; közül.

A tömeg ezután a város különböző 
utcáin minden különösebb incídenj 
nélkül rendijén szétoszlott. A gyüléi 
környékén mindenütt erős cirkáld 
rendőrcsapatok ügyeltek a rendre 
azonban különösebb dolguk nem 
akadt.

akkor gyanúsnak találják és internál-( . ....................... .......................
ják. (Felkiáltások: Gyalázat!) Mi tehát i országi viszonyok Ili. Kapóién korá- 
követeljük, hogy a politikai internálást ' hoz hasonlatosak. Ott megvoltak azok 
szüntessék be. (Felkiáltások: Azonnal'.) ! a külön katonai alakulatok, amelyek 
a közszabadságok helyreállítása előjel- j uj erkölcsöt akartak csinálni, ott ka-
tételei annak, hogy ezután beszélni le
hessen minden másról. Amig ez meg 
nem történt, addig ebben az országban 
alkotmányos élet nem fejlődhetik. Ná
lunk az egész nagy felfordulásért, Ma
gyarország feldarabolásáért, a forrada
lomért a munkásságot teszik felelőssé. 
Ilá mar szóhoz jutottunk, hát beszélni 
kell erről. Mi, akik nem folytunk be 
az állami életbe, sem a közigazgatásba, 
mi akik harminc esztendeig küzdöt
tünk az egyesülési és gyülekezési jog
ért, a sztrájkjogért, a szólás és sajtó
szabadságért, mi hova jutottunk.

Felkiáltások: Hajmáskérre!
Farkas István: Ha Magyarországon 

az alkotmányos élért a szociálpolitikai 
szükségleteket kielégítette volna i 
a többi nyugati államokban, ma m: 
volna. Ezután Andrássy C. 
gróf „Diplomácia és ^Világháború" 
cmiü könyvéből olvasott fel néhány 
szemelvényt. Andrássy nevének kiej
tésekor a tömeg ilyen felkiáltásokat 
hallat:

— Le vele! Köpönyegforgató! A fe-

Tíz ellenzék akciója 
megbontja a kisgazdapártot 
Ellenzéki programra huszonkilenc határozati 
javaslatban — Szenzációkat igér a budgetvita

— A Hétfői Napló

A szociáldemokrata párt nagygyűlé
sén kívül az események súlypontja 
Lovasberényre esett, ahol Cserty Jó
zsefnek volt a beszámolója és erre a 
beszámolóra elutazott Dalia Aladár és 
Rassay Károly is, úgy hogy fontos 
nyilatkozatokat várnak. Sokat beszél
tek az elmúlt héten egy Baltazár ve
zetésével alakulandó pártról, melyben 
a Batthyány-féle függetlenségi párt és 
a Bállá— Rassay-féle függetlenségi pol
gári és kisgazdapárt egyesülnének és a 
programadás Lovasherénybcn történ
nek meg. Ezzel szemben i'Jen határo
zott formában cáfolják meg az uj párt
alakulás hírét. Ha Lovasherénybcn 
nem is ez fog megtörténni, mégis való
színűleg fontos kijelentések történnek 
majd, úgy hogy

május elsejét a baloldalu megnyi
latkozásnak kell tekinteni.

Az ellenzéki akciók általában mind 
éiénkebbek lesznek és ebből a kor
mánypárton azt a konzekvenciát von
ják le, hogy a Bethlen-kormány alatt 
még inkább szilárdult a konszolidáció. 
A kedden meginduló budgetvita fogja 
megmutatni a huszonkilenctagu ellen
zék erejét és támadó kedvét. Különö- 

* sen nagy érdeklődéssel tekintenek

tonai különítményekkel gondoskodtak 
felülről, hogy milyenek legyenek a 
választások.

Felkiáltások: A Prónay-különit-
ménul A különítmények!

Egv hang: Le Bokányinál!
Ekkor óriási lelkes kiáltás moraj

lik v'é-gig a tömegen: Éljen Bokányi! 
— kiáltják és tapsolnak.

Vanczák elnök: Elvtársak! A közbe
szólásoknak gyűlés feloszlatás lesz a 
vége. Kérem önöket, ne lármázzanak, 
nyugodtan, türelemmel hallgassák 
meg a szónokot.

Farkas István: Ne vezessen bennün
ket hoszu, hiába akarják börtönbe be-1(1X31 ...... .4 ...az ...... ......... .-a- ...

mint i ’árni a szociáldemokrácia gondolatat, 
i más i !ni» akik ennek a nagy gondolatnak 
Gvula ^:,aTco'Saj vagyunk,^ együttesen és egyé

ni!ég Js a szociáldemokráciáért küz
dünk és fogunk küzdeni, mindeneken 
keresztül is. (Hosszan tartó lelkes él
jenzés és taps.)

Vanczák János mondott végül be
szédet, amelyben hangoztatta, hogy 

tudósítójától. —■

Vázsonyi Vilmos első felszólalása 
elé, amely talán még ezen a héten 

megtörténik'.

— Az utasítás és megállapodás kü
lönben az, hogy minden ellenzéki kép
viselő beszélni fog és mindenki határo
zati javaslatot fog benyújtani. Ezeket 
a határozati javaitokat egységesen ál
lapították meg és körlübelül ez a hu
szonkilenc határozati javaslat lesz az, 
amely az egyesült ellenzék elvi pro
gramját ki fogja fejezni. Most már az 
a kérdés, hogy a kisgazdapárt hogyan 
fogja fogadni ezeket a határozati ja
vaslatokat, amelyek tulajdonképpen a 
kisgazdapártnak is határozott követe
lései és amelyeket csak a kormányban 
való részvétele miatt akasztott ismét 
ideigleensen szögre. Mégis az ellenzék 
oldalán határozottan számítanak arra, 
hogy

az Menzák akciója felt6lleniil 
megbontja a kisgazdapártot,

nből igen nagy számban vannak az elé
gedetlenek. Sokan még nagyatádi Szabó 
Istvánnal is elégedetlenek, dacára an
nak, hogy hónapok előtt még az ő te
kintélye megközelíthetetlen volt.

Ma sokan emlékeztetnek arra aí

időre, mikor Kossuth Ferenc minisz
ter lett és attól az időtől kezdve nép
szerűsége mindinkább hanvatlani kez
dett. A hasonlat talán nem talál egé
szen, de kétségtelen, hogv nagyatádi 
Szabó éppen legrégibb hívei kezdenek 
meginogni és igen sokan vannak, 
akik az ellenzéki ostrom idején lelki
ismereti kérdést csinálnak a szögre 
akasztott programúiból és többen át
pártolnak a fügetlenségi polgári éj 
kisgazdapárthoz.

Mayer János 
Közélelmezési miniszter 

mérséKletre inti a gazdáKal
1300 Koronánál nem ac! többet 

a Kormány a gabonáért

— A Hétfői Napló tudósítójától -~
A gabonaellátásról s a közélelmezési 

kormány legközelebbi terveiről Mayer Já
nos közélelmezési miniszter ma igy nyilat
kozott a Hétfő iNapló munkatársának:

— Holnap, hétfőn délután naev ankétet 
tartunk & közélelmezési minisztériumban, 
amelyben a gabonával és liszttel való el
látás kérdésében meg fogjuk hallgatni az 
összes érdekelteiket. A szakvélemények 
alapján fogjuk azután megcsinálni a ga- 
bonarend eletet, mely a lehető legrövidebb 
idő alatt megjelenik, hogv minden nyug
talanságot eloszlasson. Ebben a rendelet
ben azután fel lesznek sorolva mindazok 
a kategóriák, amelyek ellátandók. Annyi 
bizonyos, hogv

az ellátandók számát kénytelenek 
^agyunk leszállítani
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■— Ezt különösen azért említem most, 
mert külünööző oldatról hallom a kéű-'-tf- 
l-cesett > teánk ozást, hogy nem lesz gabo
nánk, mert

a termelők nem adják a kormány 
által ircfjállaiíiQtt 130(i koronás 

ároti.

A magyar vasutak helyzetéről 
tárgyalt a barcelonai értekezlet

34,160 kocsit vittel: el a oterkeK és a románok
— A Hétfői Napló tildásilójálől. —

' kí’tse'sxEpf'sctlckrw’k és irőnkozóknak 
én azt izi'i.cm, ’Ih.^v ;.. féljenek, c/abona 
l.sz és mindenki jól el lesz látva, altit cl- 
lé'nn'ciánnk fogunk minősíteni. A gazdái;- 
n k vt-'-ig. akiket leikliánéielten ügynö
kök r(,']!í>v.>Jl:i'!,, |ipgy ue adják ide a ga- 
1-oriát I^OO IcTrnáiárf, mert majd ad az 
állam lubbct is s a hasznon mep lehet osz
tozni!, azt izmiéul, hagy én, aki marjain is 
nazda vagyok, hozzájuk való meleg szivppl 
adom nekik " lamieSQl; adták ide a yabo- 
u-íi 1300 koronáért, meri ha nem vei iák, 
akkor egészen rövid idő múlva kényfele* 
nek lesznek nem 1300-érl, hanem a fclááíl 
piacra dobni. '.1 kormány cl van hatá- 
rozva, hogy semmiféle körülmények kö
zött ennél az árnál nagyobbat nem ad 
mén. amint hegy nem h adhat mog, mert 
belepusztulnia az ország.

■— Az 1300 korona ugyanis teljesen 
mer/ft cl a világ paritást árnak. Sőt u vjlág- 
r-ruritási ár még valamivel csekélyebb. 
Hamburgban ura 1250 korona a búza ára. 
Megdrágítja .számunkra a szállítás. De lio 
iM'nziinl., amely, bála istennek, emelkedj 
tendenciái inulid. már csőik néhány fillért 
javul, akkor nagy könnyűséggel elbírjuk 
ezt az árat- S akkor a kormáa>v, amely 
műi t nehéz helyzeti en van, meri

sül lősen 3000 vagon gabonára 
m. . i szüksége. amelyből külföldi 
bevásárlásaink revén egyelőre 
csak :/)Öy vagon áll rendelkezésre.

A harcé’ . ai ne. zclközi vaMitütivi tár 
gy'di.í- n.-hánv nappal ezelőtt befejeződött 

j és Walin Emil dr.. dáv- lauác»u|, aki i. 
i tárgyalásokon Magyarországot képyittpHlb 
i már vissza is érkezőit Budapestre. Az 
j értekezleten — mint ismeret06 — az egyes 
• országok közölt felveendő békebeli íorga* 
I lom megkezdéséről s a * úti, hajózási es 

postaforgalom megindításáról tárgyaltak, 
ezenkívül szó volt a régi forgalmi szabá
lyok hclyrcállilásáról és a kereskedelmi 
érintkezés lehetővéléi hről is.

Az értekezleten Waller tanácsos tői bek 
között elpter.ieszleíl-J uzokul a súlyos ká
rokat is. amelyeket az államvasutak a for
radalom óta szenvedtek. Előterjesztette, 
hogy a magyar kormány, a fegyverszüneti 
szerződésből kifolyólag, kénytelen volt a 
szerbeknek 154 millió korong értékű moz
donyt és kocsit átadni. Az aránylag rövid 
ideig tartott román megszállás alatt Ü6Ü 
mozdonyt vitték cl. Ü42Ö millió korona 
értékben, melyek közit 1003 volt elsŐ- 
ranyti. Ezenkívül 27 darab idegen moz- 

Idoiiyt, melyeknek értéke ismeretlen. 69 da- 
' rab udvari és termcskocsit. ÍOOfí fzeiyélg- 
! kocsit, 790 potfa- ás galambkocsit, ~W6 
teherkocsit, $379 tartóim- és kazánkocsit, 
összesen tehát 31.160 kocsit. Ilyen módon 
az államva.-.'daik 11,420,271.390 korona, 
más vasulUírsnságok <8.625,095.000 korona 
kárt szenvedtek. Ezenkívül elvittek még 
21.972 kocsit, melyekből azonban 17.191

: kocsit visszaadtuk. Minthogy ezeket az 
’ utóbbi kocsikat kocsikieevenlités óimén 
I vitték el, ez-eket kötelesek volnának vissza- 

l<dijj( de még tartoznak 4781 kocsival. me
lyednek vis^íjszplgáltalábát folyton hux- 
•z.ák és halaszt|ák.

Az elhurcolt kocsik közit! 37.7Ó6 kocsi 
volt különféle anyaggal és áruval meg
rakva. Vasúti anyaggal 4232, katonai áru
val ltJ.20‘>, g; uréwckkci és gépükkel 33ty), 
élő állatok kai 4000, élelmiszerekkel IftíO, 
egyén árukkal 11.103.

Az állpinvr-utak hálózata a kezelése 
platt álló helviérd'kü vasutakkal 19.043 
kilométer volt. Ebből a békeszerződés 
alapján 7052.7 kilométer maradt birto
kunkban. Nagyimag.yarqrfiM’igitek 14 kel
lően kiépíted határállomása volt, melyen 
a- átmeneti forgalmát lebonyolította, mig 
Gsonkannwtyarország 46 ki sem fejlfa?t- 
hetö liitárűilomássál kell hogy bajlódjék.

Az, értekezleten, amelyen Gábriel Hano- 
(aux volt francia miniszter elnökölt s ame
lyen harmincnyolc népszövetségi tagon kí
vül Magyarország, Németország és a Ke
leti-tenger partján fekvő uj államok is 
i.vpvisellcttéíc magukat, nagy jóakarattal 
fogadták a magyar államvasutak helyzetéi 
és számos olyan. határozatot hoztak, ame
lyeket legközelebb a népszövetség tanácsa 
elé terjesztenek, mint ez európai forgalom 
helyreállítása szempontjából sürgősen 
. égrehajtaudó kívánságukat-

folytatni fogja a külföldi bevásárlásokat 
és a küljöhl konkurrcnciájával fogja ide
haza szabályozni az árakul. Teljcsitséik hát 
n gazdák is kölelcsságüket, ne hagyják 
magukat elbofonidilMjá, mert súlyos kárát 
fogják vallani, ha az ország nehéz sorá
ban maguk leié hajlik a kezük.

RlegíjKokpít

Harmincnégy tőzsdebizományost 
jelentettek fel a rendőrségen 

Több milliót követőinek a feljelentek — A rendőrség nem 
tartóztatott le senkit — Kiss István randBrtanácsos nyilatkozata

— A Hétfői Napló fudósMIiMl —

egy nagyslilü szélhámos Különös formában jutott cl az olcsó* 
sági hulláin a rendőrségre. Az általános 
.-.---'-.kL-.’.í-I __ TW-r;— ’3
ja magyar valuta javulásával erőteljes, 
{tartás bessz volt a tőzsdén. A krach egy 

•áth uj pesti típust vetett a felszínre, azokat 
ma*'az embereket, okik a normális viszü*

tőzsdobiiorp.inyosok elten, mely telje* 
lentűsek ki I: étén a sablonos indokolás:

Bi3Ci2Oftsm’& AbáU mozi vállal a tol .oicsóbbodási folyamattal kapcsolatban és 
alapiét a W«al< klókbólk«±^

Budapesten sokan ismerték Horváth uj pesti típust vetett a felszínre, azokiit 
Menyhért soffört, illetve — mint ő ma*'az embereket, okik a normális viszó* 
gát bemutatta fiimrendezőt, aki a nyok között elérhető jövedelmüket és 
Kommün alatt igen sok érbpkót csempé* 'élctstandardjuknt — a>mit békében ren* 
szett ki Kun Béla megbízásiból Bécsbc. idős munkáival biztosítottak — úgy akar* 
A konwniia bukása után Horváth Mony* (fák részben elérni, részben megjavítani, 
húrt Becsbe tette át működése színbe* 'hogy a tőzsdére vetettók magukat. A 
lyét a ott rövid idő dalt Bécs legnn* Ibáborus konjunktúra a kissé tágabb üz» 
<\ohb siherévé nőtte ki magát. jleti k'Bciismercttcl dolgozó bizomAnyoÉ

Horváth a Becsbe menekült „emim ;sok lehetővé tették, hogy kisfizetésű 
tjrans*' cimboráival temérdek csalást kö* j ombcixsk, hivatalnokok, güpirónők, nin* 
vetett cl, melyek közül igen nagyszabású cérck, urissszonyok a tőzsdét tődiiijes 
íz a stiklijv, midőn az olasz missziónak ínak. Amíg a háborús áremelkedés tar* 
eredeti Salvaisun d.mozi kban homokot főtt, az értékek az égig nőttek, a tőzsde 
adott cl és ezen az üzleten milliókat ke*'friss nütetü közönsége hasaid módon 
réseit. Ezt a csalást minden há-ntódár. ívitte pcnnét, a részFöges fedezeteket, a 
nólkiil sikerült megpsznia, mert eladó*'bizományosodhoz, hogy törpe tőkéjüket 
Ként ogv tar ,át szcrepvltcttp, aki mogszc- jmcgnatványozziVk. Az értekék csak 
költ Bécsből és igy Horváth minden emelkedtek folyton. Az uj publikum 
vseldlunányt reá náritthatva, semmiféle !mind hazardabb és hazardiabb i iji. -----—
megtorlásban r.;m révzcsiilt. (sokat adott és ez a konjunktúra maga ic ft. wBotcnclák nem mentik ki a

Az ebből ••.zwsGtt pénzt kétkézzel (után vonta a bizományos üzlet erős ®SkAsztas krAenumát, a rend*
szórta Ucn.’uh a bácsi zajos élet hők ;föllendülését, sőt az ahnonmá’Hs tulten* , fn ■u\,Í{ífy'c*"en
gyeinek és haíomtoiü cimboráinak. Két'Rését és tbmciűeacn jelentkeztek uj hi*‘ 
saját autója s volt, úgy, hogv Bécs köz* izományos vállalkozók. Természetesen c'Wr<i?7L , Munkatár*
Ismert alakjj lett. 1’ >köz''.nl .’nt némdv {ezeknek ismét ejak cminems érdeklik tíi t0 *i- C-n /
•sdásnál wijt.iveszett annyihan, hogy ívelt, hogy komitenreik száma meg- XaT08Ünii < m’*n“o.r£‘’® főkapitány$4*
•ovid időre őrizetbe vette a rendér>?g, szaporodjék és ennok ctónUére minden {t<wrlA*C Vi 4 sWasat^»i csoport*
ic Bécs legubü büntető jogászai segít* 'lehetőt elkövettek. Jellemző az egész iAÍM Isteán dr. csoportvezető
legével mindig 'ikcrült magát a biMi 1 hallatlanul mcRnövctcdctt kaotikus r<-nd<>rbanucsost, oki volt szives a kő*
téléi alói kivonnia. (töucfol forgalomra, hogy az egyik bízó* |vetkezőket mondani:

Legutóbl) azcn '.m milliókra menő szó* imányos ügyfelei között két hordár is i - - Az utóhbi Időben tömegesen ér* 
iol»hami:.itásban vett részt. Ezzel any* iwui, nem is szólva arról, hogy dateklb kező és főbb milliót IcüveíelÖ reljalcnw* 
nyÍT< kompronútáita magát, hogv jó vek, államhivatalnokok, azoknak felesé* sok mind a tőzsdei krach követkéz* 
egynéhány évi börtön várt reá. A bünte* goik és a legképtelenebbill vegyes társa* |menve. Ezek tulajdonképpen nem c&,u 
t<S valói azonban ir ég : ' . ;cko á;> ();a‘-z* |jdg tolongott u trafikból, korcsmából, lások és sikkasztások, hanem egyszerű 
országba menekült és Gvnuáb.in híjára iháznwsfcrlttkdsból átalakított bizomú-Iclsz-ámoUsl differenciák, amelyekre vo» 
szállva, Argentiniába hajókázott ki. jnyós Irodákha. Azonban ez az egészség* natkozólag a mi munkánk mindössze 

llo -átírnak Budapesten is vannak cl* 'télen kintivá* mint egy mérges pattanás annyiban merül ki, hogy megállapít|u>k 
intézctlcn csdádi ügyei, még u koimnün jegyüzérré szakadt fel a magyar valutája tényállást, azután áttessziik az ügyet 
idejéből kifolyólag és a törvénys-zék onegiavulásának perecben és a nyugatról |a 89. szakaszra való hivatkozással nz 
vizsgáló birőja most nem régen köröző* ||Övu olcstisági hullám megérkezésekor, .ügyészséghez. Tegyen az ügyészség In* 
levelet biK.sáto'.t ki ellene. Kózrekcrité* (Egy sajnálatos jelensége azonban mégis Iditványt a feljelentés tárgyát képező 
sérc azonban cgyJőrc vájná levés re»ic.*ak van annak a folyamatnak, melytk ügy minösitó-•-?-*.tkú=ák-.
iminy van, mert egv budapesti ismerőbe gazdasági viszonylatainknak a normális egyetlenegy letovtőctatást sem foganatom 
a papokban levelet kapott Bucnosalrcj* {mederbe való visszatérését kíséri. Az silottunk. Érteni kell, hogy tulajdon* 
hói, mely levelűben azt Írja Horváth. | apró emberek a tőzsde értekek zuhanásképpen miért is történnek ezek a fel* 
lug\ ;,.;.n jól megv dolga, a Bécsbca savai együtt buknak. Nagyon soxan cl* jelentések. A magyarázata nagyon egy* 
Bzcrzctt millW.ból filmgyárat alapított, «*’«”ti^' »!«*>■•» « nXn.t a .— u_...
mely nagyszerű jövudalmct hajt neki. Az 
illető hudapcvtí ismerőre est a levelet 
bcezoigáltatta a buda.v .ti rendőrségnek, 
»le miután Argentínával a kiadatási eljá* j...™ ......... - ....(
rite míg nincs f.zabályozva, ennélfogva a ,tűk olyanok is, akik clvenxtctték nem* {teremti 
rondőrség más egyebet nem tudván csc csak a saját pénzüket, hanem — és itt rajta követel, csakhogy elkerülje *a netn 
lekodm. átkukltc a levél lefényképezett .kapcsolódik be a rendőrség munkája — {éppen hízelgő rendőri kihallgatásokat és 
másolatát n bécsi rendőrtegnek. mely a megbízóikét is. esetleg ügyének a hírlapok tevén való
n.igvoHi büncsclekn)én\'ck miatt keresi | Naprnap után érkeznek feljelentések publikálását. A számítás igen gyakran 
©zt a nagystílű szélhámost. az áliamrcndörség főkapitányságához beválik. Idáig a feljelentett tözsdebizo*

... X. F. tőzsdebizományos ellen 
csalás és sikkasztás büntette 
miatt. Eddig harmincnégy tőzsde

bizományost jelentettek fel.

A feljelentéseknek tárgya tedjesoa 
egyöntetű mind arról szól, hogy a 
tőzsdebizományos megbízás nélkül fór* 
gáttá a megbízóik értékelt és elvesztette 
a komitensek részleges vagy teljes fe
dezetéül szolgáló tőkéjét. A bizományos 
azután felszólította felét, hogy további 
fedezetre x koronát küldjön be, mire 
a feljelentő kijelentette, hogy ő nem 
adott újabban mcghizásLA levélváltás* 
bő! szóbeli veszekedés, majd fcljelonbés- 
lett. Van azután egy másik fajta félje* 
lentés is, amelyik arról szól, hogy a 
bizományosnál jektifikező tel nem tudja 

_____ jm^lwmnl az értékeit, mert a bizomá» 
_________   ...Jgbdzá* iuyís olspckuldlta azokat. Természcteseh 
(sokat adott és ez a konjunktúra maga ; *.?"*®rc'nc!** 
(utón vonta a bizomápyoe Üzlet erős

zajos élet híd* Iföllendülést, sőt az «
-ü cimboráinak. Két Rését és tömcigczcn j----- -- ------- -- .... ,»

volt, úgy, hogv Bécs köz* izom'ányos vállalkozók. Természetesen t(,z’d cWr ®J6 tartozik. Munkál
lett, l'i'áözí'.nb.’nt nemJv ezeknek ismét ejak cminema órdckqk meskordezte ebben az ügyben

yihan, hogv iveit, hogy komltemejk’ száma meg.
a rendőri ig, szaporodjak és ennok elérésére minden . - .

l| • —« oz egész iKiás István dr. csoportvezető
kaotikus Tcndörbanácsost, aki volt szives a kei*

vesztik mindazt a pénzt, amit immár 
evek óta tartó spekulációval összoszc- 
restek.

:rc vonatkozólag. Idáig

szerii. A feljelentő számit arra, hogy a 
bizományos, mikor az „Idézés bűnügy.a tartó spekulációval összoszc- bizományos, mikor az „Idézés bünügy* 

-------- Azonban közgazdaságunk gyökben" cimü idézésünket kézhez kapja, 
gyulája a bizományosok üzleteit és erő-.melyen a neve mellett „mint terhelt" 
teljesen megingatta, sőt vannak közot* jáll, meg fog ijedni és a föld alól is elő? 

..;tűk olyanok is, akik elvesztették nem* {teremti azt a pénzt, amit megbízója 
egyebet nem tudván csc- csak a saját pénzüket, hanem — és itt rajta követel, csakhogy elkerülje 
k a levél lefényképezett .kapcsolódik he a rendőrség munkája — 'éppen hixelgő rendőri kihallgató

mdnyosok több, mint háromnegyed 
része tényleg Iciegyekatt feleivel. 
bizományos du facbo magánjogálag fele. 
|<is, azonban a fé| ptM-Rári, vagy a 
tőzsdebiróság utján tartoznék julajdon. 
kippen igénvét érvényesíteni. Azonban 
az egész egyszwd ügyvédi praxis, hogv 
a lendflrségct veszik ügyeik ^intézése 
érdekében segítségül, mert ösujichason. 
lithatatlanul gyorsabb és olcsóbb az eb 
íjntéíési mód, mé^ abban az esetben ű 
ha a „csalás és sikkasztás^ plausibilöin 

'képtelen.
i A rendőrtanácsos nyilatkozata végre 
tisztázza azt a kérdést, amely oly ok. 
tuálas ma a tőzsdén és amely nem egv 
gondterhelt órát okozott az amugysem 
valami kedvező kilátásokkal rendelkező 
tőzsdebijiományos.nak. B,
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Aki kétszer adta el 
a más házát

Érdekes feljelentóe érkazett a hét vé. 
néga főkapitányságra, Dr. Halász An* 

dór ügyvéd fcljvJentóst tett özv. Selymes 
Sándorné cdlw, a-kj házát ügyfelének, 
Neigev Mártonnak eladta és az adásvétel 
megkötése napján az Ingatlanforgalmi 
Közvetítő Iroda közvetítésével Scherer 
Lajosnak szintén eladta. A feljelentésre 
megindult nyamozáa azután u>bb érdé* 
kés, sőt szenzációs fordulatot hozott, ki* 
derült, hogy Selymesné 3em Niegernek, 
sem Schetttnek nem adta el a házát. Az 
ügy előzményei a következők:

Április 23*án a Pesti Hírlapban meg* 
jeient egy hirdetés, amelyben a Tűzoltó* 
utca ló. számú házat kínálja megvételre 
Selymes Sándomó. A hirdotéspe ketten 
jelentkeztek, Ncigcr és Schener. Neiger 
jqlpnfkezett először és elment a Hajós* 
Utca 4. szám alatti lakásba, ahol egy de* 
gáns csinos urinő fogadta, megmutatta a 
telekkönyvi kivonatokat és mogáílapo* 
dott Neigcrrel, hogy ügy védj ddséreté. 
nbe másnap felmegy Nciger ügyvédjéhez 
éa ott meg fogják kötni az adásvételi 
szerződést. Délután az Ingatlanforgalmi 
részéről megjelent egy megbízott a Ha* 
jósmteai lakásban. Ott egy urlasszony 
Sclymcsné néven mutatkozott be, tir« 
gyált vele, majd megállapodtak, hogy 
másnap megkötik a szerződést az Ingat
lanforgalmi irodájában. Ugyani# a köz
vetítő irodát Sebe re r megbízta a tárgya* 
lás lebonyolításival.

Másnap azután délután 3 órakor 
megjeteat egy a Hajós-utcai urinő Ha* 
l$sz dr. Irodájában és megkötötték az 
eladásról szóló szerződést rövid megbe* 
szélé® után. Az asszony szép szabályos 
betűkkel irta alá a szerződésen: Özv. 
Selymes Sándorml, A sxerzödés szerint 
felvett 250.000 koronát azzal, hogy a 
szerződésben meghatározott időben laká
sán várja a 820.000 egynéhány körömi 
hítratókot. Azután elment. Innen egye
sen az Ingatlanforgalmi irodájába hajta
tott számozatlan kétfogaíu kocsiján és a 
megbízott aki lakásán volt éa igy „Sely> 
másnál'* már ismerte, bemutatta neki 
Schcrcrt, akivel szintén megkötötték a 
szerződést. Scherer csak 200.000 koronát 
fizetett előre, a többi az átíratás mega 
történte után volt esedékes. Három nap 
múlva a vevők, akik ismerik ogymást, 

. véletlenül találkoztak és meglepetésüktől 
alig tudtak szóhoz jutni. Mikor megtud* 
ták, hogy becsapták Őket, siették a 
rendőrségre és megtettek a feljelentést. 
A detektívek kimentek a Hajós-utcai la
kásba, és Selymes Sándornét bevitték a 
fökpaitányságra.

Bcllo tanácsos azonnal mag* elé ve* 
Mltette fts vállalóra fogta a» asszonyt.

— Miért tgádjs, hogy a házát el skaw 
Ja adni?

— Kérem azt nem tagadom.
— Mikor volt fenn magánál Nelgcr s 

ház vételéről tárgyalni?
— Kérpm ennyiem nem lárt senki a 

kérdéses időben, annál is Inkább nem, 
meri A’ógrdd Verőcén voltam.

A nóta vége nz, hogy Selymes Sórt- 
dómé bebtzvnyitolla, hogy nem fa vo-t 
Pesten a kritikus kél napon. A tűmbe* 

( siléskor pedig Nfeigyr és Scherer kije* 
j lentcltdlc, hogy a hölgy nem atonoi av» 
I vei, nkiíol a ndzal vették. Nagy bocsá* 
rntkétesek közepette bocsátották szaba
don nz uriasszohyt, do letartóatattak a 
Kel;ti pályaudvaron Kolmann Hildát, 
Sclyricsnének egy távoli rokonát, aki 
Sulymesué Mvollétébgn eladta a Tűzoltó* 
utcai házat — kettőnek egyszerre.

Koimann Hilda töredelmesen bevtb 
lolta hilnét. mire a rendőrség leta-tóz* 
tat te. A 430.000 koronából 50.000 korona 
hiányzott, a többit megtalálták a leány
nál a bőröndben, ami sok ut a való ele* 
másaiéval volt megrakva, tekintve, hogy 
tulajdonosnőjc éppen cseh terítette ká» 

I s?ül{t
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lantos költőkrőla
■j Ural köttö sohasem élt u$y, mini 

a vidéki földbirtokos, mdg a ntyy, nyu* 
gáti országokban sem, ahol a művészt 
csengő aranynyal fizetik. A siker ormára 
felleúszott regényiró, u híres festő, 
szobrász vagy muzsikus némely orsztb 
gokban többét keres a bankdirektorokt 
nál, de a költö, aki rimes sorokból 
akarja eltartani a családját, még a lege 
kulturáliabb tÓBsadalniokban sem élhet 
úgy, mint a valamirevaló müeszlergá: 
lyos. (Természetesen nem szólva a 
poéta leiireaufesoJcröl és egyéb udvari 
emberekről, akiknek múzsája briliiánsot 
kát és drágegyönayöket hord a fülében.) 
Ezt a hivatást, ősidőktől fogva, mindig 
fart pour l'art űzték. Az emberiséá 
igazi költői közül a nagyobbik rész 
mindig éhezett, nyomorúságos szobái 
bán lakott s kórházi ágyon hált meg, ha 
csak nem ősei kastélyában cizellálgatta 
a verseit, mint Puskin, Rostand, vagy a 
mieink közül Orczy Lőrinc báró.

PannakiC még költők, akik kizárólag a 
Versírásból élnek? És ha vannak, menye 
nyit keresnek e zord korszakban, mikor 
a Csiga, a régi Zenélő óra, a Kispipa 
nevetségesen olcsó árai helyett nekik is 
hctvenmyolcvan koronát kell fizetniük a 
vacsoráért? Mennyit adnak manapság 
egy alanyi l.ő‘......'.vI„... ( 
'állm a honorárium a ruha, a cipő vagy i szolgálati 
a feketekávé árával? Miből élnek a aszpirint vett Ih» 
huszadik százait lantosai, akik som j mókást nlknlma.: 
kabarék számAra nsm dolgoznak, sem tűk. 
nem riportéi .'-skednek a tisztességesen 
fizető napilapoknál?

Megkérdeztem egy költői, akinek ne= 
vét az egész or.írdg ismeri s aki körtlL 
belül húsz év óta munkatársa a 'külön* 
biiző szépirodalmi lapoknak, de sem 
ujságc-iinilással, sem kabardzéssel, som 
prózai munkák Írásával nem foglalkozik.

— Hogy miből élek? Ezen már négy 
t'v óla tőröm a felemet, de Őszintén 
szólva, ma sem tudom, no papíron kü 
számiiom, hűt körülbelül ezerkétszáz 
koronát keresek havonként, de bizonyos, 
hogy sokkal többet költők, habár csalói I 
dóstul nyomorgókéiib&l győzöm a többi 
'kiadási? ?«r*cni tudom. Art sem mond* 
halom, hogy mór inindenamat eiadlam, 
mert semmise volt, amit eladhattam 
volna. Évek óta nem tudom, hogy miből 
fogunk dini holnapulán, de annyi vahn 
hogy mégis előkerül valahonnan, hogy 
éhen nem halunk. Rejtély ez, amit nem 
tudok megfejteni. Azt keit hinnem, hogy < 
éjjelenként vaiamj jótékony iündv5r 
csempész bankjegyeket a pénzes túri 
cémbe.

.4 költő olyan álmatagul mondta ezt, 
inhtha csakugyan hinne a jótékony tűm 
dérben, én azonban tudom, hogy a jőve* 
delemtöhblct nem ilyen transccndentális 
forrásokból kerül ki: a lantos néha 
bakkot játszik s mivel a szeszélyes Kor* 
iutia ugyláf szil; burái súgót tart u kot 
moly Eratóval, hál olykonolykor szclh 
den hozzáaimul a lantoshoz s egy sze* 
rencsés parolival megkönnyíti földi k(!z; 
delmelt. Práto csak ihletet ad, de Fon 
iuna, aki reálisabb lény, néhuinéha a 
zsírról és a krumpliról is gondoskodik.

bizonyos, hogy a régi költők — a 
szentek, az aszkéták, a halhatatlanok — 
nem kártyafátékkal enyhíthették sivár 
anyagi helyzetüket, de az is bizonyos, 
hogy akkor még kevesebb pénzzel lehe» 
tett végigvándorolni a földi léten, üt 
krajcár volt a badacsonyi bor itcéje és 
tizenkettő a csirke ára és a kapuk, síéi 
les Magyarországon, (árva álltak a feileg* 
hajlós poéta előtt, aki az npostoldk 
lovain rótta u végtelen országutak sorát. 
De a régieknek épp oly kevéssé voil 
meg némelykor az eitödeldshez való 
busz krajcárjuk, mint a niuiaknuk a 
harminc forintjuk. És mégis daloltak, 
mint a tücskök a mezőn, daloltak, mint 
ezek a mai úlhefetlenck, akik őszülő 
fejjel még mindig a rlmjátclkok arany* 
csengését hallgatják, uhelyeti, hogy va« 
/ami jövedelmező polgári foglalkozást 
űznének. Mégis csak lehet valami szép 
ebben a mesterségben, ha ötezoréves 
nyomorúságot panasz nélkül el lehet 
tűrni érte.

Ma szembesítik 
Hüttnert Sztanykovszkyval 

A Tisza-pür mai izgalmas tárgyalása
— 4 Hétfői Napló tudósítódnál. —

'A budapesti biinlcUíplörvényszéken 
folyó 'lisza-iéle gyilkossal bünpeybeu u 
bíróság a mai napon hefajezi Üítuny- 
kovsziij TiÍot kuiriigi.fásit. Nyomban ezt 
kövelőleg újabb érdekes nuuzanali játszó
dik le a monstruózus bűnügynek. Sztanv-, _
fkivszky Tibort szembesíteni fogják //íitf-j mélk>, kritikájával dr. V’latn Ferenc ögy- 
ner ándocrul- Tekintettel arra, hogy ez a 
két tanú a főtárgvuvliás során homlakegy e- 
uttsi ellenkező vallomást telt, egyik a má
sik ellen és fordítva a teafádé znbb gyűlöl
ködéssel tett nyilatkozatot, a srembesttés 
bizonyára erősebb, drámai jelentekben 
lesz gazdag, Ezt követi majd a tárgyalás
nak egy ujább érdekessége, gróf Almásig 
Derítse laniuki'halJgalása. grófnő - - mint 
ismeretes — a réme.^ gyilkosság leíölyásá-

nak szemtanúja volj. Öt is szembesíteni 
ÍOfitálf u vádlottakat.

Á fötárgyalós utolsó napjain Sztany- 
kovszky Tibor nagyon elítélő i lódon nyi
latkozott vallomása során volt védőjéről. 
dr. Lenesei Zoltán Ügyvédről és nem ki-

! melle krUikajitval űr. t. tűin perelte ugy- 
j védet sem, aki k perben korábban ’Al- 
j inássy Dcnitté grófnő képviselői^ volt. Szó 
lesett a tárgyaláson arról 1% lvogv a b4ró- 

súg tnj]uliippcn beidézi dr. I.engvi’l Zol
tánt és kihallgatja azokra a körftlmé- 
nyekre, aniolyckről Sztanykovszkv tett em- 

I ütést a perben. SztanykovHWky már a val
lomása során kijelentotte, hogv ö volt vé-

I (tőiének megadja a lelmenlést a titoktar
tás kötelezelásóge alól.

SzinMz is fHmujdons^oK
* nA« áré királya** a Tivoliban. A 

kalftudoríiírnek nuay foroz^táLan múltán 
iiUti uiog az «h<!) hagyat az u hatalmas 
oIiasz kalandorftlm, mely a héten ,,A» 
erő királya" oimon * Tivoli niüsoríra 
keiül. A fdwaropat A. D. Trouchet ját- 
sza, eiy atlétateiTueiü olasz azinész. aki 
náitiiik abban a dalibban kétsúMteionül 
ugjr muiaukojik ba. boü.v minden további 
laUápá*a is tuloktól* érdekeiig a publi
kumot. A darabol kayggtató burleszkek 
elűzik meg. Aa előadások iözjuumkon 6, 
báromnegj-ed 7 és fél 0 óraor. vasárnap 
és uunopnap 4, bárvmnegyed 6, fél 8 és 
0 érakor kezdiídnak. Jegyek Bárdnál ».

* Koaáry és Király buoaufolHptc. Ma. 
hétfőn fajáai be Kesáry Emmy és Király 
Ernő izenzáoiéa sikerű vendégjátékát a 
Váróéi Szinliás színpadán ..Az ezüst si
rály1-bán. Természeteién ezúttal ia mq- 
íolt háa fogja ünnepek) i a kiváló mává* 
székét, akiknek távozása mán uj Bzerap- 
osatáabau adják a világbirü operettet.

* „Az apám fel«3ége‘* ez a Belvárosi 
Színház ceiítörWkön bemutatásra kerülő 
ud Vermeiül-vijjjátékának a címe. A 
rendkívül mulatságos és íale-vérig pá
risi vígjáték Hajó Sándor fci-dií ááában 
vs dr. Bárdos Artúr í-endezésébén kerül 
színre. í'őszerepoit: üJimonri Mária, Bo
rosa Géza, Pethoő. Ka bős. Béiczy. Wirth 
Sári ás Nagy Margit játsszák. Az ele
gáns díszletük llerunet Hexső tervei sze
rint készüllek. Az esti előad ások vasár
naptól kezdve 7 érakor kendődnek.

* Huszonhármadig hete játsszák 
Glfetíbachoi « héten a Király eainház- 
l.an. Jövő vasárum* délután János vitéz. i (l 011^.,

Az őst i előadások vasiyruap- 
. ... , T ____ kezdődnek.
* A nagyságot, asszony táncosa és A 

Búzavirág felváltva ezen-ptlnck a Ma
gyar Színház e heti műsorán. A* esti 
előadások vasárnaptól küzdve 7 órakor 
kozd$ánek. Jövő vasúi nap délután 2 
ótelíM’ a ..Sasfiók" kerül színre (lellwrl- 
teí a clmszerepbwi.

* Hogy kell férjet fogni? Az, utószó
dón nagy í'lmezonzúciója az a hasonlít
hatatlanul kedves éo szellemes, vidám 
amerikai élni, amely a Koyal-Apolló e 
heti műsorán szelepei. Egy igézőén bú- 
i’s amerikai azinásimÖ. ConstHice Tal- 
magde játssza a fő*>zerop4t u filmnek, 
nmol.vnok „Hogy kell férjet fogni?" a 
í Íme. Mugelőz.i ezt két kacagtató Zigoto- 
bttrleazk. Az előadások egyformán 5, 7 
ót 9 órakor kezdődnek. Jegyek Báninál

* Hogy kell férjet fosni? A legújabb 
r.merikei íllmetar, Constance Talutagde. 
\éktelenül kedves filmen mulatkorJk be 
e héten a» Omniáben. Elejétől végig hal
latlanul mulatságos a ftlm. melynek 
,,Henry kell férjet fogni?" a címe. Meg
előzi ezt egy olasa kalandor-dráma, „Ab 
orő királya", melynek címer,ercpét A. 1). 
Toache. a kitűnő olaaz asinmÚvéeB ala
kítja. Ás előadtok köznahokon 5, 7 és 
9 órakor, vasárnap és ünnepnap 4. hn- 
ranint.gyed 6. fél 8 és 9 órakor kezdődnek. 
Jegyok Bárdnál is.

— Életuntak, özvegy Mannhcim Sán-1 
dorné 28 éves uriússzony Tisza Kálmán® I 
tér 13. szám alaiti lukasán mcgmérgczle | 
magát. A mentők a Dnlogkóriiúzba villák. I 
—• Halmos Tibor lő éves tanuló az An< 
(irússyeut 00. sióm alatti házban szülei 
lakásán kninnel magmérgezte magút. A 
mentők gyoimormosAs után a helyszínen 
hagyták. — Momondát Erzsébet 22 éves 

..................... szám alatti 
kossági szándékkal 

Á meu tők gyomor;
. és a helyszínen hagy#

Iiraur .’UŐ 27 esztendős sütő® 
fogód Szalugriitca 17. szám alatti lakásán, 
öngyr>lioss.ági szándékból felük aszlqtta 
magát. A lka p oia könnyű. A mén lök a fő; 
köqdtánysúgru vitték. ,

- Miísfél vagon cukrot loplak egy
uszály hajóról. A napokban Poznony- 
ból több uszúlyhajót inditoilnk ulnnk ; 
cukorral megrakva Jugoszláviába. A j 
hajóknak az óbudai hajóállomáson kel
lett megállnpodniok és mikor elérke- | 
zett a tovúbbindulás ideje, ószrevellél>, 
hogy az ‘"

! mennyiségű cukor hiányzik.
számira vették a zuszályon levő cukor- 
menmyiséget ás mcgállápitolláli. hogy 
másfél vadonnál több kockftouk.ni- hi
ányzik. A ' főkapitányság dcleklivjei 
nyomíban megiiwHlcltrtk a nyomozást 
és haimarosain kiderítenék, hogy n io- j 
pst a hajó kormányosa töbh más hajó- I 

1 alkalmazottal egyelérlvc köye.tla el, a i 
cukrot pedig Óbuda lakosságba köré- j 
ben értékesitették. Az orgazdáknak ne- i 
vezhelő vevők száma rengeteg, igen jó- i 
módú, tekintélyes óbudai polgárenYbc- 
vek vannak közöttük, akik potom ár
ért vásávoltuk a lopott cnkorból. A 
rendőrség Molnár Gáspáf hajókormá- 
nyost és társait lclartózialla s az orgaz
dák ellen pedig folytatja az eljárúM- 
űz ellopott cukorból (MÁnylag nagyon 
kis 'mennyiség került meg.
- Házasság. Strausz Imro vasárnap 

Inu.asrígol lidlíilt őzv. Rövini íilek Giga.- 
va-1, hlck Be ni át leányával.

— A háziúr, a lift éa a lakók. A Lalo‘>k 
Szöveiiég-o ma (kMülö‘,1 gyűlési tarlóit a 
lift ügyében. Fáy Sándor dr.. n izftvctség 
titkára ismcrlelle a bkiriondelclnck n 
liftre vonatkozó részét és khnulalln, hogy 
q rendelőt tökéletes lürznv.ari lúmasztull. 
Több fehzóhiiís után hatArozall ,|avo*>U« 
lót fogadtak el, mely sr>.>rlnt nz. igr.’-súiP 
ügynilalszt'crt lurolmczid lopják, hogy a 
lakókra nézvo wrehncs rendeltei mSd-r. 
ttiba. Amennyiben azzal nem érnének 
célt, ügy a I írósághoz fordulnál:.

— Bolgár bandák Rarizdátkadana Bu- 
knmlbŐl jGimlik. hogy újabban ismét 
garázdálkodnak a bolgár bandák a d<>b« 
l-udzsal htttái-on, miért is a kormány uz 
ostromállapotot mflgsdgorHolla h határán. 
A támadások leginkább éjaznka törléli’ick: 
ezért az ötödik had'.-l parancsnoka mór. 
lllhilta, hogv .külön engedély nélkül esti 
tű óta illán bárki kimnzöívljon lakásából. 
(MTI.)

— KüldüttBég utazik Romániába 1 
dunai kikötik mtg»izagiMáa*r», Eoka- 
re.slből jdcttllk, hogy cwh kiihtöi,M-g 
utazott Galacba, Brnllabii ás Kon.Mar.ráh. , 
hogy megvizsgálja u dunai kikötőket. 
(MTI.)

óaah-román »—T —r--
Halmlban. Bukamtből johmiiJt, 
í;si.'n<>r»zánga! kötött ' .............. .
zÖdcs értelmében »
IJiaös púlyaudvmnak rctu 
lycn minőkét állam vámh 
(MTI.)

költeményért? Ariinylom i szobaleúnv Aikotmány«u1ca 31. 
ír/um a ruha, a cipő vagy ? szolgálati helyén i'wigyükosjági

Szomaházy István.

l

— A kormányzó fek*ége és Jótsel 
főherceg cMilddja n in>'»rlHTem‘‘iel má
jusi líitRli/'ijágon. A mórin-remvlci 
hucsujáró templomban n májusi ájla- 
I osságon Schloppa pápai nufteius mon
dotta a lilniiU, amelyen a kormány//* 
felesége és József löhorc-’X egész es i- 
ltajavid vett részi

— 'An«ire Glem?i’cc«u new emlék
szik. Pá.risfc-ól jelentik: A Mntín 
lolvlalja ama 39 amerikai szenátor 
nvilalkpzalának közlését, akik nem 
huilandók ratiiikúlni a Vcrsaiiieai szer
ződést. Ez a nvilatkcgnl az amerikai 
lapokban íucHielont már a béke ahV 
Írása elölt is, a Cloniuncean kormány 
cenzúrája azonban nem engedte kö
zölni. Az Éclair munkatársának kér
désére Clemenceau kijelentette, hogv
n-.'iu einltkisfk nulr a bckeWiés előli “*‘u» Zúídhohi
három hónappal történt nvilulko- ‘«r« U1'n. Ai »»•“ «hs 
2111111 ■ is na amerikai Monfilórok “L/!
három

szenátorok 
közölt ha- 
volna is a 
akkor seiu 

gyakorlati jelentő-

Cambrim nagykövet utján 
túrozalára. de ha tudott 
szonáíorok e szándékáról, 
lelt volna ennek 
ségc. (M. T. I.)

—Sz^dc-n leiUytóziuttak egy nnffy* 
bemskercki újságírót. Szögedről jelen- 
tik: A rendőrség vasárnap délelőtt k- 

... ......   _ , , lartúzluttft Beojofsz-ky Jenő na^fyheoe- 
c8yik uszúlyhajuhől nagy- • keraki hirlapiról, az ottani ,,Huszár” 

Azonnal cimii lap felelős szerknszlöjét. Reo« 
1 nifszky ellen az a vád hogy a fdiúr 

tí’rroii’ój a ui«g»áallott területen meg
jelenő kipjában cikkeket irt. Az (igyé»z- 

hűtlenség és izgatás elmén emelt 
■ eilena vádnt.
| --A csehek és a kommnoklúk* A
: csoh kormány tŐrvényjnvasUtol dől- 
• ffozolt ki a politikai foglyokkal való 
1 bánásmód ügyében. A javaslat szerint 
a politikai foglyok a közönséges bűnö
söktől elkülünllvc helyexendök ol és 
munkát csak sajtit kívánságukra sza
badi nekik adni. Naponként kél órán 
át a ssíiirodíj-nn lartÖakodihatnak, saját 
költségükön élelmezhetik magukuá, 
dtihúnyoahalnak, mimlon sajttóermé- 
kel szukádon oivashaluak, korlállaniil 
vilá^ithatnnlk, kélhetftnkúut lúIngától 
fogú díva Inak, levelezhetnek és nem 
■kötelesek a fc.g>luUat takarítani. Úgy 
tudjuk, hogy ez, a rendelet nem von át
kozik a magyar politikai foglyokra.

-*• Tóth Bttske hirtelen mcght‘lc- 
gedetl, Va’-űrnap este hót órakor a 
mentőket sürgő&cn hívták a Magyar 
Színházba, ahol Tóth Böskc. a színház 
müvéiynÖjo. hirlelen rosszul lett. A 
mcplők u rqsszullél közvetlen okát 
tizonnal mogállapilmni nem tudták <•» 
a művésznőt kévésére a Park-Sznn«ió- 
dum-bn szállitottók. Az esel termesze- 
lejen znvnil okozott a színháznál, úgy 
hogy az előadást köze! félórás ItAse- 
(Jelemmal tudták csak megkezdeni. 
Tóth Böske szerepét ,-A nagyságos 
asszony táncosa" cimű darabban Szi
lágyi JÁó/iji vette át.

Az Újságírók Háztartási BzÖvstke- 
rstiiisk kárgyülést. Á Budancsti Üjsúg- 

. ,.gye.u .;. oek UákiirláM Szöveti* 
zslc 'MÚruup délben tnrtotla e’ évi telb 
dós kÖzgyflUsét lle^düs Gyula elnüklé*4< 
tel. Az óvi )(*hn!é«-<k ón Kár#rátnsd4snK 
udomá uóvélol.’ után, amilyeket fiéayyír 

hú.-oly t ikár '.erlr^rlE'.! elő, « kitóyülvj 
lialaida ló/ief índilirónyAra kösAulkiel 
jzavaiptt Hcgadü.1 Gyula e'.tiöknak é« 
ű< óz Rcí'X alylnlikurk a •<övrtkoxcll év« 
dókákén kl/ejt«|l n.ttkÖUt»Ukéit. Kallót) 
.^á a, :(>|iúk az iMZgaláság és hdf 

Ügyclibblzothág wj tágjait, végül p?d:g 
Kúlnoku Henrik indítvány ir.-' ’ alap*
szabályok több pontját módosították.

i

közös pályaudvar 
.. nofly 

kvrv*.kv0H.ii|ii >.;«!• 
halmii pályaudvari 

etetik I c. nme. 
iivalall állít fel.

KlQŐnUgvs <teí érsjíiilat

Svdiei u^>MHÍ(gk infí<4«rai«p7ái ««rteZiüHi.... .

Fitylr vsrrstt viMon .nc
fálOÍpOk KU, *> ..... 4wU
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oipftk....................... 490
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* Á K«rtmorf megnyitó műsor®,
amely mától kérdve egy héten fit ke
rül bemutatásra, tarlós sikerűnek ígér
kezik, A kedvelt nyári mozgószinhái 
évadnyitó előadásain a Gnlaor cimü 
izgalmas és különleges olasz kalandor
történet fog leperegni, amely a modern 
nimberendezés kifogyhatatlan és meg
lepő ötleteivel hat elsősorban. Az »i 
műsoron azonkívül egy rendkívül ka
cagtató amerikai Díck»-6urleszk és a 
1‘atM-Journal legújabb riportjai sze
repelnek. A zenél a tmsalyi évadban 
nagy tetszést aratott zenekar ®Iol«al- 
tatja. melyet jelenleg is Pongrác Jenő 
karmester dirigált. A Kertmozt elő
adáséi fél 8 és fél 10 órakor kezdőd
nek. Telefon: 11—47. ,

• A piros hugyelláris ünnepi előadása 
lesz s Vigszin.ház e hetének nagy ««• 
ménve. Az estét Hörcsög Ferenc ünnepi 
nrotógasa vezeti he Varsányt írás és He- 
codüs Gvula előadásában. A szombati be 
mutatóig A hatlvu, Gyémántkő,zönls. kék 
róka váltakoznak a műsoron. Vasárnap 
délután a Románcot, csütörtök délután az 
ördögöt adják. Az esti előadásokat hét

Yassitótt ütmek az Urániában. 
Az. Uránia isinél érdekes lossitoU htatcl- 
véleleket mutat be a* Pdthé-gvár prokuk-
CDOtDOL , . „ A

• P. Meniohelli a Vasgyáriéban Az 
Uránia ismét műsorra vette Ohnet nlag- 
hires regém vét filmen, melynek főszerepet 
P. Menichelll. n szépséges olasz <hva »h»- 
ikitottfl. Az Uránia uj műsorában ezeníkuvül 
rendkívül rdekes uj lassított filmek is sze
repelnek. továbbá egv pompás amerikti 
fllmburJesz'k. A előadásai} teljes kit óra- 
sok‘ és 5. 7 és 9 órakor kellődnek

• Mozgókép Otthon. A nagyszabású 
égés műsort betöltő emeriai vígjáték-esték 
6 oron ha tegnapi premierjével vették kez
detüket és hozzátehetjük, hogy a legna- 
gyoMb sikert érték el. Constamce Tál- 
■íudgie, * világ legkitűnőbb vigjálék- 
stnrjánalk fényes alakítása a „Szivek ki
rálynője" cimü nagy amerikai vigjátélk- 
ban, valamint a két kétfelvonásos, pazar 
humora burieszk: ..Jaj! a feleségem!" és 
az „örült lőporgyár" vannak műsoron. 
(5. 7, 9.)

• A CW80ban mától kezdve a szezon 
elejém oly nagy sikert aratott Gyermek
szív cimü StuT-Hlm kerül repriz-clőadásra. 
Balogih Béla főrendező zseniális munkáját | 
és Po'kots József kitűnő tollát dicsérő 
Imregény főszerepeit Szécsi Ferkó és 
Mattyasovszky Ilona játsszák. Ezenkívül 
Dauglas Fa>inban>k főszereplésével a Vad
ember sím erikái vígjáték szerepel a mű
soron.

• Gyönyörű tengeri képek teszik von
zóvá a Rcnaissance uj képét, a Ilaláldia- 
dém cimü szenzációs Hímet, amelynek 
egész szccní^jája nagyszabású és elraagdó. 
Ezt a kitűnő képet naponta Hétszer játsz- 
szAk: egyszer félöl órakor inozihelyának- 
kal, egyszer pedig hat órakor n film revü 
(kenetében. amelynek színpadi részéiben a 
Tii>-top cimü egyfclvonásos, a Tánc és <*>- 
zékiség cimü tréfa, Gách Lilla és Csatol 
Janka magánszámai éts kitűnő más szó- ! 
mok kerülnek színre. Naqy Endre az egész ’ 
műsort végigikonferálja. I

• Renaissance-szinház. Minden este 9 
Órakor „Pesti asszony”.

Sportolnak a börziánerek1
Az nranjuczi szép napok a szabadság® 

téri tőzsde és vidékéről már elvonultak. 
A hét kövér hét után most ugybátszik 
n hót sovány hét következik és nagy a 
csend, kevés a munka mostanában a di« 
bzcs kupolacsarnok alatt.

A tőzsde szakemberei, akik minden
kor a legjobb sportemberek voltak és a« 
értékek, meg a valuták emelését hosszú 
ideig a legnagyobb könnyedséggel vé* 
peztek Czdja Jánosokat megsemmisítő 
fölénnyel, az utóbbi időben kényszerpi® 
benőre vannak kérhoztntva. Kevés az. 
Üzlet, az árak esnek és a tőzsde bajno® 
kainak izmai egészen ellankadnának, ha 
nem gondolt volna néhány lelkes bőr® 
diner arra, hogy sportklubot kcM alakd® 
tani a tőzsdéseknek. Lukács Nándor bi« 
zomúnyosé a főerdem, hogy a gondolat, 
amely láthatatlanul ugyan, de ott élt a 
tőzsdések között, néhány nap alatt va* 
lóra vált és szobm-aton már meg is alá® 
kult a legifjabb, de a legöregebb légé* 
nydkből álló sportcsoport, a Tőzsdei 
tiport Club.

Elnökét is megválasztotta már az uj* 
doaisült cgycsüfct Krausz Simon secmé* 
lyébcn és meg kell állapítanunk, hogy a 
választás a legszerencsésebben sikerült. 
Olyan vezetője van a „Téescé"®nck 
(mert szaknyelven már igv hivjálk), aki 
Bklkor is a legjobb játék formáját ját*

szotta ki, mikor a Tőzsde esapata nagy* 
szerű volt, de akikor is a legjobb jatté* 
kosa és csapatkapitánya volt a börzének, 
mikor csapnivalóan rosszul játszott az 
egész csapat.

Labdarúgás 
a bajnokságért 
A vasárnapi bajnoki mérkőzések nagy* 

része papirformaszerinti eredménynyel 
végződő!!, meglepetés mindössze a ilM/C 
győzőimé a AMC fölött és a RAK súlyos 
veresége a VII. kerületi Sport Clubtól. 
Érdekes tünet, hogy a bírák tizenegyes 
büntetőrugást újabban süjáin ítélnek és 
vasárnap is három mérkőzés sorsát tizen* 
egyes döntötte el, amennyiben az UTE, 
MAFC és a BTC tizenegyes góllal nyerte 
meg mérkőzését.

MTK—111. kér. TVE 5:0 (2 : 0). A 
határ*utcaá pályán mérkőztek a felek, 
ahol a bajnokcsapat meglepő szép játé* 
kot produkált és végig döntő fölényben 
volt. A gólokat a középcsatárok rúgták. A
III. kerületieknél több tartalékjátékos sze* 
repelt.

FTC—Törekvés 3:0 (1:0). Ullői.ut.
Kitűnő formában volt a ferencvárosi 
együttes, amelynek csatársora ezúttal 
eredményesen játszott. Schivarcz és Ke* 
lemen voltak a mezőny legjobb emberei, 
úgyszintén a góllövők is ők voltak. A 
Törekvés védelme gyengén játszott.

VII. kér. SC —BAK 3:0 (1:0). Váltó*,.ro7irwá»,7w .. Játék lUilt ÍM. dablla±«- í^atalmozást kér az
tűnőén játszó VII. kerületi csatárok dón, taazrratósá^ lmw »l.
főttek el. Mind a három gólt Csuzmann 
rúgta.

Androcius nyerte 
a Trial Stakest
Bécsi lóversenyek

A Derby előfutamának eredménye 
szigorúan az eddigi papírhoz igazodik. 
A legreálisabb esély- Andtoclus nyerte 
meg a Trtal-Stakest, miután a Derby- 
favorit, Pék Güzel első futása ott nem 
tudott annyit javulni, hogy a pölöskei 
lónak ellenfele lehessen. Második Col. 
Romanelll lett a versenyben, amely 
inkább tetszik Dery-Wasszisu lónak, 
mint az eddig látszott háromévesek. A 
kétéves versenyeket, az esztendő első 
iiyen futamait a siartfavorilok nyerték 
meg. A részletes eredmények:

I. Futam. 1. FarutonwiS. 2. Hupferl. 3. 
Tavalyi. Tot.: 50 : 00.

II. Futam. 1. Tstros. 2. Szelvény. 3. Ban
dit. Futott még: íratás, Baronin, Trumpf. 
Tót. 50 : 733, 50: 78, 73.

III. Futam. 1. Matyin. 2- Adelaide, 3. 
Kalifa-. Futott még--. Toiaa, Haridlám, Isa- 
bella.. Bon, Vojage. Tót.: 50 : 82, 50 : 55, 
60, 08.

IV. Futam. 1. Androdus. 2. Col. Roma- , ----------- o u*ju.uaAAur
nelli. 3. Pck-Güael. Futott még: Auréllá- j 1.159.837 korona értékű valuták birto- 
nus, Maryia. Fraiu Ute. Tót: 50: 124, kában volt. Tőzsdén jegyzett órtékpapi- 
50:92, 305. I ‘ ‘ - --------------

V. Futam. 1. Holcise. 2. Rolache. 3. Ró
zsás. Futott még; Falkir II., Járnia, Ha
lunka, Robcrtus. Tót.: 50 : 156, 50 : 55,
55. 55.

VI. Futam. 1. Arvalány. 2. Háilba. Tót.:
50 : 08.

VII. Futam. 1. Hadvezér. 2. Wie-So. 3. 
Lívia. Futott még: Toll, Princeps, Sietek, 
Színésznő. Tot.: 50:218, 50:64, 73,60.

Főváréi - «a»ontn este 7 órakor 
g g|ftadás

Csüt., szombat, vasár- és
Városiig®1 laoepnapd. u. 'Mórakor

— f*saládi és
Telefon-szám: 55-55 jyerrackelöadás

FŐVÁROSI ORFEUM
Nagymező-utca 17. Igazgatók: Keletl.és Hlbaer

Hamis fogakat 
Brilliiinst 
Ékszert 
Platinát
Antik tárgyakat
Ifónikof^o1 és modern 
IWCpCAül olajfestményeket

Dísztárgyakat

> V I
c sJ *

M O

BEVÜT'"'5'0
c.nagy látványos —T n ■ / érakor

Dr.

KÖZGAZDASÁG
Vasárnapi magár^argalom. A ko

rona tegnapi, ugrásszerű emelkedése 
után ami nagy zavart idézett elő a ma
gán forgalom hun, ma már nyugodt abb 
volt a hangulat. A Déli vasút 1030-ról 
isimét felemelkedett 1060-ra, 
930—50, Salgó 5400—5450 volt, 
valuták lény Irat ága tartós:

Lichtig 
A 

dollár 
220—222, má’rtoa 338—42, lei 360—55, 
szokol 305—10, rabéi 83—87, lengyel 
márka 26—27, bécsi kifizetés 35— 
35%.

A Keiosekdelmi Hitelbank osztaléka. 
A Magjar Kereskedelmi Hitelbank Rész
vénytársaság közgyűlése elhatározta, 
hogy az 1920. évben elért 5,798.241.68 K 
tiszta nyereségből 25 korona, azaz 12% 
százalék osztalékot fizet a tavalyi 14 
korona, azaz 7 százalékkal szemben.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igftgatósága legutóbb megtartott ülésén 
megállapította az 1920. üzletév mérlegét, 
amely a tavalyi 32.9 millió koronával 
szembon 46,020.223.77 okrona tiszta nye
reséggel zárult. Az igazgatóság a május 
12-én d. u. 6 órára egybehívott közgyű
lésnek javasolni fogja az 1920. üzlet
évi szelvényeknek 20%-kal. azaz 200 ko
ronával való beváltását, a tartalékala
poknak 6.8 millió koronával, a nyugdíj
alapnak 6,890.000 koronával való java

igazgatósáé arra, hogy az alaptőkét al
kalmas időpontban akár egyszerre, akár 
■résziletekben 100' millióról 150 millió 
koronára emelhesse fel.

A Salgó tökoszaporitása. A Salgótar
jáni Kőszénbánya Részvénytársulat igaz
gatósága a f. évi május hó 12-éro egybe
hívandó rendkívüli közgyűlésnek indít
ványozni fogja, hogy emelje a társulat 
jelenleg 33,000.000 K-t tevő alaptőkéjét 
82.500 darab 200 K névértékű uj rész
vény kibocsátása által 49.500.000 koro
nára, fizesse meg az uj részvények név
értékét a tartalékalapból, adjon minden 
két (2) részvény után egy (1) teljesen 
befizetett uj részvényt a részvényesek
nek. Az uj részvényesek már a folyó év 
üzleteredményében részesednek. Az igaz
gatóság ezen indítvánnyal beváltja az 
április hó 5-iki rendes közgyűlésen tett 
azon ígéretét, hogy a zsálvölgyi bányák 
eladása által nyert előnyökben a részv
ényesek részoltepsenok és meg van győ- 
zédve arról, hogy a födéméit alaptőke 
kellő kamatozása biztosítva van.

Az Industria-Bank mérlege. Áz inté
zetnek ötmillió korona az alaptőkéje, de 
az uj alaptőkére már be van 25 millió 
korona fizetve. Tartaléktőkéje 4,012.916 
korona. Betétállománya 18.532.650 ko
rona. Tiszta nyeresége 1,563.031 korona, 
bár összes nyeresége 4,728.338 korona 
volt. Egyedül jutalékon 1.793.197, érték
papírokon 929.468. valutákon 792.548 
koronát keresett. Az intézet értékpapir- 
■d^má.n.ya, 0.971.384 koronát képviselt 

i , «JÁ „É£ce.ni’'ber 31-én s ugyanakkor

------- - ,x.xv. xumuuii orreKpapi- 
I Tokra a központnál 23.759.776. a fióknál 

17,025.314 korona edőlefget adott, !mig 
árukra mindössze 4,399.710 koronát.

A Brassói Cellulosegyár Részvénytár- 
aasag igazgatóséira Ullmann Adolf báró 
elnöklete alatt tartott ülésében az 1919— 
20 üzletévre megfelelő tartalékolások 
után 14,269.560.67 korona nyereséget ál
lapított meg és a május 21-ére összehí
vandó közgyűlésnek jaavsolja. hogy rész- 
vínyenkint 100 korona osztalék fizettes
sek és az alaptőke 6 millióval 15 millió 
koronára emeltessék.

A Ooburx Wkoemotéío. A Colmrg Fii- 
lop herceg-féle Bánya- és Kehémüvek 
Rt. alaptőkét emel. Az uj részvények 
2:1 arányban f. é. május 3-ától 11-éig 
bezárólag a Hazai Banknál vethettük ál 
részvényenként 300 cseh koronának 
megfelelő magyor korona lefizetése 
ellenében.

A Hazai Bank közgyűlése. A Hazai 
Bank Részvénytársaság mai kOzgyti- 
lése elhatározta, hogy f. é. május 2-iitól 
kezdve a részvények 20. sz. osztalék
szelvényei 20 koronával váltassanak 
dau*? "i l»Rjilvé Teleki
Pált és Hajós Menyhértet választották.

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkcszlök:
ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS 

„UJSÁGÜZENt" R.-T, BUDAPEST 

A pénzügyminisztérium 15800. számú rendeletévé előirt pótadóval együtt a evcl

DIANA
sósborszesx

ára f. évi március 1-tői
kis üveg .................— .........K
közép üveg.................... — ... K
nagy „ ... ... ... — K

Mindenütt kapható!

mozsőkSp-otthoh

Szivek Myift
CONSTANCE TALMADOE-vcl 
a főszerepben

Előadások: 5, 7 és 9. órakor 
Pénztár délelőtt Vall—VtLig délután 3 órától

Újítás az üvegbiztositás terén
Biztosítsa kirakatait, tükreit és abla
kait garantf.lt természetbeni (üveg- 
beni) pótlással a

Magyar Országos Biztosító Intézet R.-T. 
(Alaptőke 5 millió korona, biztonsági 
alapok 35 millió korona) üvegbiztositási 
osztályánál VI. Liszt Ferenc-tér 22. sz. 
Telefon 27-46. Egyéb ágazatokban is 
legelőnyösebben köt biztosításokat. 
Kartellenkivüli intézet.

NEMZETI ROYAL ORFEUM 
UTAZáS A FÖLD KÖBÜL

UJ MŰSOR! (Parasztkomédia) UJ MŰSOR! 
és a nagyszerű májusi varieté műsor

Három mllliő
a VI. m. kir. osztálysorsjátékban 
elérhető legnagyobb nyeremény.

Válasszon és rendeljen
az alanti szimok közül:

Főnyeremények:

Egy mfiliő, két
stb., stb. — Sorsjegyárak kezelési díjjal együtt: 
Egész 98, fél 48, negyed 24, nyolcad 12 K 
A nagy keraslot folytán ajánlatos a rendelést 
azonnal beküldeni. Szíveskedjék a sorsjegyárat a 

rendeléssel egyidejűleg beküldeni
Török A. ét Tsa Bankház R.-T. 
Budapest, IV., Szervita -tér 3.

Olcsóbb lett a cipő
ajesco és
Salamandernél

Külföldi fehér vászon női Kfin V 
fűzős félcipő . . . . 3UU R

FSigv“pö: 2M.° 480 K 

31-35 Síimig.............. 550 K
FeM! :”8»'™^08OK

KECSKEMÉTI-UTCA 19 ERZBÉBET-KÖRUT 80
KOSSUTH LAJOS-UTCA 2

SALAMANDER: ANDRÁSSY-UT 37

Kői kalapot 
ne vásároljon 
mielőtt üzletemet meglátogatta. 

Valutánk javulása 
folytán úgy modell, mint 
díszített Kalapjaimat 

feleárban aslom
mint ezelőtt 1 hónappal.

igán olcsók.
Ki kalapsslakitást 
divatos formában és legszebb kivitelben 
készítek.

i ffiwv KSLAPGTéR
Budapdst. - Főüzlct:

■ IV., Párisi-utca 3.szám.
Női kalapgyár: VII., Károly-körut 9 (az udvarban) 
Férfi kalapgyár: VI., Szondy-utca 95,

garantf.lt

