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Mto véget ér
a teoiaffög,6K£§a

Paris, május 14.

(A Havas-ügynökség jelenti Génuá- 
ból.:) Az értekezlet tulajdonképpen vé- 
get ért. Lloyd George tegnap este kis 
jelentene, hogy a konferencia kedden 
befejezi munkálatait, -ha szakértői bi
zottság működéséről a megállapodás 
létrejött.

Azon, az eszmecserén, amelyet' Lloyd 
George és Barthou délután folytattak, 
Franciaországnak valószínűleg három 
pontba foglalt kívánságainak teljesí
tését helyezték kilátásba. Ezek a pon
tok a (következők: 1. a szakértői bi- 
tottságot nem az értekezlet, hanem a 
kormányok nevezik ki, 2. a bizottság
nak nem szabad vegyesnek lennie (ami 
Byilvön a nemeteknek és az oroszok
nak a bizottságból való kizárását je
lenti) és nem szabad az oroszokat 
minőén feltétel nélkül a bizottság 
munkálataiba bevonni, 3. a bizottság 
teendőjének arra kell szorítkoznia, 
nogy javaslatokat szövegei meg a 
torműíkvuik részére, de nem szabad 
i kormányok*'  kötelező határozatokat 
hozni.

íé83a3wa?alg§s 
a matpr íGváffieh'Sl

(MTI. tudósítójának jelentése.) Ál
lású a Temessen hosszasan foglalko
zik a jóvátétel kérdésével. E kérdés-- 
ben hibák történtek ugv magvaj 
részről, mint a szövetségesek részé
ről. M?g kell állapítani, hegv az or*  
Bzáf? pénzügyi helvzete nehéz. A kö
zéposztály, az intelligencia és a mun
kásosztály a legtöbbet szenved a lét
feltételek nehézsége miatt. A közvéle
mény a kormány békés politikáin 
mellett van, de határozottan elutasító 
álláspontra helyezkedik n jóvátétellel 
szemben. Minden magyar, az összes 
politikai pártok, valamennyi társadal
mi kategória és osztály, melyeket anv- 
nvi különböző kérdés választ szét, egv 
egészet' alkot » fóvűtet 1 kírdés.'ben. 
A cikkíró véleménye szerint ez a kór*  
dós egységesen kavarhatja fel az egész 
magyar nép nyugalmát, még pedig 
igen mélyreható, sőt veszedelmes mó
don. A magyar nép meggyőződése az. 
hogv mar eddig is többet fizetett bár
mely más legyőzött nemzetnél, anél
kül. heg’-’ bűne nagvobb volna, mint 
másoké. A magvar nemzet ma sze
génynek és szerencsétlennek érzi ma
gát.

A jóvá'ételi bizottság, sajnos, csak 
számokkal működik. Azért bal ez. 
mert 3 hideg szántok nyújtanak ugyan 
képet a meglévő anyagi helyzetről, 
de semmit sem mutatnak meg a nép 
lelki álalpotából. Ezzel pedig az ilven 
komlv helyzetben ugvan ugv számol
ni kell, mint a számokkal. Annál in*  
kább szükséges ez. minthogy minden 
áron pacifikdlni akarnak. A kivezető 
ut innen is valószínűleg az arany kö
zépút.

UndbPássp THíian&&ím 
mondotta 

a detronlzáclót
Bethlen v&tasaa. JSndfaássy vádjaira — M mintssSe^etn^h 

űunűnéuti. útja — Pvoavammheszé^eh Wszenreíi 
és Sz&m&aSftelyen

Szmbaton esté 10 órakor indult el 
a miniszterelnök dunántúli kőrútjára. 
Kíséretében voltak Vass József kul
tuszminiszter Hcgyeshalmy Lajos ke
reskedelemügyi miniszter és számos 
politikus. A különvonat vasárnap reg
gel félnyolc órakor futott be Célldö- 
mölkre, ahol félkilenc órakor vette 
kezdetét a népgyülés. Dr. Radó Gyula 
megnyitó szavai után Gyom öreg 
György, majd Bethlen István gróf mi
niszterelnök emelkedett szólásra, aki 
többek között ezeckt mondotta:

— Mit akar az Egységes Párt? Füg
getlen Magyarországot, erős Magyar
országot, nemzeti királysággal.

Szociális és felekezti békét, a fő
rendiház reformját, a megyei re

formot.
Ezután a. miniszterelnök

a földbirtokreform 
kérdéséről szólott. Ezt a törvényt — 
mondotta — megalkottuk, ennek a 
kormánynak aés a kővetkező nemzet
gyűlésnek feladata lesz, hogy a fcld- 
birtokreform törvényét keresztülvigye., 
De nemcsak föld, hanem

munka is kell
a népnek. Munka is kell, mert még 
igen sokan vannak, akik földhöz nem 
jutottak, sőt ahhoz nem is akarnak 
jutni. A kormánynak ezekről is gon
doskodnia kell, és fog is gondoskodni.

A miniszterelnök után Foss József 
kultuszminiszter a kibékülés politiká
jának szükségét fejtette ki, majd He
gyeshalmii Lajos kereskedelmi minisz
ter a választók ügyeimébe ajánlotta 
Gyömörey György képviselőjelöltet. 
Utána a miniszterelnök kíséretével a 
pályaudvarra hajtatott és 11 órakor 
Kőszegre érkezett, ahol válaszolva a 
l^ülyaudvaron elhangzott üdvözlő be
szédekre, a következőket mondotta:

— Önök itt, a határszélben, saját vá
rosuk során tapasztanák azt a szomorú 
sorsot, mely az országot érte. Ami kö- 
teességünk, hogy együttes erővel emel
jük ki z országot süllyedéséből. Mi

az egységet, békét, az egyet
értést és a megbocsátást hir

detjük,
de kérjük, hogy a mai nehét időben 
mindenki teljtsitse kötelességét a hazá
val szentben.

A miniszterelnök ezután kíséretével 
a népgyülés színhelyére hajtatott, ahol 
elsőnek Rakovszky Iván fejtette ki pro- 
graaumját;

Máj 1 Bethlen István gróf miniszter
elnök állott fel szólásra. Ezeréves múl
túnkból — mondotta — azt a tanulsá
got kell levonni, hogy az építés nehe
zebb, mint ® rombolás. Amit három 
hónap rombolt, azt csak konszolidá
cióval és becsületes munkával lehet 
végrehajtani.

Mi a becsületet munka és a 
béke poWiküjál hirdetjük.

K Hétfifi Kapíó t-időslfójától —

Negyven éven át küzdöttünk önálló 
hadseregért, önálló vámterületért, nem
zeti jegybankért és önálló külpolitiká
ért. Mindez egy nap alatt ölünkbe hul
lott. Hogy ezeket a vívmányokat érté
kessé tehessük, ehhez a képességet nem 
várhatjuk a szerencsétől, hanem csak 
saját magunktól, az egész polgárság be
csülete munkájától. Az egységes párt 
társadalmi békét akar. Én kezet fog
tam a kisgazdákkal, mert ez a társada
lom oly széles rétege ennek a nemzet
nek és oly hazafias, hogy a vele velő 
együttműködés alapot fog nyújtani 
életerős parlamenti kormányzáshoz.

A trianoni béke nem az utolsó 
szó, melyet Európa kimondott

és közeledik az az idő, mikor majd 
szebb napokat «lhJiink. Ez az azonban 
inkább Őröktől függ és nem a köfmány- 
tój.-mert -a nemzet sorsa a nemzet ke
zében van.

A népgyülés után Bethlen István gróf 
a városházán rendezett bankettre ment. 
A bankett után a miniszterelnök a pá
lyaudvarra hajtatott és Szombathelyre 
utazott

A vonat félhárom órakor futott b*  a 
szombathelyi pályaudvarra. ahol a mi- 
niszíarelnlolk az elhangzott üdvözlésekre 
a kővetkezőkben válaszolt:

— Azt mond iák, hogy innem Szom
bathelyről és Vasvármegve területéről 
indult ki a prepagandaharc a kor
mány el Ion.

Azért jöttünk ide. hogu ennek a 
propagál-dónak a szemébe néz

zünk.
Mi nem félünk, kitartunk, ezt a pro
pagandát nagyra nem becsüljük, mert 
tudatában vagyunk annak, hogy az 
igazság melletiünk van és az ország 
is mellettünk van.

Ezután a miniszterelnök a városhá
zára ha ital ott. ahol elsőnek Hegyes
halmii beszélt. Rámutatott arra a sú
lyos helyzetre, amelyben az ország van. 
A leghatározottabban tiltakozik az fi
ién a vád ellen, hogy a kormány for
radalmi alakulat. A kormány és a kor
mányt támogató pártok a törvény 
alapján állanak. ezt az alapot egy pil
lanatra sem hagyják el.

Hegyeshalmit után Bethlen István 
gróf állt fel szólásra.

— A választási küzdelem rendjén 
— mondotta — már több alkalommal 
kifejtettem a kormány programmiűt. 
azonban mind a mai napig az ellenzék 
részéről programmot nem hallottam. 
Az elégedetlenséget könnyű fokozni és 
könnyű szervezni, de ez nem komoly 
programul.

— Azt hajtogatják, hogy nincsen jog. 
rend. Hogy ötökért a sajnálatos bűn
cselekményekért, amelyek a közrendet 
megzavarták, a kormány volna a fc-. 
lelős és hogy ezeknek a kormány az 
oka. A kormány azokért nem felelős 
és nem oka ezeknek.

Becsületszavamig állítom és vita

tom bárkivel szemben, hogy a kor- 
mány minden bűncselekménnyel 
szemben férfias eréllyel jár cl és 

fog cl járni.
— Nem lehet a mi szemünkre vetni, 

hogy nem aakmánk és nem merünk 
eljárni. Mi el aakrunk és el is fogunk 
járni minden egyes esetben. Csakhogy 
azok az urak, akük a kormánynak ezt 
a szemrehányást teszik, •— jobb- és 
baloldali radikálisok, — részben osz
tályizgatást, részben felekezeti izga^ 
tűst végeznek. Aki izgatást végez, 
számoljon azokkal a következmények*  
kel, amelyek ebből folynak. Az izga
tás az oka annaik, hogy a közhangulat 
még nem nyugodott meg és hogy bűn
cselekmények fordulnak elő.

— Vannak azután mások, akik az 
ország békéjét időszerűtlen kérdések 
felvetésével bontják meg. Vádakat ko
vácsolnak a kormány ellen, amelye
ket megcáfolatlanul hagyni nem tu
dok. Az első vád az, amelyet gróf 
Andrássy Gyula velem szemben fel
hozott: a hálátlanság vádja. Azt mond*  
ja, hogy exponálta magát érettem. 
Azonban mi megegyeztünk abban, 
hogy a királykérdést nem bolygatjuk. 
Én ezt az alapot becsülettel betartot
tam. Amikor én pécsi beszédemet tar
tottam. gróf Andrássy Gyula útban 
volt Sopron felé, hogy fegyveres had
erővel térjen vissza az ország szivébe. 
Andrássy Gyula azért csalódott, mórt 
becsületesebb voltam, mint ahogy azt 
saját eljárása után remélte.

Az a vád sem áll meg, hogy fe
leslegesen gyáva és meghunyász

kodó politikát folytattunk.
Azt mondják, hogy októberben a 
puccs következményeképpen szomszé
daink nem támadtak volna. Április
ban Andrássy maga is azt mondotta, 
hogy veszélyes a nemzetre nézve, ha 
a király itt marad.

— Azt mondja gróf Andrássy Gyula, 
hogyha megkiséreltélk volna a láma*  
dúst. akkor is leintette volna a táma
dókat a nagyanlant.

A nagyanlant éppen az ellenkező
jét cselekedte ennek.

Kijelentette*  hogv szabadkezet ad a 
kisanlantnak.

Nevetséacs az a vád is. hagy az 
1921. évi XLVll. t.-c. forradalmi ata- 
non áll. Ila ez igaz, akkor

gróf Andrássá Gyula is forradal
mi alánon áll.

Tihanyban az országnak egv igen ma
gas digniláxiusa előtt

gróf Andrássy Gyula uau mutat
kozott. hoau a detronizáciő elkcA 

rülhetetlen.
Aki ilven kijelentéseket tesz, az ne 
álljon elő ilven vádakkal.

Azzal vádolja még a kormányt, 
hogv nem teljesítette kötelsségét. mert 
nem gondoskodott a királyi család el
tartásáról. A nvomórgésról terjesztett
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hirck nem felelnek mag a valóságnak 
és csak nropagandaoélt szolgálnak. Mi 
a királyi család magyarországi tavai*  
nak ősszel jövedelmeit kiadtuk- A 
múlt évben a jövedelmek 12 milliót 
tettek iki. Ebiből a 12 millióiból a ki
rály meghatalmazottta csak 5 nuKtőt 
■vett fel. Miraitunk nem múlott, hogy 
nem vett fel többet. De tovább me
gyek. Ezen 5 millió — és ezt ismét
lem — nem egész öss.^g-'ben iutott a 
királyi család kezébe, mert egu részét 
propaganda-célokra fordították. Az 
utolsó betekben egv kontraverzió fel# 
lődött ki ebben a kérdésben. Ennek 
rendién arát Andrássu Gyula azt 
mond fa. hncui .ltí.000 koronát fordítót, 
tak Hu célokra. tin a mac/am részéről 
tudomással bírok arról, hoqu

ez az összeg egymilliónál i's na-
Oltóbb.

fen tehát \ isszaulasitok e téren is min
den vádat. De elég ezekből. Ennek az 
országnak békére, nyugalomra van 
szüksége. Arra kérem önöket, hogy 
minket és az Egységes Párttal együtt 
nnüködö Hegyeshalmii Lajos kereske
delemügyi minisztert teljes erejükből 
támokassák és ez biztosítéka lesz an
nak. hogy ha többségre jutunk, ebben 
az orszáaban a békét és a rendet mea 
fogjuk tartani.

Utolsóelőtti attak 
a választási karéban

Bethlen a legitimisták ellen — 
Wolffék az északi kerületben 

nem kaptak ajánlókat 
Apponyi támogatta Gratzot

Vasárnappal a választási agitáció 
Utolsó hete kezdődött meg, a jelöl
tek százai árasztották cl az orszá
got, hogy utolsó hetekben megerő
sítsék pozíciójukat, vagy kivédjék 
nz ellenfél mind erősebb támadá
sait. A vasárnapi korteshadjárat 
élén természetesen gróf Bethlen Ist
ván miniszterelnök halad, aki a Du
nántúlra látogatott el igen bő prog
rammal és azzal a félre nem ismer
hető céllal, hogy

személyes megjelenésével ellen
súlyozza a Dunántúlon mind 
nagyobb tért hóditó legitimista 

politikát

De elutaztak Budapestről az el
lenzéki politikai vezérek is, szerte 
hzóledtek az országban, hogy támo
gassák a jelölteket. Fel kellene 
Használni a legnagyobb erővel ezt 
a vasárnapot, mert még mindig kí
sértenek azok hírek, amelyek sze
rint a politikai agitációt május Sí
ikével be kell szüntetni, mert a kor
mány ezen a napon túl nem enge
délyez politikai gyűléseket. Fontos 
momentum az is, hogy az ajánlási 
Iveket a választás napját tizenkét 
nappal megelőzőleg bo kell nyúj
tani, úgy hogy azokon a helyeken, 
ahol a választás junlus elsején lesz, 
az ajánlási iveknek a jövő pénteken, 
május 19-ikén a választási elnök 
kezében kcH lenniük. Ha az agitá
ciót, a gyűléseket május 21-ikével 
tényleg betiltják, az azt jelenti, 
hogy a jelöltek egy vnsánapot és a 
jövö héten áldozó csütörtököt ve
szítik el. Az ellenzéken nem nagy 
súlyt helyeznek erre, mert a hangu
latot maguk mellett tudják, mig a 
gyűléseket amúgy is csak szórvá
nyosan engedélyezik. A kormány
párti jelöltek közül azonban igen 
sokan vannak, akik nagy veszteség
nek tartanák az agitáció beszünte
tését és cppcu ezért ez ellen a gon
dolat ellen igen erős áramlat indult 
meg. Érdekes, hogy a kormánynak 
az n rendelkezése, amely a vidéki 
kerületekben ezer ajánlót kíván, 
.visszafelé sült el: amíg ugyanis az 
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A nitufti ft-nyM varietémUrar ét Magyar Erzsi 
"“‘iKtoSi *

Az Mílísok és a numerus tlras meí- 
szüntetését követeli nz atyvídl komon 

A budapesti ügyvédi kamara közgyűlése
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A Budapesti Ügyvédi Kamara va
sárnap tartotta rendes évi közgyűlé
sét dr. Pap József magyar kir. udvari 
tanácsos, kamarai elnök vezetése mel
lett. Az elnök megnyitóbeszédében az 
ügyvédség sötét és szomorú helyze
tével foglalkozott. 1918-ban Nagyíj 
Magyarországon húszmillió lakos mel
lett volt 7864 ügyvéd, ebből Buda
pestre esett 2500, Csonka-Magyaror
szágnak van ma 7 és millió lakos
sága mellett 5471 ügyvédje, ebből 
3127 esik a fővárosra. Az ügyvédi pá
lyára való inváziót, a (kormány és a 
törvényhozás nemcsak hogy nem akaM 
dáiyozza meg, de tételes intézkedések
kel élőm' zditja- Az ügyvédség nagy- 
része csak tengeti életét.

Dr. Grabcr Károly, dr. Szilágyi Ar- 
thur Károly, dr. Vcnczel Árpád és 
Zakariás János felszólalása után a 
közgyűlés áttért dr. Nagy György és 
harminckét társai indítványának tár
gyalására és határozat il a g kimondotta,

ezer aláírást a legtöbb ellenzéki je
lölt máris megkapta

igen sok kormánypárti jelölt 
van, akinek az aláírási ivein 
még ma is nagyon sok a hiány.

Ugyanez a katasztrófa érte Buda
pesten is a kormányt támogató 
Wolf-Ernszt-Csilléry-pártot, amely 
az északi kerületben máris vissza- 
kozót fuvatott, aminek egyszerűen 
az az oka, hogy ajánlási ivein sem
mi esetre sem tudja összehozni a 
Budapesten megkívánt ötezer alá
írást. Budapesten egyébként a laj- 
stromos szavazás szokatlansága és 
újszerűsége, amelynek’ kellemetlen
ségeit a liberális tábor már félig- 
meddig kiheverte, most a keresz
tény tábort' robbantja. Az1' Ánflfás- 
sy—Friedrich-párt és a Haller-párt 
vezetői között ugyan sikerült a pak
tumot megkötni, a kerületi párt
szervezetek azonban egymásután 
mondanak vétót Miután pedig a 
megállapított lajstromokon azoknak 
bejelentése után változtatni nem 
lehet ez a kerületi különvélemény 
valószínűleg a szavazatok szétforgá- 
csolására, a tábor szétzüllésére fog 
vezetni.

A liberális pártok annál nagyobb 
erővel dolgoznak és Budapesten 
arra számítanak, hogy a liberális és 
szociáldemokrata képviselők mellett 
elenyészően kisszámú képviselőt 
tudnak behozni a keresztény pártok. 
Mindenesetre eseményszámba megy, 
hogy szerdán, május 17-ikén Gratz 
Gusztáv volt külügyminiszter és 
pénzügyminiszter, aki a Gazdaság
politikai Párt déli kerületbeli lista
vezetője programmbG8zédet mond. 
Este a Gazdaságpolitikai Párt Grata 
tiszteletére vacsorát rendez, ame
lyen megjelenik és beszédet mond 
gróf Apponyi Albert is és számíta
nak arra is, hogy gróf Hadik János 
is ot lesz. Hadik ugyanis politiká
val nem foglalkozik ugyan, de an
nál fontosabbnak tartja azt. hogy a 
gazdaságpolitikai kérdések domi
náljanak a magyar közéletben.

Vázsonv] Kispesten.
A Demokrata Párt vasárnap Kis

pesten Herein Károly elnöklete alatt 
több mint háromezer ember részvétei 
lével gyűlést tartott, amelveu VázsOnut 
beszédében a kormánv erőszakos vá
lasztási politikáját kritizálta és meg
jelölte a nemzetgyűlésen követendő 
irányelveket. Utána Fábián Béla tar
totta meg vrogrammbeszédét. Délután 
Rákospalotán tartottak a demokraták 
választói gvulést amelyen Gél Jenő 
ás FáMáto Béta beszélt.

hogy 1. tiltakozását fejezi ki -szemé
lyes szaabdság sérelmére életbelépte
tett internálás fenntartása ellen. Hala
déktalan megszüntetését és a táborok 
feloszlatását kívánja és e célbód fel® 
terjesztést intéz az igázságügyminisz- 
terhez; 2. a kamara közgyűlése az
1920. évi XXV. t.-c.-ben foglalt korlá
tozó szabályokat a nemzeti kultúra 
emelésére alkalmatlanoknak találja és 
kimondja, hogy szükségesnek tartja 
mielőbbi hatályon kívül helyezését és 
a tan szabadságnak, a jogegyenlőség 
elvének megfelelő visszaállitását; 3. a 
közgyűlés ez alkalommal is tiltakozik, 
hogy a kormányok a háború esetére 
szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
törvényben kibocsájtott rendeleteket a 
közszabadságok lényeges sérelmével 
tartja fenn most is és kimondja, hogy 
a legközelebb egybehívandó törvény
hozó testülethez kérvényt nyújt be, 
hogy a kivételes hatalom alapján a 
'közszabadságok sérelmével kibocsáj
tott összes rendieteket hatályon kí
vül helyezzék.

Kállay 
gazdasági programmja
Kállay Tibor pénzügyminiszter va

sárnap délelőtt programmbeszédel tar
tott Nyíregyházán:

Gazdasági fellendülésünk kiinduló
pontja — mondotta — az, hogy rend, 
nyugalom és konszolidáció legyen az 
országban. Gazdasági programúi a kö
tött gazdálkodás fokozatos leépítése, a 
külföldi államofoa'l a szabad forgalom 
lehetősége, a középosztáy felfegyver
zése a létért való küzdelemben, a liszit- 
viselőosztály támogatása, lakásépítési 
akció. Európa nemzeteinek be kell lát
nánk, hogy nekünk arra van szükségünk 
hogy elenqedjék.gjóvátélelí követelést, 
Halasztásit’ kell kértíunk régi lufiétól 
kölcsöntartozásaink visszafizetése tekin
tetében is. ,

Gazdasági és pénzügyi programmjú- 
nak további pontja az államháztartás 
helyzetének rendbehozatala. A liberális 
ellenzék azt hangoztatja, hogy első fel
adat a minden jövedelemre ki terjesz
kedő egyforma, igazságos és arányos 

’ cgadóztat ás. Kérdi, vájjon nem épen 
az egyforma, igazságos megadóztatás 
kívánsága vezette a kormányt akkor, 
amikor a pénzügy élére őt, a politiká
tól teljesen távol álló ebmert bízta 
meg?

Azt mondja még a liberális ellenzék, 
hogy a közalkahnazotta'któl és gazda
sági beruházásoktól nem kell a pénzt 
sajnálni, összeáll itatta aa államháztar
tás jövő képét, úgy, ahogy az a számok 
világában alakul és ebből azt látja, 
hogy a költségvetésben túlnyomó ki
adás épen a kőzalkalmia'zottakra. a be
ruházásokra és azokra a gazdasági ak
ciókra esik, amelyeket az ellenzék oly 
bőven dotálandónak mond.

Hogy az ország javára irányuló tö
rekvés mennyilyen sikerül, azt most még 
nem mondhatja meg. Egyet azonban 
megígérhet. Becsületes törekvést a 
munkára' és az akaratot arra, hogy föl
építsék a magyar államih'áztrtás köz- 
-’azdasáffínak épületét.

A pénzügyminiszter után Mager Já
nos föl dini velésügyí miniszter mondott 
hosszabb' beszédet.

Uisora bíróság elé 
kerülnek a borbélyok 
Engidtly nélkül omolták fel ai árakat

A budapesti borbélyok néhány hét
tel ezelőtt minden hatósági engedély 
és indokolás nélkül a kiszolgálási éra*  
kát önkénve&en felemelték. Az Arvtzs- 
fialó Bizottság mellé kirendelt detektí
vek razziát tartottak a borbélyüzletek
ben, mindenütt elkobozták a klfOg- 
gwrtett árlavot és ugyizőhán alig van

a fővárosban olvan. borbély, aki ellen 
árdrágító visszaélés vétsége címén a7 
eljárást ne indítanák meg.

A feljelentések az uzsorabirőság 
mellett működő ügyészi különítmény, 
hez kerülnek, ahol műiden feljelentett 
borbély ellen vádinditvánvt készítenek 
és azután az uzsorafoilóság egyenként 
tárgyalja le az ügyeket. Az eddig be. 
adott feljelentések száma meghaladja 
az ezret.

Sarkantyus 
viráy árusleány 

Ékszertolvajok a Bévay^utcában

Vasárnap éjjel a Révay-utcában ráz- 
ziázó detektivesoport egy becsipott tár
saságot állított meg. Két elegáns fiatal
ember, egy ösinert táncosnő és egy virág 
árusleány jöttek ki az egyik ház kapuján 
és hangosan énekelve vonultak a Vilmos 
császár-ut felé. A detektivesoport különö
sen avir ágárusleáay iránt érdeklődött.

A fiatalemberek ugyanis a leányt ka
ronfogva jókedvűen énekelték a közis
mert dalt:

„Mond azt, hogy: 
Kis bocikdm 

mire az a felszólításnak engedve, így fe
lelt:

— Kis bocikám.
eoly mély hangon felelt, hogy a dör- 

mögő basszus felkeltette a detektívek in- 
timebb érdeklődését.

— Tudná magát igazolni! — kérdezték 
tőle.

A társaság megszeppent Az egyik 
fiatalember igazolta, hogy ő Helm Andor 
földbirtokos, a másik Gál Lajos bar.khi- 
vatalnok nevére szóló igazolványt muta
tott, a táncosnő artista-igazolványát 
vette elő.

— És maga? — szólt az egyik detektív 
a virágárusleányhoz, — van árusítási 
engedélye!

— Igen, de otthon hagytam.
Érdes hangját hiába tompította, a de- 

tekt.ivfül jól funkcionált. rt u
— Maga nem nő. Miért jár'maskará

ban!
— Kikérem magamnak . . .
Szóváltás kerekedett, az egész társasá

got előállították a főkapitányságra, hol 
ügyeletes fogalmazó, Egry Pál dr. hal- 

galta ki őkét. A csinos virágárus leány 
lekapta a parókáját.

—Sásffy Géza huszárhadnagy vagyok., 
szólt dülöngélve.

A fogalmazó elmosolyodott.
— Most minél maradunkt Virágárus

leány, vagy huszárhadnagy!
— Kérem egy kis tréfa volt az egész, 

csak az a baj, hogy a detektivekkel 
szemben nem úgy viselkedtünk, mint kel
lett volna.

Az igazolással azonban baj volt A fo
galmazó Dem tágított és a huszárhad
nagy mellé egy detektívet adott hogy 
nézőn körül a hadnagy lakásán, azután 
bocsássa szabadon. A többieket elenged
ték, csak a hadnaggyal ment a detektív. 
Egy kis idő múlva ijedten jött vissza a 
táncosnő

— Kérem fogalmazó ur elveszett a 
brilliáns fülbevalóm . . . több mint há
romszázezer koronát ér. . .

Aztán elmondott, hogy nem ismeri azt 
a társaságot amelyekkel bekísérték, a 
mulatóban találkoztak össze, ahonnan őt 
a lakására kisérték. Ott tovább pezsgőz
tök és a hadnagy jól beszcszelt. Meglátta 
a szekrényben a táncosnő egy régebbi 
színpadi ruháját és magára öltötte. Nem 
tudták édzretérltcni és a hadnagy bolond 
fővel — mint virágárus leány ment az 
utcára. Tele voltak pénzzel a fiuk és 
mindenáron autózni akartak.

A táncosnő sirva tördelte a kezét.
— Jaj egyetlen va gyónóm volt a füg

gőm . . .
— No majd meglesz — biztatta a fo

galmazó. Abban a percben jött vissza a 
detektív.

— Kérem fogalmazó ur ez a hadnagy 
link. Két lakás Is mondott. Egyikben 
sem ismerik. Végre a lakására vitt a 
Víg-utca 47. alá, de itt egy piszkos kis 
ház van. A dolog nágyon gyanús volt. 
Agyrajárő és a lakásaónőjo azt mondta, 
hogy ügynök. Kikutattam a kofferjét, 
négy különféle névre szőlő igazolványt 
találtam, erre viszahoztam a legényt

Vallatőra fogták a virágárus leányt, 
aki aztán beismorte, hogy ékszertolvaj. 
Mék az éjjel előálitoták két cinkostársát 
és előkerült a táncosnő függője Is. A há
rom jó madár igazi neve Kalmár Géza. 
Heim Antal és Grund Lejos. Mindhármu
kat letartóztatták. Grund lakásán több 
ékszert találtak, mintegy másfélmllHé 
értékben.
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HÍREK
A Hétfői Napló nem jelent meg 

elmúlt hétfőn, mert kétségek me
jtek fel a vasárnap éjjeli előáll!- 
6 engedélye körük Ezen kérdés 
átázásával foglalkozik jelenleg az 

^etékes hatóság, addig is hétfőn 
óra reggel állítjuk elő lapunkat, 
ogy minél előbb jusson olvasóink 
:ezébe.
_ Az Akadémia ünnepélyes közgyű- 

fcse. Vasárnap délelőtt féltizenegy 
irakor tartotta a Magyar Tudományos 
Jcadémia ünnepélyes közgyűlését. A gyű- 
*5en díszes és előkelő közön.4úg jelent 
ieg, olt volt Horthy Miklós kormányzó. 
fegjelentek József föhcceg, József Fe- 
enc főherceg, Klebelsberg Kuno belügy
miniszter, Szmrccsányi jLajos egri érsek. 
lémelh Antal címzetes püspök, dr. Sipöcz 
enö polgármester, Ormódy Vilmos fftren. 
(házi tag stb. Berzeviczy Albert elnök. 
lerczeg Ferenc másodelnök és Balogh 
enő főtitkár fekete diszinagvartban jelen
ik meg. Hcrczeg Ferenc másodelnök meg- 
jutóját nagy tetszéssel, tapssal fogadták. 

..zután Balogh Jenő főtitkár számolt be 
az elmúlt esztendőről. Beraericzy Albert 
tartotta meg emlékbeszédét.

— Újból nyomoznak a lisz.tpanaiua 
Ügyében. A lisztpanama ügyében a 
rendőri nyomozás újból megindult, 
Inért a főkapitányságra újabb följe
lentések érkeztek, melyek szerint több 
budapesti pék hatósági liszttel mani
pulál. Ezek alapján Bartha rendőr
kapitány a lisztpanama ügyének újabb 
Aktáit az illetékes detektivesoportnak 
kiosztotta, akik máris újabb eredmé
nyeket értek el a megszűnni nem 
ikaró lisztpanamák ügyében. A mai 
öap folyamán ebben az ügyijén öt le
tartóztatás várható, a rendőrség öt bu
dapesti péket fog Őrizetbe helyezni, 
^kiknek részük van a hatósági lisztek 
^manipulálásában.

Razzia a VII, kerületben. Szóm
tól este ia főkapitányság ügyeletes de- 
tótiyjei a VII. <ís VIII. kerületben ál- 
fclános eiikölcsrendészeti razziát tar
tottak, amelyen egy angol detektív fő
felügyelő és egy amerikai írónő is 
részt vett. A razziát Pettendy és Kritz- 
tor detektivfőfelügyelők vezették és a 
hl. és VIII. kerület zugszállóit és ké- 
leshirü kávéházait felkutatták. Az er- 
íölcsrendészeti razziának feltűnően 
lágy eredménye volt, amennyiben a 
iwziázó detektívek mintegy negyven 
Ót és húsz féríit állítottak elő, akik 
tellőképen magukat igazolni nem tud
ók. A razzián résztvevő angol letektiv- 
lőfelügjelő nagy érdeklődéssel kísérte 
l rendőri igazoltatáésokM, mivel ez 
tagijában nem szokásos. Az előállított 
legyven nő, akik közül a legtöbben fa
lér cselédlány ok. szállodáikban, titkos 
léjelgésen érlék a rendőrség emberei, 
i rendőrség erölcsrendié&zeti osztályé- 
ioz küldték át. A húsz előállított férfit 
ledig, akik miaigukat a rendőrségen kel- 
öképpen igazolni nem tudták, a tolonc- 
tózba kísérték át. Mint értesülünk az 
iredményes razzia után a rendőrség el- 
tatározta, ho.?v ezeket a szokásos er- 
tólcsrend’észeti razziákat sűrűbben fog
ók megismételni. A razzia éjei két óra
tor ért véget.

— Százával jelentkeznek a dollár- 
olvajok panaszosai. A rendőrség le- 
adóztatta Szabó József postást, akit 
tzzal vádolnak, hogy az Amerikából 
Irkező pénzeslevelekböl dollárokat lo- 
•ott ki. A rendőrségre e letartóztatás 
Ita naponta rendkivü lsok panaszos 
Akozik, akik mind följelentést tesznek 
nneretlen tettesek ellen, mert Ameri- 
tából érkező pénzesleveleiket meg- 
lézsmálva kapják meg. A főkapitány
on Halasi Barna rendőrfogalmazó 
b Szigeti István detektivfelügyelő ve 
’d át ezeket a följelentéseket, melyek 
•'apján a rendőrség erélyes nyomozást 
blylat. hogy a dollártoíva jókat elfog
ok.

— Tífuszjárvány a Rutén f öldön,
“"nkácsról érkezett hírek szerint az 
'^nevezett Verhovina felvaiban óriási 
•értékben dühöng a tífusz. A uagy- 
•®reznai járásból tömegesen viszik a 
•eteteket az ungvári kórházba, mely-' 
•ek méretei nem elegendők a betegek 
f fogadására. A kórházban egy Ap'o- 

is súlyosan megbetegdett ée.illa- 
reménytelen.

& magyap válogatott csapat 
győzőit Berlinben 

Magya^ofszúg-flémetorsiág 4:2 (2:2)
A magyar válogatott csapat vasárnap 

délután Berlinben mérkőzött Németország 
reprezentatív csapatával grünewaldi stn- 
diuonban és mint távirati tudósítás jelenti, 
a játékot Magyarország csapata nyerte 
meg 4.2 arányban. Góljait Orth és Molnár 
rúgták.

Labdarúgás 
a másodosztályú 

balynokságért
Vasárnap a válogatott médkőzés folytán 

az elsöosztályu mérkőzések szüneteltek és 
mindössze három másod- <: 
játékot bonyolítottak le, amelyeknek 
eredménye a papírformának megfelelő 
©reménnyel végződött. AftFC—BEAC 1:0 
(0:0i. A műegyetemiek megérdemelt győ
zelmet arattak. Zugló—Erzsébetvárosi TC 
4:0. A Zuglói csapat végig könnyen győ
zött. NSC—KAOE 0:0. Egyenlő erejű csa
páitok mérkőzése az eredmény hü kifeje
zője a lefolyt játéknak.

Magynr-Lensyel 2:1 (1:0)
Krakóból jelentik, hogy a Magyar-Len

gyel válogatott csapatok mérkőzése 2:1 
arányban végződött a magyarok javára. 
A magyar csapat fölényes győzelmet ara
tott a lengyelek felett.

Lóverseny
A Milleniumi dij

Zsúfolt nézőtér, 'tömött tribünök jiyuj-> 
toltak díszes keretet az idei Kriály-dijnak. 
A népszerű nagy verseny, mely ma talán 
nagyobb népszerűségei magánál a Dcrbv- 
nél. a szegényes alagi milieu dacára is 
kitelt magáért a dekoratív külsőségekben, 
a hölgyek káprázatos toÜeUjei, a sports-
mantársadalom szine-javának felvonulása 
a régi Király-dijakmk szjnlfi, 

— Az Országos Történelmi Eréklye- 
muzeum Egyesült Renaissans-Szöyet- 
ség Széchenyi emTékjinrtepélye. Va
sárnap délelőtt 10 órakor tartotta az 
Országos Történelmi Ercklyemuaeum 
Egyesület reneszánsz szövetsége a Szt 
István Társulat nagytrmében szokásos 
évi Széchenyi-emlékünnepét. A díszes 
hallgatóság sora között megjelentek 
a Szédhcnyi-család csaknem valamcny- 
nvi tagja. Az ünnepség a Himnusz el- 
éneklésével vette kezdetét, majd báró 
Balás György táborszernagy tartott el
nöki megnyitót, mely után Ruszkó Ist
ván múzeumi igazgató „A kolozsvári 
ünnepélyek tört énét e" címen tartotta 
meg előadását Dr. Márki Sándor, a 
kolozsvári egyetem tanára mondott ez
után omléfkbeszédet Széchenyi és Er
dély címen. A nagy tetszéssel fogadott 
beszéd után Sebőn bein Ilona énekesnő 
dalokat adott elő Stephanidesz karnagy 
kísérete mellett.

— A „fekete kéz" zsarolási kísér
lete. Gyémánt Sándor cipőgyáros na
pokkal ezelőtt egy névtelen levelet ka
pott, amelyben a ..Fekete kéz“ aláiás- 
sal a névtelen levél fölszólította, hogy 
záros határidőn belül a gyár udvarán 
leírt melékhelyiségben helyezzen él 
50.000 koronát, mert máskülönben a 
lakásán agyonlövik. Gyémánt az esetei 
bejelentette a rendőrségen, ahonnan 
a gyárba két detektívet küldtek ki, a 
kik a gyár munkásait megfigyelték. A 
detektívek észrevették, hogy a levélben 
jelzett mellékhelyiség körül egy fiatal 
munkás ólálkodik, aki naponta több
ször jelent ott meg és ezt megelőzően 
óvatosan körülnézett az udvaron, 
hogy látja-e valaki. Az illető munkást, 
Molnár Józsefet előállították a főkapi
tányságra, ahol kihallgatása folyamán 
tagadta, hogy a fenyegető levelet ö irta 
volna a gyárosnak. A detektívek köz
ben házkutatást tartottak a lakásán, 
ahol nagymennyiségű bőr- és cipőkel
lékeket találtak, amelyeket lopás ut
ján szerzett a gyárból. Molnárt, mint
hogy a körülmények ellene szóltak, 
tagadása dacára, őrizetbe vették. Lo
pás és zsarolás kísérlete miatt folytat
ják ellene aa eUáérat 

ünnepsékszámba menő idejére emlékez
teit. A verseny résztvevőinek klasszisa ré
sén méltóan sorakozik a többi híres Ki
rály-dijak mellé; sőt lefnívósának izgal- 
massága tckinlelében talán mindannyit 
felülmúlja. Az egyenesbe fordulóban n . 
kor Balbinust még fel kellett rázni lova
sának. teljesen bizonytalan volt a dij 
sorsa, a végén is csak két és fél hossz vá
lasztotta el az elsőt az utolsótól. Balbinus 
győzelme egri ke volt a legszimpatikusabb 
Királv-dii nyeréseknek; az óriási favorit 
a közönség lelkes tapsviharra és éljenzése 
közben haladt át a célon. Az istálló nép
szerű tulajdonosát elíhalmazták verseny 
után a gratulációkkal, különösen amikor 
köztudomású lelt, hogy ismét sikerült a 
Velős kei ménesnek a tavalyi hircs double, 
ügelö-derbv és a Királv-dii. az utóbbi ez
úttal is Balbinus révén. Az iigetöjj Derby- 
jól a zöld-fehér dressz másik kjépviselője. 
fényes stílusban nyerte Daemon és Sava
nyú ellen.

I. 1. Edömér (11:10), Pretzner, 2. Fül*  
lajtár (13:10) agy Géza, 3. Fészkesfene (8) 
Gulyás M. Futottak még: Dölyfös, Bargain. 
Igen könnyen 3 h. % h. 50:05, 50::50, 50.

II. Edömér (1J$) Schejbal, 2. Arco (2) 
Vondra, 3. Cromwell (3) Szokolai. Fu
tottak még: Bizony, Szépség. Bohém, 
Kunid %, 1%, 50:140, 50:50, 80, 75.

III. 1. Ramon (2) Takács, 2. Pék Güzel 
(0) Esch, 3. Cacsonia (2) Nagy G. Futot- 
takmég: Halavány. Igen könnyen 1%, 5. 
50:145..

IV. Balbinus (lj$) E«ch, 3. Trojaner 
(8) Pretzner. Futottak még: Mamlasz, Col. 
Román el ti. Könnyen: 1, %. 50:85, 50:05, 60

V. Magvas (4) Schejbal, 2. Felkelő 
(11:10) Pretzner, 3. Mcxrgaua (1) Esch. 
Könnyen 2 fejti. 50:250.

VI. ’l. Ekkehard (2) Biernácky, 2. Anyu
kám (3) Nagy G. és Driva (5) Szokolai. 
Futottak még- Molnár, Nur für Dic.h. Igen 
könnyen 4, holtr. 50:130, 50.

VII. 1. Onkel Ludtvig (2) Esch, 2. Oculi 
II (1) Szokolai, 3 Bombulus (10) Szabó 
Gy. Futottak még: zárcsa, Fox Trott II, 
Skt. emhard Aiadeh, Mops .Spinette, Vá-

A Zabolal Faipar Rt közgyűlése az
1921. év tiszta nyereségét 2,200.518 lei- 
bou,' az osztalékot! 24 leiben állapítot
ta meg. Az osztalékszelvények bevál
tását, valamint a 200 koronás rész
vényutalványokat . 20 lei névértékű 
részvényekre való becserélését május 
17-ikétől Budapesten az Angol-Magyar 
Bank végzi. _

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank 
közgyűlése elhatározta, hogy az 1921. 
évben elért 10,321.046.49 K tiszta nye
reségből 30 korona osztalékot fizet.

• A Vígszínház e heti műsorán a 
legnagyobb sikerek váltakoznak. A vőle
gény legtöbbször van műsoron. 'Az arany
borjú vasárnap este kerül színre. Egy-egy 
est fut a Mérföldkövek. Baccarat, Tolnai 
számára. Szombat éjjel a Zsábát adják. 
Vasárnap délután a Baccarat szerepel a 
műsoron.

• Az Első szerelem. Hatvány Lili 
rendkívül sikerű játéka, melynek min
den egyes előadásén zsúfolt ház tap
solt, ötször szerepel a Magyar Színház 
jövő heti műsorán: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön, szombaton és vasárnap 
este. Kedden a Magyar Színház műso
rának egyik díszét és kimagasló sike*  
rét, a II. Lajos királyt adják 49-edszer. 
A darab további előadásait, valamint 
az ötvenedik előadásának jubileumát 
Törzs Jenő felgyógyulása után fogják 
folytatni, illetve megtartani. Pénteken 
a Vadembereket játeszák, most va
sárnap délután a Kis lordot, jövő va
sárnap délután a Színházat ismétlik 
3 órakor mérsékelt helyátrak mellett.

• A * Király-színházban szombaton 
mutatják be Szomaházy—-Faragó—Kom> 
iát hu Három a tánc cimü operettjét, mely
ből napilap után folynak a pTÓbák. A 
nagy érdeklődéssel vért uj magyar operett 
az első felvonás fináléjában éri el csúcs
pontját. ahol 86 személv szerepel a szin- 
pádon. 110 ragyogó uj kosztüm és három 
pompás díszlet adnak méltó keretet az 
uldonságnak. A bemutatóig minden este 
a Bavabvásár van tnüeorom. Most vasár
nap délután János vitéz, jövő vasárnap 
délután A hollandi menyecskét játsszák 3 
órakor mérsékelt helvárakkal.

• A Renaiasanca-szinház heti műso
rának kiemelkedő eseménye a Morfium 
pénteki bemutatója, 16 egynegyud órás 
kezdéssel. A rendes esti előadások közül 
Mtf ta A tan Ml atanu Rajnai a 

címszerepben. eKdden és sütörtökön Lip
tai Imre nagvsilkerü bohózata, .4 jó fit^ 
van műsoron, a címzsrcpeben Rajnai Gá
borral. Szerdán, pénteken és va1:; 
állandóan zsúfolt házakat vonzó .4 tuuk- 
ketrec sorozatos eloadáait folytatják. A 7 
órás elődaások jegyeit még korlátolt 
számban árusítják a pénztárnál.

•Repülőgépen Púrisbó! a Margit
szigetre. A felső Mirgitszigeten ked
den esle nyílik meg a legszebb, legkel
lemesebb nyári szórakozóhely, amely
nők nagyszabású műsora igazán béke
időkre emlékeztet. Ennek a pompás 
műsornak a keretében fellép a híres 
Faraboni táncegyüttes, amely vasár
nap este még Párosban játszott, hétfőn 
reggel repülőgépen indul Budapestre 
és idé aznap este érkezik meg. úgy 
hogy' a keddi megnyitóeladáson, amely 
fél 0 órakor kezdődik, inár fel is fog 
lépni. .A margitszigeti „Művészesték*'  
műsorában ezenkívül fellépnek Döa 
mötör Ilona és Szende Ferenc, az 
Opornház tagjai. Kondor Ibolyka, 
Fred Pypps, a híres amerikai komé 
diás, Happy Smart, a legjobb angol 
excentrikus táncos és még sok első
rangú attrakció. A szigeti lősonat zár
óráig közlekedik. A világhírű tánc
művészek érkezéséit mozgófényképeken, 
is meg fogják örökíteni a mátyásföldi 
repülőtéren.

* Kiki! Kiki! Kiki! Minden nagy
város plakátjai hónapokig, sőt évekig 
harsogták André Picard rigjátékának. 
mindenütt oly népszerű sikerét, mely 
szezónokon át uralta a szinlapokat. 
Érthető, hogy a külföldön járt közön
ség rendkívüli érdeklődéssel várja a 
Bvlvárosi Szinlház csütörtöki bemuta
tóját. Kifcit nálunk Ilosvay Rózsi játsz- 
sza, a többi főszerepet a vendég Kö
kény Ilona. Gellert Laijos. Kertész 
Endre és Gárdonyi.

* A Hindu síremlék — még néhány 
napig látható — az Urániában. A 
nagy film páratlan sikerét bizonyítia 
az. hogy az Uránia immár harmadik 
héten kénytelen műsorán tartant. Az 
érdeklődés pedig napról-napra nő. 
Nenjosak a.. főváros közönsége, hanem 
az egész környékről, a szomszédos vá
rosokból jönnek százával a Hindu sír
emléket megnézni. Az Uránia most is 
mind a két részt egymás után követ
kező előadásokban mutatja be és pe
dig 4 órakor az I.. 6 ÓTakor a II.. a 
azután ismét 8 órakor az I. és 10 óra
kor a II. részt.

* A Mozgógép Otthon nagvsikerii 
műsora:Festett világ" (Almok városa) 5 
felv. érdekfeszitő és izgalmai! amerikai re
gény Marv Mac Larcn-nel, Mikszáth Kál
mán „Szent Péter esernryője" cimü bájos 
regénye a gyönyörű R. LenkeíTy Icával, 
K. eDsnicn Mari, Rátkaí, Várkonyi, Hu
szár Károly, Szűcsi Ferkóval és a magyar 
művészvilág egész gárdájával a főbb sze
repekben. „Szeretem szárazon és vizen" 
kitűnő amerikai bruleszk 2 felvonásban. 
(5, negyed 8 és negyed 10 órakor.)

Árutőzsde
A gabonapiac magánforgalma őglBn 

kis keretek között mozgott. Dunántúli 
és pestmegyei búza iránt volt némia 
érdeklődés 3460—3470 K-val buda
pesti paritásban. A rozs ára 2950— 
2975 K volt 100 Kg-kéat A termény
cikkek közül a zab ára 2450 K Buda
pesten, morzsolt tengerit 3075 K-val 
kínáltak állomásról. TakarmúnváTpa 
2475—2525 K minőség srerint. Meg
szilárdult az irányzat korpában. Elad
tak 1625—1650 K-val budapesti pari
tásban. zsákkal együtt.

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei magán forgalomban 

a szombati erősebb javulás után az 
irányzat vasárnap is általában szilárd 
maradt, azonban üzletkötés már csak 
kevés történt. Róma 4550—75. Állam*  
vasút 14600—700, Salgó 0450—500, 
Kóburg 3300—400. Spódium 3450— 
550. Délivasut 4300—450 között 'olt, 
dollár szilárd 779—83, márka 274J4 — 
76. lei 546—49. donár 1094—97. *zo-  
kol 1489—94, inkább névlegesen- A 
bécsi kifizetés szomabl este óta lany
ha és csak kínálat észlelhető. Bécsi 
magán jelentések szerint különösen AL 
tainvasut és a valutákkal együtt a 
dollár .tttwsen
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Az álgróf fosztogatta az Amerikából 
visszatért magyarokat

A detektívek elfogiöh egy RáScéczi-utl kávéházban
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőrségre az utóbb! időben szá

mos följelentés érkezett, hogy az Ame
rikából visszatérő magyarokat ismeret
len egyének meglopják és kifosztják. A 
rendőrség minden egyes esetben meg
indította a -nyomozást, a tetteseknek 
azonban nem tudott a nyomára jutni.

Egy véletlen folytán a múlt héten si
került a tettesek egyiket kézrekeritenl 
a razziázó detektiveknek. Az illető, 
aki grófnak mondotta magát, ogyiko 
volt azoknak, akik százezreket kerestek 
a visszatérő magyarok 
révén.

A Rákóezi-uton levő 
házban egy fiatalember 
a vendégek figyelmét, 
költekezett és az asztalán sorjában ál
lottak egymás mellett a pezsgös üve
gek, a boros butelliák. A kávéháziján 
muzsikáló cigányt lefoglalta a maga 
részére és egy-egy nóta után ezres ban
kókkal fizetett.

A detektívek épp abban az időben 
voltak razzián és kettőn benéztek a 
Daöreceii-kóvéházba. A mulatozó fiatal
ember természetesen nekik is feltűnt 
azonnal és ezért igazolásra szólították 
fel. A fiatalember dühösen felelte:

— Mit akarnak tőlem, én Szapáry 
gróf vagyok és most jöttem haza Ame
rikából.

A detektívek nem elégedtek meg a 
gyanús fiatalember egyszerű kijelenté
sével és erélyesen követelték, hogy iga
zolja magát. Az állítólagos gróf erre 
részeget szimulált óa igy próbált kitérni

A fogatlanszáju barlang

jóhiszeműsége

Deörecen-kávé- 
vonta magára 
Pazar módon

— A laikusok azonban nem szok
tak tovább menni a vasujtónál, amit 
különben éppen a veszedelmek elke
rülése végett helyeztek el a bar
langba. Szóval, amint látja,’ nem 
igen veszedelmes hely és semmi kü
lönösebb romantikát nem lehet fel
fedezni benne, mert ugy-e, nem szá
mit, hogy a barlang falai sok sú
lyos, bandázs nélküli párbajt láttak 
mát.

Boszórkányégctés és a bolond 
asztalos.

A mezőőr, akihez közben felér
tünk, szintén egykedvűen gondol a 
barlang eseményeire.

—- Valamikor sok száz évvel ez
előtt boszorkányokat égettek a bar
lang vidékén — mondja. — Szép 
verses történeteket is olvastam róla. 
A többi barlanglakók nem érdekel
nek.

Nem messze a mezőőr házikójától 
egy villába tértünk be.

— Ó kérem, — mondotta a tulaj
donos, -- sok tolira való dolog tör
ténik itt a barlangban és a környé
kén. Ha látták volna azt a Doszto
jevszkij-! ipusu toprongy’ös embert, 
aki itt él a barlangban. Részeg volt 
sokszor. Ilyenkor a részeg ember 
bőbeszédűségével mesélt hosszú’ és 
fantasztikus történeteket.

— Lakik itt még egy érdekes alak. 
Egy asztalos. Itt a hegyen a legían-

a rendőrség embcrcinok a kérdései elől.
A detektívek, miután látták, hogy a 

fiatalemberrel 6zép szóval nem, bírnak, 
dacára erélyes tiltukozúsúnak, meg
motozták és a zsebeiben dollárokat, 
dinárokat és lebélycgezetlon osztrák és 
magyar pénzt találtak. A sikeres moto
zás után a hirtelen elcsendesedett „Sza- 
páry grófot'*  előállították a főkapitány
ságra.

A rendőrségen azutan csakuamar 
megállapították, hogy a gyanús fiatal
ember valódi neve Szntobrás János, 21 
éves, volt vidéki guzdúlkodó. Szmobrás 
elmondotta, hogy Kerkaszabadhegyen, 
Lázár István ottani földmivestől, aki 
nemrég jött haza Amerikából, 360 dol
lárt, 10U0 dinárt és egy csomó ezüst
pénzt és lebélyegezetlcn ezres bankjegyet 
lopott el.

A különböző valutákat eladta és a 
pénzen ruhát vásárolt magának. Szmob
rás kijelentette, hogy a valuták egy 
részének értékesítéséből 250.000 koronát 
szerzett, araikor azonban előállították, 
csak 16 000 korona volt a zsebében.

— Hol van a többi pénz? — kérdezték 
tőle.

— Ellopták. Mialatt mulattam, bizo
nyosan ellopták tőlem.

A rendőrség most abban az iráuybau 
is nyomoz, hogy a tolvaj pénzét tény
leg ellopták-e és ha igen, kik követték 
el a tolvajlást. A nyomozás egyébként — -
ki fogja deríteni, hogy Szmobrás mi- tasztikusabb akarással bevetett né-
lyen bűnöket követett még cL Valószínű 
ugyanja, hogy hasonló bűncselekménye
ket követett el Bábatótfalubau és Buda
pesten is.

hány holdat, kannákban hordja fel 
a vizet öntözni, szent meggyőződései 
hogy óriási eredményeket fog el
érni.

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A Gellérthegy déli lejtőjén, a Fe- 

fenő József Aliddal szemben tátja 
szélesre torkát az egykor hírhedt 
gellérthegyi, barlang, amelynek mé
lyében hajléktalan csavargó és tol
vajnépség húzta meg magát nem 
egyszer.

A barlang körül némi bonyodalom 
támadt, mert a barlang vidékén el
terülő - Ncrkápoly—-Bodor-féle tel
kek kezelője: a kultuszminiszté
rium, a telkek cgyrószét bérbeadta 
egy vállalkozónak. Ez a vállalkozó 
nem másra óhajtja felhasználni a 
telkekot, mint burgonyatermelésre, 
ami ha bekövetkeznék, kissé furcsa 
kiegészítést adna a külföldi vendé
gek részéről annyiszor megcsodált 
dunaparti látképnek. A főváros, 
amelynek tulajdonához csak a bar
langig felnyúló keskeny sáv tarto
zik, a barlang előtti teret is hozzá
számítva, hajlandó volna megvál
tani, vagy mással elcserélni a Kér- 
kapót y—Bodor-félő telkeket, hogy 
akadályt állítson a krumpliföld-terv 
megvalósitúsáuak. Ami azért is fon
tos lenne számára, mart régi terve, 
hogy’ tejcsarnokot rendezzen bo a 
különben gyakori razziát kívánó 
bsavargotanyán: a gellérthegyi bar
langban és ennek a tejcsarnoknak 
forgalmút vulószinüleg erősen aka
dályozná, ha. útközben krumpltföl- 
rlön kellene keresztülbukdácsolnia a 
közönségnek.

Feltűnő sokaságban lepik el sze
gény emberek a barlang körül elte
rülő lejtőt. Ezeket a szegénysorán 
gellérthegyi törzsvendégeket hiába 
kérdeztük meg, bőgj- mit tudnak a 
közvetlen mellettük tátongó barlang 
romantikájáról, amelynek egy hófe
hér tejcsarnok néhány bóbitás ki
szolgáló kisasszonya esetleg csak
hamar véget vet.

Hogy itt rablók tanyázhattak vol
na valahai Vagy hogy ezeknek cse- 
nevészebb leszármazottjai: a tolva
jok és csirkefogók esetleg most is 
éjjelenként a barlang mindent el
nyelő sötétjében szőnék terveiket.1! 
Vagy egy gyanús revolverdörrcués 
a barlang szájában)

— Óh, óh, csak nem tetszik gon
dolni !

— Csak azt tudjuk, hogy ez a bar
lang a régi háborúból maradt itt, — 
mondják.

Oldalt az öntözőember és két ka
páló paraszt ezt mondják:

— Csak tessék felmenni a Cita
dellához, ott laknak sokan, azok azt 
hiszem, tudnak mesélni rémes tör
téneteket a barlangról, mi is hallot
tunk. de már nem emlékezünk rá. 
Csak tessék felmenni a mezőőrhöz.

Geológiai kutatás és párbaj a 
barlangban.

Fentről éppen ekkor érkezik egy 
magas, szőke fiatalember. Csak fél
füllel figyel felénk, de máris tudja, 
mit akarok.

— Csak tessék jönni, majd én el
vezetem a mezőőrhöz. Meg aztán ta
lán én is tudnék a barlang esemé
nyeiről valamit Úgy vau az, hogy 
engem minden érdekel kérem ezen 
a világon. így kerültem el ebbe a 
barlangba is. Ugyanúgy, ahogy 1919 
őszén beléptem az Ébredő Magyarok 
Egyesületébe. Egyetemi hallgató 
vagyok és egyetemi hallgató szá
mára akkor divat volt az, hogy be
lépjen az Ébredőkhöz.

— De azért, valahogyan ne higyje 
azt, hogy a zsidókra haragszom*  
Egyetlenegy zsidót sem bántottam. 
Csak hát akkor divat volt az „Ébre- 
dés“. Sokan csak divat-,.ébredők" 
voltak, mint ón is, aztán komoly éb
redőkké fejlődtek ki. Én azonban 
kiléptem, mert a politikai és társa
dalmi tevékenységük nem tetszett. 
Most royalista vagyok. Tudja azon
ban, hogy sok tekintetben annyira 
tetszik nekem a szabadkőművesek 
programmja, hogy ha funkcionálná
nak. egészen biztosan belépnék kö
zéjük.

— Mindenben szeretek rósztvenni. 
így kerültem el a gellérthegyi bar
langba, egy geológiai kutatás alkal
mával. Cholnoky Jenőt és /Teleki 
Pál grófot, érdekelte jigyanls a bar
lang belseje. Hogy milyen meta
morfózison megy át egy különben 
jól öltözködő tudós egy ilyen bar
langban! Cholnoky Jenő nem csu
pán addig a vasajtóig tört előre Te
leki gróffal és velem együtt, amed
dig som különösebb piszok, sem 
életveszély nem fenyegeti a barlang
látogatót, hanem keresztülbujt a 
vnsajtón is, ahonnan már csak ha
son csúszva lehetett továbbjutni, 
vagy eseleg nagyot zuhanni lefelé. 
Képzelheti, hogy milyen állapotban 
került vissza a professzor ur!

Rentábilis üzlet.
— Csodálkozunk azon, hogy még 

mindig nem épiteuek ide kertvárost. 
Csodálkozunk azon is, hogy az 
Égisz inkább tartja rentábilis üzlet
nek azt, ho#y eladja itt elterülő tel
keit, ahelyett, hogy kiforszirozná a 
kertváros építését.

— A pestiek nem is tudják, mi
lyen szép az élet idekünn és a Gel
lérthegynek ezen a. vadabb részén és 
hogy bár sok a romautika errefelé, 
végeredményben nem kell félni 
semmi veszedelemtől. A gellérthegyi 
barlang szájából hiányoznak a fo
gak és nem harap.

KÖZGAZOASÁG
A Rimám uráiiy-SalgőtatJáni Vasmű 

R.-T. igazgatósága elhatározta. hogy e hó 
18-ra rendkívüli közgyűlést hív egybe, 
melyen ez alaptőkének 130.000 darab uj 
részvény kibocsátása által 174 millió ko
ronáról 200 millió koronára való feleme
lését fogja indítványozni, Ezt a tőkeeme
lést a társaság állandó nagy tőkeszük
séglete indokolja, miután az üzemek as 
utolsó hónapokban fokozatosan mindin
kább nagyobbodó termelésre tértek át. 
A társulat fölhasználja egyszersmind az 
alkalmat, hogy az utolsó hetekben vilá
gosan megnyilvánuló azon veszélyt, mely 
a vállalatot a nyugati nagyipari érdekelt
ségnek érdekkörébe akarja vonni, ellen
súlyozza. E célból 25.600 darab részvény 
külön szavazati joggal fog folruháztatni, 
melydk legkésőbben 15 év múlva bevonat
nak. legfeljebb 5 százalék osztalék jogo
sultsággal fognak bimi és esetleges fel
számolás alkalmával a társaság vagyoná
ban csak névértékűik erejéig részesedné
nek. A további 104.400 darab részvény az 
eddigi részvényesednek fog átvételre fel
ad állítatni. A társaság ezáltal azt kívánja 
elérni, hogy úgy, amint azt aa utolsó 
években a német ipar az ottani gazdasági 
közvélemény egyöntetű helyeslése mellett 
tette meg és anélkül, hogy a részvényesek 
anyagi érdekeit érintené, az ország ezen 
legnagyobb vállalatát megóvja attól, hogy 
idegen érdekeik szolgálatába állíttassák.

Kinevezések az Országos Központi Ta
karékpénztárnál. A Magyar Országos 
Központi Takarékpénztár igazgatósága 
Adler Gyula, Krempels József, Strass- 
nitz Gyula és Dános Marcell helyettes
igazgatókat igazgatókká. Dános Géza 
fiók-igazgatót a központ helyettes-igazga
tójává, Kánásc Márton, Stolmár Géza, 
Sóhaja Antal. Neuigvöschl Lajos és From- 
mer Hugó cégvezetőket, dr. Móray Imre 
jogügyi titkárt, Dercsényi Bertalan és 
Gáspár Aladár főtisztviselőkot helyottes- 
igaegatókká, Pauliní Jenő és Forster 
Janő fiók-főnököket, Fenyő Sándor, Kor- 
buly Imre és Legányi Ernő főtáaztviseiő-

Nyomatott az .UJ8AQ0ZKM" könyvkiadó é« nyomda r.-t, Mr(«rgíg«p»ln, Rökk Bjllárd-utoa «.

két cégvezetőkké, Pető Mór főt;,,, 
fiók-igazgaópvá, Dulcz Géza K 
Andor, Holz Péter, Berinkoy’nínJ 
nyei Mihály, Andrényi Jenő Kis?? 
tál és Schanda Károly fótivá; 
osztályfőnökükké nevezte ki 4 l5t‘

Az Általános Takarék közevüu. M<ws m Általános Takarékot j } 
Krowborcsr Lipót udvari taráCi». 
lato alatt tartott 40. közaűlóse j/b? 
vatli Lipot vezérigazgató olatari«rfájt' 
elhatározta, hogy a nvuídijáhpfo rt 
beutalt 3 millió K-iiu felül kS.!,,} 
13,595.394.78 K tiszta nyorwSft’ 
valy 10,879 523.06) a ta^Uta)!,t*  
millió K utaltassák, ami által a. J 
lió K-ivi emelkedik és a. részvénye ’ 
1922 m«u. 6-től kezdve 65 koroaá,^ 
11% váltassuk be a tavalyi 40 körmi 
= 6?á eddig fizetett lesmagasaM, „„ 
lókkal szembon. Az intézet érdekkőX 
tartozó Közgazdasági Takarékpénztár ? 
T. Kiskunfélegyháza, beolvadt a takard 
pénztárba és ezentúl mint kiskunfélea 
házai fiókintézet fogja működését U 
tatai, úgy hogy most már a takar&ní 
tárnak 8 budapesti és 5 vidéki fiókja vu 
éspedig. Kiskunfélegyházán, Sopronba 
Szegeden, Székesfehérváron és Marosvi, 
sárhalyen.

Előléptetések a Központi Váltóiúűt, 
nól. A Közipsaiti , Váltóüzlet Részvény, 
társaság igazgatósága Deutsch Jóuej 
helyettes-igazgatót, igazgatóvá, Stfile.at 
Koronc éa Radó Pál cégvezetőket helyet, 
tes-igazgatókká nevezte ki.

A Belváros! Takarékpénztár tökeente. 
lése. A Belvárosi Takarékpénztár Rész- 
vénytársaság igazgatósága a legutóbbi 
közgyűléstől nyert felhatalmazás alap, 
ián alaptőkéjének 48 millió koronáról 60 
millió koronára való fölemelését háti 
rázta el, 24.000 darab, az 1922. üzletévé 
osztalékra jogosító uj részvény kibocsá
tása által, melyek a régi részvényeseiknek 
4 :1 arányban, nettó 650 K árban, kamat 
és költség felszámítása nélkül ajánltet. 
nak fal. Az elővételi jog e hó 15-től 27-ig 
gyakorolható az intézet pénztáránál. Á 
tőkeemelés folytán a takaiékpénztúr sa
ját tőkéi 76 millió koronára emelkednek.

Az Ingatlanbank osztaléka. Az Ingat
lanbank 1921. évi tiszta nyeresége 6 mii- 
lió 601.596.43 korona. Osztalék 40 ko< 
róna (20%), tavaly 30 korona (15%). A 
szelvények beváltatnak május 9-től,

Á Nemzeti Takarékpénztár tőkeeme
lése. A Nemzeti Takarékpénztár és Bank 
R.-T. közgyűlése elhatározta az alaptő. 
kének 40 millió koronáról 60 millióra 
való felemelését. Az elővételi jogot a 
részvényesek 2:1 arányban 660 koronás 
árfolyamon e hó lö-áig gyakorolhatják,

A „Morour” üzleteredménye. A 
cur“ Válté üzleti Részvénytársaság igaz- 
gatósága legutóbb tartott ülésén megái- 
1 api tóttá az intézet 1921., évi mérlegét, 
mely a múlt évi 12,950.995 K 89 fillérrel 
szemben 33,473.946 K 23 fillér bruttó 
nyereséggel zárul. A tiszta nyeréséi 
8,165.312 K 27 fillér a múlt évi 5188 999 
K 46 fillérrel szemben. Az igazgatóság a 
folyó lió 18-ára egybehívott közgyűlésnek 
javasolni fogja, hogy a különféle tartalé
kok, valamint a nyugdíjalap bő dotálása 
után osztalékul részvényenkmt az 192L 
évre 22 K (1920. évben 20 K) Czettowk 
ki. Az intézet kiváló üzleteredménye 
pénzügyi körökben bizonyára élénk tel*  
tűnést fog kelteni, ,, .

Az Urlkány-Zsilvölgyi tőkeemelése. Aí 
Urikány-Zsilvölgyi Magyar Szénbánya 
R.-T. a május 6-án megtartott kösgyu- 
lése határozatának értelmében a társa
ság részvényeinek 31. számú szelvényei 
május 8-tól 150 koronájával kerülnek te- 
váltásra. , .ex

A Spódlumgyár tőkeemelése. A w*  
diumgyár Részvénytársaság —• értesül 
síink szerint — felemeli alaptőkéjét. Az 1 
részvények nagy tételét az Ango.-Ai 
Bank igen előnyös feltételek mellett egy 
előkelő külföldi pénzcsoportnak en®>4« 
át. A gyár az uj tőke bevonásává! ltn. 
gosen kitérjesskedik s íőlog a ’ni!Üa?' 
intenzivebb termelésére rendezkedik^ j
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