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A kormányzó nyilatkozata 
a jogvédőirodáról

József főherceg és a kormányzó beszéde a műegyetem jubiláns Ünnepén. 
„Ősi határainkat még mindég magunkénak mondjuk"

A királyi József Műegyetem va
sárnap délelőtt ünnepelte meg fenn
állásának 50-ik évfordulóját.

József főherceg, az egyetem véd
nöke megnyitó beszédében többek 
közt a következőket mondotta:

— Magyarországnak az elmúlt 5( 
esztendő alatt tapasztalt nagy köz
gazdasági fejlődésében ennek a fő
iskolának végzett növendékei ki
váló szerepet játszottak. Aztán jött 
a világháború a maga óriási tech
nikai követelményeivel, amikor per
cek alatt óriási vasúti hidakat kel
lett fölépíteni, látszólag hasznave
hetetlen törmelékekből, használható 
eszközöket teremteni. Hogy ezt meg 
tudtuk tenni, ebben legnagyobb ré
sze a József Műegyetem eredmé
nyes fejlődésének van. Számtalan 
eestben örömtelt lélekkel magam 
voltam szemtanúja óriási munkák
nak. Láttam ezeket a Kárpátokban, 
ahol hős fiuk dicső történelmet Ír
tak, ma pedig sírjaikkal, holtteté- 
meikkel védik.aisi határainkat, ame
lyeket még mindig a magunkénak 
mondunk; Büszkeségem, hogy en
nek az egyetemnek doktora vagyok 
és hogy az övének nevez engem ez 
a hazafias tojfület. Azzal, a hő óhaj
tással nyitom meg a mai'ünnepé
lyes, közgyűlést, hogy tartsa meg az 
Isten az egyetemnek nemes tradí
cióit, adjon ezentúl is hazafias ér- 
íésben, rendűidben munkában fá
radhatatlan férfiakat. akik u.ira 
talpraállítják a mi hőn szeretett ha
zánkat.

Ezután Zelovich Kornél rektor üd
vözölte a kormányzót, aki igy vála
szolt:

— Ez az intézmény is egyike a ma
gyar kulturkincscknek. amelyek 
Európa keletén nemzetünk fölényét 
biztosit ják. Bizton remélem, hogy 
egyetlen technikai egyetemünk a 
jövőben is sikerrel fog közreműköd
ni a műszaki tudományok fejlesz
tésében.

— Az egyetemi ifjúsághoz, mely 
mr. tiszta lelkesedéssé’ halad nz 
egyenes utón, az a kérésem, hogy 
ne hagyja magát, min' oly sokszor 
a távol múltban. erről az egyenes 
útról letérltcnl. Nincsen olyan 
irány, amelyet ne lehetne tetszető
sei bcállitahl. mert, nincsen olyan 
bűn. amit palástolni ne lehetne. 
Azok, akiknek ez kenyere és akik 
ehhez értenek, sok mérget adhatnak 
bo észrevétlenül Csak a foltétien bi
zalom egy önzetlen erős kormány
ban, viheti előbbre a haza ügyét. 
Rosszul állana ennek az országnak 
a sorsa, ha nem. a kormány, hanem 
a Jogvédő Irodák, biztosítanák benne 
a jogrendet. Ilyen irodából már egy
szer nemzeti tanács lett, ebből for
radalom, a forradalomból bolseviz- 
mus, a bolsovizmusból pedig a meg
szállás. Ezt. nekünk elfelejtenünk 
sohasem szabad.

— Ahhoz azonban, hogy egy kor
mány következményeiben sajnálatod 
események nélkül erős kézzel rpndet. 
Csinálhasson az országban, ahhoz az

szükséges, hogy a hazának minden 
helyesen gondolkodó polgára tömö
ren álljon egymás mellett. Minde
nekelőtt az egyetemi ifjúság lelkét 
szeretném a megrontástól megóvni. 
Kövessék ezentúl is lelkesedéssel és 
szeretettel vezéreiket és tanáraikat, 
akiknek további hazafias müködé.- 
sükro Isten áldását kérem.

Bethlen keresztény 
szabadelvűséit hirdet

— A Hétföl Napló tudósítójától. —
Gróf Bethlen István miniszterel

nök vasárnap Kecskeméten mon
dott beszédet. Elmondta, hogy 
miért van szükség az egységes 
pártra. Majd Így folytatta:

— A baj ott van, hogy igen sok a 
vezér és senki sem akar közkatona 
lenni. Ez az ország egy évezreden 
kérésziül keresztény volt és keresz
ténynek kell maradnia. Ez nem le
jelent üldözést senkivel szemben. 
Ez annyit jelent, hogy a politikai 
életben is a keresztény ideálokat 
akarjuk megvalósítani. Ez annyit 
jelent, hogy fel akarjuk venni a 
harcot azokkal az irányzatokkal, 
szemben, amelyek a vallás ellen 
törnek; és fel akarjuk venni a har
cot azzal a materializmussal, amely 
az egész magán-, társadalmi- és po
litikai életben egyebet nem lát, 
mint alantos anyagi érdekek küz
delmét.

— Mit jelent a szabadclvüségl 
A szabadelvűsödet sokan úgy. ma
gyarázzák ebben az országban, 
hogy azzal zsidó uralmat akarnak 
teremteni. Ez nem áll. A szabadel
vűsig ötvenéves hatalmas tan, mely 
arra törekedett mindig, hogy hala
dást biztosítson egyenlő feltételek 
mellett. Ez a tan Ötven éven keresz
tül jogegyenlőséget, politikai és 
polgári szabadságot hirdetett. A 
szabadelvűsé? a keresztény ma
gyar társadalomnak vezető sze
repét akarja elősegíteni gazdasági 
és minden téren az állam és a tár
sadalom összes eszközeivel.

Keresztény szabadel vű ség re van 
ennek a nemzetnek szüksége. (Élénk 
éljenzés.) Megengedem, hogy a túlzó 
jobboldaliak óé t"lzó baloldaliak 
ezt meg nem értik és ezért meg 
fognak talán támadni. De én igenis 
éppen • ebben a városban kötelessé
gemnek tartottam ezt nyíltan és 
férfiasán kijelenteni. *

Ml reftlpoflltlkát hirdettünk
— Ebben az országban vannak 

pártok, amelyek magukat szabad
elvűeknek nevezik, de nem azok, 
hanem radikális pártok. A Rostit fj
én a Batthyány-párt, budapesti de
mokraták, nem szabadelvű, hanem 
radikális pártök; maradványai an
nak az irányzatnak, amely 1918-ban 
tönkretette ezt a nemzetet.'
- Arra’ kell törekednénk, hogy a 

külföld és a trianoni szerződés által

A kormányzó beszéde után Zelo- 
vich Kornél műegyetemi rektor is
mertette a műegyetem 50 éves fej
lődését,

Ezutn a különböző tudományos és 
társadalmi intézmények üdvözölték 
az egyetemet a jubileum alkalmá
ból, majd felavatták a diszdoktoro- 
kat.

reánk diktált reparációt elhárítsuk 
ettől a nemzettől. Mert a reparáeió 
kérdése az, amely pénzünk értékét 
leszállítja. Emellett meg kell őriz
nünk nemzeti függetlenségünket. 
Nemzeti királyságot akarunk, de 
ezt a kérdést csak akkor fogjuk 
megoldani,.amikor minden más be
avatkozástól függetlenül járhatunk 
el e tekintetben.

Ezután Gömbös Gyula beszélt:

Isten által hozzánk küldött 
vezérünk

— Úgy érzem, hogy amidőn októ
berben szembehelyezkedtünk a pucs- 
osistákkal, gróf Bethlen István, 
nagyatádi Szabó István és mi vol
tunk azok, akik a magyar függet
lenséget megvédclmeztük.

— Azt szeretném, ha hozzánk ha
sonlóan Önök is hirdetnék, hogy el
jött az ideje, hogy végre kiküszö
böljük sorainkból a farizeusokat, a 
népbolonditó politikusokat és csat- 
lakozzúznk as Isten által hozzánk 
küldött vezérilnkhiiz és együttes 
erővel épitÓmunkával testvéri 
egyetértésben haladjunk.

Nem a fővárost kell dédel
getni, hanem a Duna-TIsza 

közit
Nagykőrösön délelőtt 11 órakor 

beszélt gróf Bethlen. Tolmácsolta 
Nagyatádi Szabó üdvözletét. Majd 
igy folytatta:

— Uj közgazdasági politikát 
kell csinálnunk. Nem a fővárost 
kell többé dédelgetni és ápolgatni, 
hanem a Tisza-Duna közét és vidé
két.

— Komoly munkával a felekezeti 
és az osztálybéke megteremtésére 
kell törekedni és ennek fönntartása 
mellett ezt a nemzetet fejleszteni.

Nem helyeseltük a fehér 
radikalizmust sem

Anépgyülést követő banketten a 
miniszterelnök többek közt ezeket 
mondta:

— A radikalizmus minden tekin
télyt leránt a sárba, mert túrija, 
hogy ha ebben az országban tekin
télyes emberek vezetik az erszág 
sorsát, az nem az 6 malmukra 
hajtja a vizet. Megtámadják *a  tör
ténelmi tradíciódat, ipindent, ágii 
nemzeti és mindazt, ami konzerva

tív erőt jelent. Mi nem helyeseljük 
a fehér radikalizmust sem. Bontó 
jelszavakkal, a gyűlölet szitásával, 
a felekezeti ellentétek kiélezésével 
bontják meg a nemzetet és nem tű
rik, hogy a magyar a magyarral 
egységesen dolgozzék.

Rend, összetartás, 
együttérzés

Cegléden a miniszterelnök a vá
rosház előtti téren beszélt. Beszédé
ben rámutatott arra, hogy azért 
járja be az országot, hogy egy egy
séges táborba gyűjtse a magyar 
népet. — Mi azt akarjuk, hogy béke 
legyen és ezért akarjuk független- 
ségnüket is, mert egy függetlenség 
nélkül nem lehet béke Európában. 
Most egy uj függetlenségi harca in
dultunk és ajra kell törekednünk, 
hogy saját sorainkban a rendet, aa 
összetartást és az együttérzést ápol
juk.

— Vannak, akik eljönnek Ceg
lédre és a felekezeti békét bontják 
meg ős megbontják az önök sorait 
csak azért, mert tudják, hogy ma a 
függetlenség szolgálatába áll. Ne 
hallgassanak ezekre a férfiakra, 
mert ezek nem függetlenségi embe
rek .hanem árulói a függetlenség
nek. Mi kezet adtunk minden tár
sadalmi osztálynak, felekezeti kü
lönbség nélkül, mert ebben van a» 
erő. Nem vagyunk ellenségei a mun
kásosztálynak sem. Azok, akik ma 
gukat a munkásosztály kizárólagos 
védőinek mondják ki, épp azok, 
akik két évvel ezelőtt nem eresztet
ték be a munkásosztály képviselőit 
a parlamentbe. Mi nem félünk « 
munkásoktól, mi ott akarjuk látni 
a munkásosztály képviselőit a par
lamentben, hogy szembenézzünk ve
lük és ha tudunk, együtt is működ
jünk velük.

öt óra negyvenöt perckor érke
zett a miniszterelnök különvonats 
Albert irsára, ahol a népgyülésen 
mondott beszédében Bethlen az egy 
séges párt programmját és céljait 
ismertettte.

A miniszterelnök innen folytatta 
útját Monor felé,. ahová 7 órakor 
érkezett meg. Hosszabb beszédben 
emlékezett meg Rubinek Gyuláról 
és ajánlotta Rubinek Istvánt a vá
lasztók figyelmébe. Majd folytatta 
útját Budapest felé, ahová este 10 
óra 30 perckor érkezett meg.

Apponyi 
Jászberényben

A politika esományai
— A Hétfői Napló túr ősit ójától —

— Apponyi Jászberényben. Gróf 
Apponyi Albert, aki 41 év óta kép
viselője Jászberénynek, szombaton 
este 8 órakor érkezett rég ikerüle- 
tébe, hogy annak választóközönsége 
előtt kifejtse programmját. Tisztele
tére este a várost kivilágították és a 
színes lampionok tömege tette bá
jossá a város főterét. Programmhe- 
szédében szólott az összes aktuális 
politikai, közjogi, gazdasági és 
egyéb kérdésekről és többek között 
ezeket mondototta:

— Én a tiszta legitimizmus alap
ján állok, mert ez az országnak az 
érdeke és hazánk területi p integri
tása csak úgy érhető el, ha törvé
nyes királyunk van ... A minisz-
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It erein ők xjr kijelentette, hogy min
dé nnéven nevezendő atrocitást meg 
fog torolni, ezt azonban nem tette 
tneg.,, Végül azt a kijelentést gróf 
iApponyi, hogy mindazok. akik az 
Országot másképpen akarják vezet- 
>»!, mint a legteljesebb legitimizmus 
és a törvényes rend alapján állók 
leszik, ifjabb bajba fogják sodorni 
Uz országot.

Délben fél két órakor bankett volt 
tApponyi tiszteletére. A lakomán az 
felső felköszöntőt dr. Fridvalszky Fe
renc mondotta Ottó királyra, mig 
Apponyi a har.a épségére, a nemzeti 
hadseregre és Magyarbrszág kor- 
tatánjzójára, ürítette poharát.

Gralz o liberalizmusról és 
a kereszténységről.
Jr»tz a liberalizmusról 
és a kereszténységről

A Gazdaságpolitikai Pari vasár
nap délelőtt választó’ nagygyűlést 
Jártott, amelyen Gratz Gusztáv, a 
liberalizmus helyes értelmezését és 
lényégét fejtegette a következőkben:

- Ma a liberalizmust akarják 
bűnbaknak odaáilitaui minazdért, 
amit a nemzetnek az utolsó 8 évben 
el kellett szenvednie. Pedig minden 
szenvedésünk a liberalizmustól való 
eltérés következménye volt. Ilyen, 
a liberalizmustól való eltérés volt 
wa/ya a háború is, a háborúban elő
fordult súlyos beavatkozás a póliti- 
kai és gazdasági életbe, valamint az 
alkotmányos és szabadságjogokba, 
a forradalmakban megnyilvánuló 
szellőm is. A kereszténység fogal
mával együtt jár a türelmessé#, a 
szeretet és az emberiség szolidari
tásának eszméje, amely alapja a li
beralizmusnak is, aminthogy való
ban liberális életfelfogás másutt, 
mint a keresztény világfelfogás ta
laján, ki sem fejlődhetett. A korrup
ttá sem azonosítható a liberalizmus- 
jal: a korrupció felé inkább az a po
litika vezet, amely különbségeket 
tesz polgárok és polgárok között.

A következő szónok Fayer Sándor, 
volt. Beszédében elmondotta, hogy a 

•gazdaságpolitikai párt nem politi
kusok intrikái, hanem a választók 
alapították meg és mikor már meg
alakult a párt, akkor néztek körül, 
kik azok, akik alkalmasak volnának 
a termelő munka politikájának n 
megvalósításéra. Ennek a termelő 
munkának ma két ellenzője van, két 
Hegyeshalom. Az egyik, ahol most 
nyugati határunkon a vámvizsgálat 
folyik, a másik pedig a Lánchíd 

oldalán épült palotában mű
ködő, aki nem ellensége a kereske
delemnek ós ezért kereskedelmi mi- 

• niszter.
Utána még Horváth Károly be- 

fezéit és ezzel a lelkes hangulatú gyű
lés véget ért.

Wolff nnm a mandátumért 
harcol.

Wolff Károly VMárnap a várbeli lány
gimnázium tornatermében beszélt. Alom
kór ejtette rabul nz emhoreket — mon
dotta — és az álomkór bacillusainak 
főtonyésfttő laboratóriuma 75 éven dt a 
zsidó sajtó volt. Nem a mandátumért 
hanem az álomkórterjcsztő bacillusok 
ellen harcolok.

Mezdfi távirata.
"Mczófl Vilmos, a dcreoskol kerület el- 

íenzékl jelöltje pártja elnökségéhez ma 
a következő táviratot intézte:

Csendőrök bizalmi embereimet sorra 
letartóztatják. Gyűléseimet, vasárnapra 
betiltották, összejöveteleinket csendőrök 
szót zavarják.

Krasxnít
nevezte ki egy Berlinben megjelenő 
broHznyelvü újság jelentése szerint 
Szovjet Oroszország németországi 
kögykövctévé.

___________HÉTFŐ) NMPLO___________

Vázsonyi az átfestett 
cégérekről

Magyarország mal urat vissza akarják adni 
az országnak gyermekctp OU

Az Egyesült Nemzeti Demokralq, 
és Szabadelvű Ellenzéki Párt va
sárnap délelőtt a Haller-piac nagy 
terén népgyülést tartott A hatal
mas tömeg előtt először Persián 
Adám beszélt. Útónná Pakots Jó
zsef szólalt föl, majd Vázsonyi Vil
most akarta hallani a tömeg. Óriási 
ováció és éljenzés közepette kezdett 
Vázsonyi beszédjébe:

— H harc nem egyenlő eszközök
kel folyik — kezdte. A kormány el
vette az általános titkos választójo
got és csak némely helyen hagyta 
m.?^*  U? kerületi beosztást csinált. 
Többször felfüggesztették a gyüle
kezési engedélyt, bár nekik rendel
kezésükre áll minden hatalóm és 
minden pénz. Eszembe jut erről a 
középkori istenítélet, amikor, úgy 
kellett bebizonyítania valakinek az 
igazságát, hogy kiált egy teljes 
fegyverzetű páncélos lovaggal mez
telen egy szál karddal a kezében és 
igy küzdött vele. De nekünk még 
kard sincs a kezünkben, csak az 
eszme hóditó ereje a fegyver. Az 
Egységes hosszú cimü párt a fő*  
városban nem mert listát állítani. 
Mig a müveit nyugati államokban 
a kormányok a főváros megnyilat- 
kozására fektetik a fősulyt, addijr a 
magyar mostani kormány így szól 
a fővároshoz: „Rózsi megvetlek 1“ 
Budapesten a kormány nem mer ki- 
állani a választók elé, hanem úgy 
tesz, mint a bukott kereskedő: át
festeti a cégért. Az egyik ilyen cég 
— Wolff és társai, amint hogy egy 
cég kezdetben Kohn Ármin, azután 
lesz Kohn Árminná, végül pedig át- 
ajakul Kohn Ármin és társai céggé. 
(Derültség.) Maradnak azonban ha
misítatlan ébredők továbbra is. A 
másik oldalon pedig ott van Lukács 
László cég. ök az ószabadelvtiek a 
kormány szabadelvű különítménye.

Ez a szabadelvű kormánykülönit- 
mény mindig megkötötte a maga 
különbékéiét és nem volt olyan ura
lom, amellyel ők nem lettek volna 
jóban. A kormány csinált magának 
o pártban egy rituális alosztályt. 
A vendéglő ugyanaz, csak más 
zsírral főznek. Erről azonban nem 
érdemes tová'ib beszélni, ismerjük 
már ezeket a elmeket. A kormány 
felt a keresztény néppel való talál
kozástól akkor, ha az titokban súg
ná meg neki véleményét. Magyar
ország mai urai vissza akarják ad
ni az országnak a gyermekcipőit. 
Ez azonban már nem fog menni. A 
parasztokba osztályöntudat helyett 
osztály önzést neveltek. Kiderült 
azonban, hogy a gyűlölet nem tud 
termelni. Ebben az országban csak 
kétféle ember van. dolgozó keresz
tény és dolgozó zsidó, a mósik tá
borban pedig a konjunktúra keresz
tények és a konjunktúra zsidók. 
Csak akkor tud Magyarország bol
dogulni, akkor ébreszti fel az elsza
kított magyarokban a visszatérés 
vágyát, ba elkövetkezik a szabad 
Magyarország. És akkor elmond
hatjuk a költő szavaival, „magyar 
név újra szép lesz, méltó régi nagy 
híréhez**.

Az utolsó agitációs vasárnapot 
egyébként a Nemzeti Demokrata 
Párt a főváros területén használta 
ki. A főváros polgársága tüntető 
lelkesedéssel és hatalmas ováció kö
zött nagy tömegekben kereste föl e 
gyűléseket Az első gyűlés reggel 
10 órakor a Váci-uton folyt le, ahol 
Bródy Ernő és Gál Jenő tartottak 
beszédet, ugyancsak délelőtt az Er
zsébet kírályn-uton folyt le egy má
sik impozáns nagygyűlés, ahol Szi
lágyi György és Reymetter Árpád 
után Bródy Ernő mondott hatásos 
beszédet. A kőbányai kaszinóban 
Benedek János és BaraCs Marcell 
beszéltek a nagy termet zsúfolásig 
megtöltő yálasztópolgárok előtt,

amikor megérkezett Vázsonyi Vil
mos, akit az egybegyűltek szűnni 
nem akaró lelkes éljenzéssel és taps
sal fogadtak. Megérkezése után Vá
zsonyi szónokolt és a hallgatósá
got teljesen magával ragadta. Innen 
a Ferencvárosi Demokrata Párt 
nagygyűlésére vonultak. Délben a 
Központi Demokrata Kör nagyter
mében folyt le pártértekezlet, Kokú
ját Károly elnöklésével. Itt dr. Gál 
.Jenő mondott hosszabb beszédet, 
majd megérkezett Vázsonyi Vilmos, 
aki újabb beszédet tartva lelkesítette 
a párthiveket. Óbudán Benedek Já
nos és Szilágyi Károly szónokoltak 
az ottani demokrata kör nagygyű
lésén. Vázsonyi Vilmos délután Er- 
zsébetfalván tartott politikai beszé
det, dr. Fábián Béla párthívei előtt.

Az Oíympiász felé
Mint mikor a hosszú tél után, 

szinte tavasz nélkül, egyszerre szök
ken az idő a meleg magyar nyár- 

állunk itt nyolc évi konok, 
dühös, gyűlölködő, hideg bojkott 
után a nyugati népek szeretetteljes 
sportbarátsága előtt. A jövő hónai
ban már együtt ül Pártában a ma
gyar sporttársadalom reprezentánsa 
az angol, francia, belga és a többi 
nemzet vezetőjével a zöld asztalnál, 
hogy az 1924. évi párisi és 1928. évi 
még bizonytalan helyű olympiász 
dolgáról beszéljenek. Itthon már ké
szülünk az 1924. évi olympiájjzra, 
seregszemlét tartunk, s már latol
gatjuk az esélyeket. Két esztendő áll 
még előttünk, de csak a felületes 
szemlélő előtt sok ez az idő, lénye- 
ffőben az utolsó szakasza annak a 
készülődésnek, amelyre okvetlenül 
szükségünk van, hogy a népek ver
senyében becsülettel állhassunk mog.

Ha csak itthon viaskodnánk, ha 
csak egymással mérnök össze erőin
ket, a siker legtávolabbi reménye 
nélkül vehetnénk részt a párisi 
olympiászon, elengedhetetlen köve
telmény tehát, hogy a hátralevő két 
esztendő három szezonjában (a ne
gyedik az 1924. évi tavaszi már az 
ölj mpiász) minden nemzettel, min
den sportágban összemérjük erőin
ket. Éppen ezért nagyjelentőségű az 
a négy mérkőzés, amely a közeli he
tekben vonja magára elsősorban a 
mi érdeklődésünket.

A Pannónia evezős egylet senior 
nyolcasa részt fog venni a Henley 
regattán, Anglia legklasszikusabb 
versenyén, azon a viadalon, amely
nek jelentősége még angol mérték
kel mérve is felbecsülhetetlen. Az 
evezős sport Angliában évszázados 
forrás után még ma is vezető helyen 
áll a világ minden nemzetének eve
zős sportja előtt s éppen ez a körül
mény az. amely minden evezős ál
mainak álmát jelenti, elsőnek lenni 
a Henley regattán. Az angolok ezt a 
versenyt is nyitva hagyták a világ 
minden evezős csapata számára s ez 
nemcsak az angol ambíciót hevíti, 
évenkint megvédeni az angol hege
móniát, hanem az idegen nemzetek 
erejét is megfeszíti a végsőig, elra
gadni az angol pálmát s egy évig 
viselni a világ legjobb evezőse 
büszke óimét Ma még ktfrai az esé- 
ylekről beszélni, de a Pannonok ta
valyig amsterdami szereplése már 
ízelítőt nyújt a reményre.

Az úszás sportjában egykor világ
híresek voltunk. Halmay, Toldy 
neve a startltátán már győzelmet is 
jelentett. Ki ne emlékeznék arra a 
titánt küzdelemre, amelyet Halmay 
és Dánielig vívtak St. Lobiéban s a 
holtverseny híre világszenzáció volt. 
Azóta lassú lemorzsolódás, más nem
zetek föltörése, Amerika, Ausztrália 
hihetetlen eredményei kissé hátra- 
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szorítottál: a magyar úszó dlrSI«« 
gét. Németország is föltört a vili, 
híresség polcára s Magdebure „ ,5‘ 
;nct diadal fészke. Ezzel az 
lel kell elsősorban megküzdenünlr 
hogy képesítést nyerjünk a „ÍS 
töbld hírességeivel való mórkizós™ 
A télen már verekedtünk, most a 
metek jönnek hozzánk és ez is 
tos erőpróbája a mi későbbi ,z 
lésünknek. Ip'

A, atlétikai sportunk lassú fejifi 
déssel jó középhelyet foglal el a vl 
lágvctélkrdésben s európai v|S7011í 
latban számottevők vagyunk. 
digi angol mérték helyett a svéd 
atlétika a helyes fokmérője a ma
gyar képességnek. A stockholmi 
olympiászon a világ legnagyobb 
meglepetésére a svédek rohanvásl 
foglalták el a bevehetetlennek hiti 
angol oredményállásokat s nem czv 
helyen hajolt meg az amerikai tudás 
í« a svédek képességei előtt. Alig 
néhány hét múlva mérkőzünk meg 
a svédekkel az atlétika terén s alkal
munk lesz az összehasonlításon kí
vül, arra is. hogy ott, ahol a svéd 
fölény elvitathatatlan, megtanuljuk 
a pótlás módját.

A legerősebb sportunk egyike két> 
ségen kívül a labdarúgás, amelyben 
európai szemmel nézve vezető he
lyen állunk. Nincs olyan kontinen
tális csapat, amely a vereség eshe
tősége nélkül állhatna ki velüni 
szemben, de nincs mértékünk nyolc 
év óta az angol footballsporthoz 
legfeljebb kettős közvetett átszámí
tás. amely feltétlenül hamis képet 
ad. Pünkösdkor megjelenik a ma
gyar pályán Abardeen skót profesz- 
szlonista footballcsapat s ez az cls( 
bekapcsolódás az angol football- 
sport hol. tart azóta, mióta angol 
vereséget is ünnepeltünk magyai 
pályán.

Ez á négy küzdelem a magyai 
sport renatásanceát jelenti s mindéi! 
reményünk megvan ahoz. hogy be
csületes eredmények fogják meg
alapozni az első világbékés, párisi 
olympiász magyar sikereit, (b. m.)

HÍREK
— A poiiklinika válsága. A polP 

klinika igazgató-tanácsa legutóbb! 
gróf Apponyi Albert elnöklete alatt 
tartót ülésében behatóan foglalko*  
zott az intézetnek az ismert, gazda
sági viszonyok következében előál
lott szomorú pénzügyi helyzetével 
A deficit oly ijesztő mérveket fos 
ölteni, hogy erélyes nagyobbszabásu 
társadalmi segitőakció nélkül aj 
intézet továbi fenállása is komolyan 
veszélyeztetve látszik. A felmerült 
különböző tervek haladéktalan ki
dolgozását báró Sztcrényi József al- 
elnök javaslatára egy bizotsúg fog
ja elvégezni.

— Tűz a rákoskeresezturi erdőben. 
Vasárnap délután négy órakor Rá
koskeresztúr határában a főváros 
tulajdonát képező erdő mintegy há
rom holdnyi területen kigyulladt. A1 
falevelek, a cserje és a fák is lassan- 
kint lángba borultak, a gyorsan ki
vonult tűzoltóknak azonban a ve
szedelmesnek igérkez Őtüzet sikerült 
hamarosan eloltani. A tüzet való
színűleg a vonatból kipattanó szik
ra okozta. A kár jelentéktelen.

— Egy banktiszt viselő szabadláb- 
rahelyezése. A Lejárni toló Bank 
feljelentése alapján ez év március 
21-ikén a rendőrség letartóztatta dr, 
Kálmán Andor fiatal banktisztvise
lőt, akit hatrendbeli csalás büntette 
címén panaszoltak be és e réven 
mintegy félmillió korona kárt köve
teltek rajta. A banktisztviselőt át kí
sérték az ügyészség fogházába és aa 
ügyészség az ügy felderítése végett 
vizsgálatot indítványozott. Dr. W- 
sárhelyl Béla táblabiró, mint vizs
gálóbíró elrendelte dr. Kálmán An
dor szabadlábrahelyezését és ezt az 
ügyészség is tndomásulveUe, minél
fogva a bankttáítvlselő kiszabadult,
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ladékok közölt robog a vonat Mikó- 
falvára, amely Eger, közelében Bó- 
laapátfalva és Monosbél közöli a 
híres Bélkővel szemben fekszik, 
ahol aunak idején IV. Béla király 
a tatárok elől menedéket keresett. 
A festői szépségé helyen játszódnak 
le juníus négyediki kezdettel az első 
passzijátékok Magyarországon, a 
mely néhány mikófalvaí lelkes em
beren kívül Mórandini Mihály és 
Szécky György mérnökök önzetlen 
munkájának és művészi irányításá
nak az eredménye. Hatalmas amphl- 
theatrumban épült fel az ókori Je- 
Iruzsálem Pilátus, Kaifás, Annás 
házaival és a mögötte sorakozó tör
ténelmi hűséggel felépített utcák és 
terek egybeolvadnak a faluval. 
Mintegy 1200 szereplő részvételével 
Í'átszák le a megrázó iörténelmi cse- 
ekményt a Megváltó emberi szenve

déseit és mártírhalálát. A költői 
Szépségű szövegkönyvet, amely 
D‘Errenberg Peller munkája Szla- 

\ tinay Sándor ókőri motívumokra 
' fölépített hatásos muzsikája kíséri, 
\ pmelyet hatvantagu' zenekar ad elő. 
\ h- A MÁV a Passió játékok belépő- 
[ jegyének felmutatása ellenében fél- 
, áru vasúti jegyet ad ki Mikófalvára 
,bs vissza. Jegyek elővételben 100, 
600 és 300 koronás árban a Magyar 
Géniusznál (VI„ Andrássy-Ut 62.) 
Kaphatók. ___ _______
1 — A légiforgalmi mindennap köz
lekedik. A Légiforgalmi értesíti a 
közönséget, hogy juníus 1-től na
ponta fog közlekedni.
f — Az Első Pesti Spódium- és 
Enyvgyár R.-T. igazgatósága elha- 
ározta, hogy a május 81-iki közgyü- 
ésen javaslatot tesz az alaptőkének 
15 millió koronáról 80 millió korö- 
lára való felemelése iránt. Az uj 
Részvényekből a társaság 175.000 da
rabot a régi részvényeseknek fog 
hl arányban 600 K árfolyamon (4- 
B0 K költség) felajánlani, mig a 
fenmaradó részvényeket nagyrészt 
külföldön fogja elhelyezni; tervbe 
Van véve a részvényeknek több kül
földi tőzsdén való bevezetése is. A 
tőkeemelést a vállalat belföldi és 
ptódálamokbeli üzemeinek nagy
arányú megnöv.ekedése tette szük
ségessé. -•

A vasárnapi 
labdarugóntérkőzések 

Az FTC legyőzte 
a Bapid csapatát

' Hosszabb szünet után vasárnap ismét 
Budapesten szerepelt a többszörös osz
trák bajnokosapt, a Rapid amely nz 
FTC együttesével mérkőzött. A bécsi 
csaptot az FTC biztosan győzte le. A 
bajnoki mérkőzések során az MTK erős 
küzdelem után győzött csak a saját pá
lyáján játszó III. kerület fölött, mig a 
Vasas együttes egy gólkülönbséggel 
.verte a T7’C csapatát.

FTC—Rapid. 2:0 (1:0). A bécsi csapi az 
első negyedórában igen szép játékot pro
dukált mezőnyben l ridil több veszélyes 
támadást vezetett, de eredménytelenül. 
Majd Hcgcr révn az FTC is frontba ke
rült, Pataki azonban többször hibázott, 
Obtbz és Tóth támadásai kornert is ered
ményezett. Az első félidő végén Schwartz 
Vődhetotlen lövéssel szerezte meg a ve
tető gólt. Szünet után a bécsiek szabály
talan támadása miatt a biró tizenegyest 
Ítélt, a Rapid azonban nem akarta ezt 
tudomásul venni és levonullak a pályá
ról. Csak hosszas rábeszélés után foly
tatták a játékot és a tizenegyest Hung- 
ler góllá értékesítette.

MTK—Hl. KTVE 2:1 (0:1). Az első 
félidőben az óbudai csapat volt többször 
fölényben és Horváth csatár révén meg- 
szerezték a vezető gólt Az MTK Orth 
nélkül játszott és Weísx volt a középfe- 
dézat. /,'enhaus kapus a második félidőb- 
ben is több veszélyes labdát mentett, az 
MTK két gólja azonban védhetetlen volt.

Vác- es fémmunkdzok—TTC 3:i (1:0). 
Jk bajnoki lista két utolsó helyezettje 
erős küzdelmet vívott a győzelemért. A 
Varasok első gólját Katzer rúgta míg a 
második gólt ugyancsak ő szerezte meg 
li-cöhől. Procenkó szerezte meg a TTC 
®16ő gólját, Maly rúgta a kiegyenlítőt, 
mig a győztes gól Rzentmiklósi érdome 
▼ölj

V1T. kerületi SC—KipesH AC 0:0. 
Egyenlő erejű csapatok njérkőzéso, ame
lyen mindkét csapat csatársora igen 
gyenge játékot produkált és elmulasz
tották a gólhelyzeteket.

Rvdapetti Egyetemi AC—Újpesti Tö- 
rél:vc3 SE 6: (1:0). Az egyetemi csapat 
könnyön nyerte a mérkőzést.

Újpesti TE—MAC 2:0 (f;0). Erős iramú 
mérkőzés, amelyből a jobb csapat került 
ki győztesként. Az első félidőben Szaftba 
hibájából tizenegyesből Prlboj szerezte 
meg a vezető gólt, mig a második gólt 
Priboj beadásából Paulusz csinálta.

Az alagi díj
I. 1. Oculi II. (l’/«r) Szokolai, 2. Ful

lajtár (4) Esch, 3. Vorwltz (1%) Pretz- 
ner. F. m.: Mandragora II., Fészkesfe- 
ne, Kisleány II., 50:70. 50:60, 70. %h.’/d.

II. 1. Gondatlan (2r) Schejbal, 2. Cu- 
yahoga (8) Esch, 3. Bele vele (14) Ta
kács. F. m.: Csillogó II., Bohém, Pa
rázna, Lőre nem. 50:65, 50:50; 55, 70 6 h, 
2’/» h.

III. 1. Ossijek (1%) Szabó Gy. 2. Pe
gazus (6) Szabó L. 3. Djahid (l‘/s) Schej
bal. F. m.: Rutilia, Hopatatsch. 50:115. 
50:85, 178.

IV. 1. Belisco (6) Szabó L. 2. Laci bé
csi (6) Schejbal, 8. Kudlich (lttt) Esch, 
F. m.: Gangos, Bajna lh, ’/«h. 50:695. 
50:170, 145.

V. 1. Nimfa (5) Hofbauer, 2. Iródiák 
(8) Patrák 8, Bombulu*  (l‘/»r) Szabó Gy. 
F. m.: Elvtársnő, Mátyásföld, Példátlan, 
Ugárdy, Fironroch. h. ’Ah. 50:355. 50:80 
175, 65.

VI. 1. Pajkos II. (2’/t) Esch, 2. Nagy
kor (10) Gulyás A., 8. Gyöngyi (2%), 
Szabó L. F. m.: Liebesact, Borbolya, 
Speedy II., Keszkenő, Virgonc, Csapo- 
dár, Csicseri. 50:150, 50:85, 150 ’ 70. 2 h, 
>/»h.

VII. 1. All right (4) Takács, 2. Hala- 
vány (2) Schejbal, 3. Nur für Dich (2r) 
Sajdlk. l’/sh, 3h.

Nagy botrány az ügétőn
A nyári ügetőversenyek első napja 

már mgehozta az elmaradhatatlan bot
rányt, azonban a disszonáns kezdőakkor
dok már a közönség hangulatához al
kalmazkodó fináléban értek véget, 
amennyiben a botrányban ludas Casso
lini hajtőt kitiltották a magyar pályá
ról. Cassolini oly ügyetlenül fogta vlsz
aza a hetedik futamban a legjobb esélyű 
Rézangyalt, hogy a gyanútlanul a leg
jobb sáuszot fogadó közönség látván a 
szemérmetlen csalást, órisái pfuj! ab- 
eug! kiláltásokban tört ki. Az igazgató
ság példás szigorral járt el, Cassolinit 
kitiltotta, Masszárt a harmadik ló hajtó
ját megbüntette, a versenyt pedig töröl
te s mint az annulált versenyeknél ter
mészetes, az összes fogadásokat visszafi
zették. A Májusi handicapet a nagy tér
hátránnyal induló Susiban a legjobb ló 
nyerte, megcáfolva a hires angol mon
dást, hogy1 „a lovat a szamárral a kiló, 
azaz a méter összeüld ja hozni".

I. 1. Cirmos (l1/4 r.) Zwillinger. 2. 
Belladonna (6) Lallinka, 3. Carena (5) 
Novák. F. m.: Pengő, Bonifác, Bankár, 
Otero, Bomba, Villám, Harmaty, Honta
lan. Biztosan. 10:19, 10:11, 18,18.

II. 1. Pusztabácsi (2% r.) Cassolini, 2. 
Sperber (6) Rauch, 3. Izé (6) Novák. F. 
m.: Athos, Vidám, Wuttky, Kisasszony, 
Dacos II., Pico, Ulan, Paulette. Könnyen 
10:18, 10:13, 20, 17,

III. í. Libússá (4 r.) gróf Sennyey, 2. 
Tibor (4) Masszár, 8. Deres (5) Cassolini. 
F. m.: Szabad. Könnyen. 10:2, 10:10,10.

IV. 1. Civil (pari) Seager, 2. Peokás 
(114) Cassolini, 8. Raca (8) Novák. F. m.: 
Deblzon. Biztosan. 10:16, 10:10,10.

V. 1. Buci (1H) Maszár, 2. Rebella (6) 
gróf Sennyey, 8. Galgenstrick (6) (Oas-• 
solini. F. m.: Feldpost, Emden I., Job-i 
bán Wachmann, Gakter, ördög. Bizto-! 
san. 10:23,10:14, 18, 20.

VI. 1. Cifra (114 r.) Maszár, 2. Rézan
gyal (1%) Cassolini), 8. Adoma (2) 
Maszár. F. m.: Csitt. Könnyen.

VII. 1. Rigó—Pari (4) gróf Sennyey, 
2. Drótos—Lövészárok (6) Striefler, 8. 
Out Pearl—Putifar (4) Fritz. F. ro.: Es- 
kimo—Shady M. Könyyen. 10:87, 10:17,

Szlnhdz és fllmajflonsúsok
• Fenséges vendégek a Fővárosi Cir

kuszban. Auguszta kir. horcegasszony és 
József Ferenc kir. hercog Konrád bajor 
herceg kíséretében végignézték a hétfő 
esti előadást. A nagyszerű lovasmutat
ványok, Izgalmas akrobataszámok a 
fenséges vendégek legnagyobb tetszését

• Uj Gunnar Tolnaes-fllm kizáró
lag a Kamarában, a Művész muzsá- 

____ dráma 5 felvonásban és a kitűnő 
nyerték meg, elragadtatással gratulál- btírlesz, Chaplin mini kellékes ma 
tak az igazgatóságnak jól 6, 8 és MIO órakor

• A Városi Színház változatos 
műsorán vasárnap és Áldozó csü
törtökön a színház nagysikerű ope- 
raujdonsága: Trilby szerepel, mely- 
benAquila Adler Adelina és Kál
mán Oszk&v jutottak kiváló ’ ének
művészetükhöz méltó szerephez. 
Mellettük Medveczky Bella,
dr, Bálint, Palotai, Pázmán és Ha- 
jagcs osztoznak a nagy sikerben. 
Hétfőn és pénteken Boccaccio, a 
címszerepben Lábast? Jucival, szer
dán és szombaton a Hamburgi 
menyasszony Petráss Sári és Palló 
Imre felléptével, kedden Bohémélet 
Aqvila Adler Adelinával kerül szín
re. Jövő vasárnap este Ave Mária 
és Para8ztbecsület van’ műsoron, 
mely utóbbiban Santuzza szerepét 
Fiáth Mária, Turiddut, pedig Szent- 
mihályi Tibor — az Operaház tagja 
— éneklik először, A délutáni elő
adások során Áldozó csütörtök dél
után Denevén kerül színre a kiváló 
operai együttessel, jövő vasárnap 
délután Álarcosbál van műsoron 
Vágó Böriska, Basilides Mária, 
Sztojanovits Lili, Ócskái és Pusztai
val a főszerepekben.

• A „Kiki“ Budapesten Is döntő sikert 
aratott. Andró Picard világkarriert be
futott darabjának, melyet Pórisban 
Spinelli, Berlinben Kötő Dorsch kreált, 
Budapesten is szerencséje volt: Kiki
nek, a furcsa, bolond kis kóristalóny- 
nak olyan személyesitője akadt Ilosvay 
Rózsiban, akinek alakítása egyike n 
magyar színészet nagy kreációinak. 
Mollotto a vendég Kökény Ilonának, 
Gellért Lajosnak, továbbá Kertész End
rének, SzcgheÖnck, Somiárnak, Gárdo
nyinak, Ábelnek, Wirth Sárinak, Kollár 
Máriának és Zenta Zelicának volt nagy 
sikero a két első estén, amely végtelen 
sora volt az ünneplésnek.

• Az Urániában — A Faun — A 
mesebeli herceg — 4, 6, 8 és 10 óra
kor.

• Honthy Hanna a „Három a tánc"-baa. 
A Király-szinház bemutatóján Honthy 
Hanna, a Blaha. Lujzu-szinház kiváló 
primadonnája olyan nagyszabású mű
vészi feladatot kapott, amelyben gaz
dag színészi skáláját teljesen 'bemutat
hatja. Kívüle a darabban Vaály .Ilona, 
Vaszary Piroska, Nádor, Latabár, D’Ar- 
rigó, Halmay, Borosé, Gyöngyi és Haj
nal jutottak hálás feladatokhoz. A da
rab e héten teljesen betölti a Király
színház műsorát. Jövő vasárnap dél
után János vitézt adják 3 órakor mér
sékelt helyárakkal.

• Az Urániában — A Faun — A 
mesebeli herceg — 4, 6, 8 és 10 óra
kor.

• Ha na MüIIer Budapesten. A „Tüzek" 
(Flamme). nagyhírű szerzője, Hans Mül- 
ler táviratilag jelentette be, hogy da
rabjának budapesti, pénteki bemutató
ján jelen lesz. A rendkívül izgalmas 
c8clckményíi darabot azontúl még szom
baton és vasárnap megismétlik. Ma, 
szerdán, csütörtökön Hatvány Lili nagy
sikerű játékát, az „Első szerelmet" is
métlik, kedden „II. Lajos király" megy, 
jövő vasárnap délután a „Vadcmbe- 
rek'‘-et adják 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.

• Minden este a Szajiaradzsa gyöngye, 
„Tavasz" s a májúi! műsor többi nagy
sikerű darabja és magánozáma kerül 
színre e héten Is az Andrássy-utl Szín
házban, T. Forral Rózsi vendégfcllép- 
tével.

• Az Urániában —- A Faun — A 
mesebeli herceg — 4, 6, 8 és 10 óra
kor.

• A „Vigyen el az ördög" bemutatóját 
szombaton tartják meg a Blaha Lujza- 
bz inházban. E szokványos oporettől 
messze eltérő érdekes eselekményü da
rab, a gyors népszerűségre joggallgényt 
tartó kellemes muzsika, a modern és 
klasszikus táncok egész sora, melyen a 
második felvonás fináléjában egy nagv- 
szabásu keleti hallétben érik cl csúcs
pontjukat mindmegannyl biztosítékai 
annak, hogy a Blaha Lujza-szinház 
hosszú időre letette mtisorgondjait. A 
bemutatóig minden este a „Toto"-t is
métlik, jövő vasárnap délután pedig a 
„Toto“-nsk lesz első délutáni mérsékelt 
helyáru előadása.

• Az Urániában — A Faun — A 
mesebeli herceg — 4, 6, 8 és 10 óm
kor.
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Minden ntu 15 kg. izabad 
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a társasig irodájában kapható.
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Razzia a perlMlion
Negyvenhat gyanús embert 

állítottak elő
— A Hétföl Napló tudósítójától. —

A rendőrség emberei csaknem 
minden éjjel végig razziázzák a fő
város perifériáit, hogy a kétes ele
mektől Budapestet megtisztítsák. 
Legutóbb a VII. és VIII. kerületek
ben tartottak razziát, amely éjfélkor 
Kezdődött és a kora éjjeli órákban 
ért véget.

A razzia alkalmával 27 gyanús 
férfit és 19 nőt állítottak elő. A fér- 
iiak közül tizenhárom a toloncházba 
került, a nőket pedig az crkölcsren- 
iészeti kapitányságra állították elő.

A razziának izgalmas része is 
akadt. Az egyik előállított nő Bodi 
Gizella artistanő, miközben kisérték, 
szublimáltál megmérgezte magát és 
az utcán összeesett. A leányt a Ró- 
cus-kórházba vitték.

Rendőrkézre került Paulicsnyi 
Etel szabónő, aki divatáru üzletek- 
oől vásárlás ürügye alatt kabátokat 
iopott és eddig négy esetben tettek 
öllé ne följelentést A tolvajnő rend- 
izcrint Lovászi Etel álnevet hasz
nálta.

3000—10.000 korona
Mibe kerill egy napi nyaralás a 
Lidón, a Tátrában, Luzernben, az 
Adria mellett, a francia éa angol 

tengeri fürdőkben
- A Hétfői Napló tudósítójától, — 
Vannak még boldog emberek, 

akiknek gondokat okoz a nyaralás 
kérdése. A régi világcsavargók, 
akik egy kis tátrai, vagy balaton- 
parti faluban olcsóbban töltötték e! 
a nyári hónapokat, mint a kániku- 
lás Budapesten, most sem tudnak 
beletörődni a gondolatba, hogy a 
tenger, a fenyves, a havas hegycsú
csok világa mindörökre elveszett' 
számukra. A mai ember már csak 
a múltba mehet vissza, ha régi, szép 
nyári hónupjait feleleveníteni akar
ja .. .

Szavahihető emberek azt állítják, 
pogy még mindig élnek Magyaror
szágon boldog halandók, akik az 
psztendei hangversenyeket hallgat
hatják, Marienbad erdeiben sétál
hatnak, a Lidó homokján sülhetnek j

Elfogták a bundásbokorl 
rablógyilkosság tetteseit 

A harmadik Budapestre szökött
— J Hétfői, Napló tudósitójától —

Bündásbokori községben szerdán 
hajnalban Tomasvoszky András 
gazdálkodót átlőtt fejjel holtan ta
lálták. A gyilkosok a szerencsétlen 
ember házát teljesen kirabolták és 
az összes ruhanemüeken kívül 800.000 
korona készpénzt is magukkal vit
tek.

A rablógyilkosságot másnap fedez
ték fel és az ottani csendőrség nyom
ban megindította a nyomozást, egy
ben pedig értesítette az esetről a bu
dapesti főkapitányságot is, mert az a 
gyanú merült fel, hogy a tettesek 
Budapest felé vették szökésük útját.

A nyomozás megállapította, hogy 
Tomasovszky az előző napokban két 
földmivessel érintkezett, akik tud
ták, hogy nagyobb összeget tart a 
háznál. Tomasovszky Nyíregyházán 
egy ottani baukból 120.000 koronát 
vett ki és arról tudomásuk volt Zsin
dely András és Karaffa József föld- 
m íveseknek.

A helyszíni szemle alkalmával 
megállapították, hogy az istálló és 
lakószoba ablakait dunyhákkal és 
párnákkal betömték a gyilkosok, 
hogy a lövés és a dulakodás zaja ki 
ne hallatszék és az utcáról ne lássák 
a,világosságot. Az egyik párnán egy 
véres csizma és egy véres bakancs 
nyomára akadtak. Ezenkívül a fa
lon és az udvaron talált pólinkás-

nával naponként, ugyanennyit szá
mítanak föl azokon a kedves kis 
francia nyaralóhelyeken is, melyek 
az Atlanti Óceán öbleiben fékiisz- 
nek. De itt viszont az utazási költ
ség nagyobb összeget emészt föl, 
mint amennyit valamikor egy jó
módú tizenkéttagu család az egész 
esztendőn át elköltött. Méllőzve azo
kat a fantasztikus számokat, me
lyek az osztrák nyaralóhelyek pros
pektusaiban szerepelnek, áttérhe
tünk a magyar fürdőkre, ahol még 
a mi valutánk az ur; s némi büszke
séggel konstatálhatjuk, hogy nincs 
mit szégyenkeznünk a nemes valu-

négerekké, de én, megvallom, köve-1 tá^u országokkal szemben. Azok a 
Bet ismerek közülök. Bizonyos, hogy -íii-
vannak uj gazdagok, akik ma is’a 
régi középosztály békebeli stan
dardján élhetnek, de a hajdani nya
raló, aki fizetéséből, normális jöve
delméből vagy valami véletlenül 
csöppent bevételecskéből fizette ki a 
pörtschachi vendéglőst, ma boldog, 
expresszvonatokon, a luxushajókon 
uj globetrotterek utaznak, akik a 
lószállitás vagy a tojásexpott terén 
szereztek mindeddig babérokat ma
guknak.

A valuta úgy elpusztította a 
nyári örömöket, mint sáska a ve
tést, melyre félelmetes táborával 
k szállott.

Hova menjünk*  A velencei ho
telban száz lírát kérnek tőlünk na
ponként, magyar pénzben négyezer 
koronát. Kimini valamivel drágább, 
a Lido pensióját pedig az sem fizet
heti meg, aki magyar pénzben mil
liomos, Luzern, ahol valamikor ti
zenhat svájci frankért kaptunk er- 
kélyes, tóra néző szobát, más reg
gelit, fényes dejeuner-t és tizfogá- 
sos ebédet, ma körülbelül nyolcezer 
koronába kerül naponként, nem 
szólva a mellékes napi költségekről, 
melyek nagyobb összegre rúgnak 
egy békebeli miniszteri titkár évi 
fizetésénél. A Tátra uránylag olcsó: 
kétszáz cseh koronáért már adnak 
ellátást a jobb szállodákban, itt te
hát háromezer magyar koronából 
nem halnak éhen. Karlsbad, szerény 
Igényekkel, ennek alig a háromszo
rosába kerül, persze nem számítva 
azokat a csapásokat, melyek a obe- 
min de fer-asztalnál érhetik az em
bert. Az angol tengeri fürdőkben 
ki lehet jönni ötezer magyar koro-

derék emberek, akik nyárúra átta
tarozott istállójukat, szellős kocsi
színüket „ózondus ícvegő“ kiáltás
sal átengedik, nem rontják a külföl
di rekordot. Nekik is van szivük hoz
zá, hogy négyhetes üdülés fejében 
a májunkat, a zslgereinket és a ve
sénket kiszedjék.

öreg olvasóm, aki egykor fütyö- 
részve vetted nyakadba nyaranként 
a világot, kövesd e sorok szerény
írójának példáját: nyugodj bele a 
gondolatba, hogy ezután örökre 
csak a kamatokból fogsz élni. Azok
nak a boldog ('miékeknek a kama
taiból, mélyekéi a bőség idejében a 
lelkedbe elraktároztál.

Romantikus nőszöktetés 
uvertürrel és fináléval

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 
A bevezetés:

G. Miklós földbirtokos, m'nt mondani 
szokták, boldogon élt feleségével Pesttől 
nem messze eső kúriáján és megint csak 
mint mondani szokták, családi boldogsá
gának ogét nőm sötétette felhő. G. Mik- ] 
lós még cBak annyit sem volt észre fele- j 
Bégének magatartásán, hogy elhldegült 
volna iránta, vagy hogy a szerelőm — 
G. Miklós házassága szerelmi házasság 
volt — alább hagyott volna a mézeshetek 
óta. G. Miklós tehát semmi gyanúsat nem 
látott abban, ha feleségo itt-ott folrúu- 
dult Pestre, ahol mindig ugyanabban a 
penzióban szállt meg, tekintve, hogy asz- 
szonyuak a férj felfogása szerint nem il
lik egyodül szállodába menni. E pesti ki
rándulások célja hol rubacsinúltatáa, 
hol egyéb bevásárlás volt és az asszouy, ■ 
ha négy napra távozott el hazulról, az 
ötödik napon mindig pontosan, és csórna- • 
gokkal érkezett

i

üvegen véres ujjlenyomatokat talál 
tak. A gyilkosok áldozatukat az is
tálló szalmájára fektették és a su
báját ráteritették.

Mindezek megállapítása után a 
nyomozó hatóságok Zsindelyek után 
kutatott. Zsindelyt megtalálták az 
ozori szőlőben, vele volt Pilinszky 
Mihály földin ives, akinek a ruháján 
vérfoltokat találtak. Zsindely és 
Pilinszky beismerték, hogy a gyil
kosságot ők követték el Karaffa Jó
zseffel, akinek azonban sikerült 
megszöknie. Allitólag Budapesten 
rejtőzködik. A rendőrség a kézre- 
keritésére megtette a szükséges in
tézkedéseket.

Zsindely kihallgatása alkalmával 
elmondotta, hogy a gyilkosságot 
megelőző napon megbeszélték, hogy 
Tomasovszkytól szállást kérnek, 
hogy tervüket minél könnyebben 
hajtsák végre. Tomasovszky az is
tállóban adott nekik helyet. Közben 
szalmát kértek tőle. Amikor a gazda 
a szalmával visszatért, előrántották 
Frommer-pisztolyukat és Tomasov- 
szkyt több lövéssel leteritették.

Azután kirabolták. A csendőrök a 
pénz egy részét és a fehérnemüeket 
megtalálták náluk. A pénz legna
gyobb részét azonban a szökésben 
levő Karaffa magával vitte. A vizs
gálat folyik.

A cselekmény:
A múlt hét keddjén is elutazott -tehát 

otthonról G. Miklósné azzal, hogy pén- 
tekro hazajön. Ezuttul a nyári kalapról 
volt szó és a nyári kalaphoz, valamint a 
pesti tartózkodáshoz szükséges pénzös
szeget G. Miklósné beletéve elegáns uta- 
zóretiküljébc, kedden reggel kikocsizott 
a vonathoz úb elutazott Pestre. Levelet 
természetesen nem kapott tőle az ura, 
mint ahogy a pesti kirándulások alkal
mával az idő rövidségére való tekintettel 

1 az asszony soha nem szokott haza Írni. 
| Ezúttal azonban megtörtént az a külö- 
| nős dolog, hogy pénteken hiába várta a 
kocsi az állomáson az asszonyt; kényte
len volt ürosen vissztérni a kastélyba. G. 
Miklós bár csodálkozott egy kicsit az 
esoton, nem tulajdonított neki semmi je
lentőségűt és csak szombaton reggel kez
dett el nyugtalankodni, amikor az asz- 
szony még mindig nem jött. Rövid töp
rengés után elhatározta magát, hogy fel
megy Pestre, mert hátha beteg lett a fe
lesége és csak kíméletből nem akarja őt 
értoBiteni. Pestre érve, egyenesen a pen
zióba hajtatott, ahol azonban kijelentet
ték, hogy G. Miklósné nevű hölgyet nem. 
ismernek, náluk se most, se máskor száll
va nem volt, soha, hírét sem hallották. 
G. Miklóst most már rossz sejtelmek 
fogták cl és egyenesen egy magánkutató 
irodába ment, hogy megtudja felesége 
hol van és különösen hol volt azelőtt 
hasonló exkurziói alkalmával. A ma- 
gánkutató-irodában ügyes detektívet 
adtak melléje, aki visszament a pen
zióba, ahol pontos leírást adva az hbz- 
sz.onyról, megtudta, hogy ez a hölgy 
valóban lakott ott többször, most utol
jára keddtől csütörtökig is. de F. Bélá
vá néven és evvel az F. Bélánéval vele 
lakott az ura, F. Béla is. Csütörtökön 
reggel kifizették a számlájukat és el
távozták a penzióból.

Epilógus:
G. Miklós némileg lesujtottan tért 

haza és azzal a szilárd elhatározással, 
hogy kidobja a hűtlen kígyót és meg
indítja a válópört. Haza érve azonban 
azt kellett tapasztalnia, hogy n kido
básra nem igen lesz alkalma, mert már 
levél várta feleségétől, aki ezen az 
uton értesítette, hogy sajnálja, nem sze
reti többé, mást szeret és nagyon hálás 
volna neki, ha alkalmat adna Kölcsönös 
megegyezés alapján a válópör megindítására.

A legutolsó akkord tehát a bíróság 
előtt fog elhangzani.

A Hitelbank lizleteredinén>e é« , 
léka. A Magyar Általános' HikS’í 
igazgatósága megállapította az 1921 a . 
mérleget, mely 98.406,177 IC 91 fliu? a 
valy 68,427.505 K 05 fillér) tiszta n J 
get tüntet föl és elhatározta, hoX 
folyó évi június 7-én tartandó köírw 
lésnek indítványozni fogja, hogy M E?’ 
zet a 280 millió korona alaptőke ’ SÍ’’ 
18.75 százalék, vagyis részvényenkint 
korona (tavaly 16 százalék = 64 K) ok, 
talékot fizessen, 20,000.000 koronával 
rendkívüli tartalékalapot létesíti? 
1,500.000 koronát közjótékonysági céloké 
é. 10,000.000 koronát a nyugdíjalap S 
Mtésére juttasson, végül 1,600.371 korona 
02 fillért uj számlára vigyen át. Az flzu 
eredmény-számlán a következő nyered 
gek mutatkoznak és pedig kamatokon 
116.2, jutalékokon 80.2, társüzletekon 131 
értékpapírokon 15, dovizákou és valuta’ 
kon 83, továbbá árukon 18.8 millió ko
rona, mivel szemben a tiszti fizetések és 
személyzeti kiadások 93.8, a költségok1 
49.3, az adók 37.6 és a jótékonycélu adó/ 
mányok 3.8 millió koronát tesznek. Ni 
intézet kezdésére bízott idegen tökök 
összege 8603 millióról 5418 millió koronj. 
ra emelkodett. A bank összforgalma 
1921-ben 852 milliárd korona volt.

A Magyar-Olasz Bank közgyiilése.j A 
Magyar-Olasz Bank. Részvénytársaság t 
hó 15-én tartotta Castiglioni Camillo el
nöklete alatt második üzletévi közgyfilé- 
sét, amely az 1921. évi osztalékot részvé
nyenként 8‘/«% = 17 K-ban (1920-ban 15 
K). állapította meg. Az osztalék f. hó 
16-útól kezdödőleg kerül kifizetésre. Ai 
intézet mérlege 43,620.284.94 K tiszta nye
reséget tüntet föl (1920-ban 38,187.894.60 
K), ami az alaptőke 11.64%-os kamatozta
tásának (9.16%) felel meg. A közgyűlés 
Fuchs Leót, a Magyar Kender- és Len
ipar Rt. és a Juta- és Kender ipar Rt. el
nökét, valamint dr. Halmi Miklós he
lyettes-vezérigazgatót az igazgatóság 
tagjaivá megválasztotta.

Az Első Magyar Iparbank 1921. üzlet
évi mérlege az előző évi 6,859.408.20 ko
rona tiszta nyereséggel szemben 
10,406.471.66 korona tiszta nyereséggel Já
rult. Ebből 12 százalék, azaz részvényen- 
kint 36 korona osztalékot fognak fizetni! 
a tavalyi 80 koronával szemben.

A Magyar Élelmlszerszállltő és Áraké- 
reskedelml Rt. közgyűlése és osztalék*.  
A Magyar Éldmiszerszúllitó ób Áruke
reskedelmi Rt. f. hó 19-én tartotta évi 
rendes közgyűlését, melyen 6%, részvé
nyenként 60 korona osztalék fizetését ha
tározta el. Licht Zsigmond Igazgató 24 
éves jubileuma alkalmából Serbán Já
nos min. tan. elnök meleg szavakkal mél
tatta érdemeit és a közgyűlés iránta való 
elismerésének jegyzőkönyvileg adott ki
fejezést.

A Kőszénbánya- és Téglagyár-Társulat 
Pesten igazgatósága elhatározta, hogy 8 
május hó 81-én tartandó közgyűlésnek 75 
korona (múlt évben 60 korona) osztalék 
kifizetését és az alaptőkének fölemelését 
fogja javasolni.

A budapesti drumlntavásár külföldi 
láto.\ tói javára a kormány a vásár te- 
rülotém utólagosan is megszerezhető ut- 
levél-vizumok diját felérő szállította lo 
és a legutóbbi minisztertanács az áru
mintavásárral kapcsolatban 50 százalé
kos vasúti f jegykodvezményt is enged
ményezett. 'Tekintettel arra, hogy ez a 
kedvezmény csak háromezer résztvevő 
számúra szól, a rendozősóg féláru jegy 
váltására jogosító igazolványokat fog 
kibocsátani. A vásár iránt az érdeklődés 
egyébként, folyton fokozódik. Legutóbb 
egy svájci ób ogy 150 tagú erdélyi keres
kedőkből álló csoport jelentette be érke
zését. A budapesti Kamara most tárgya
lásokat folytat, hogy az utódállamok 
fdől átszállás nélkül közvotlen kocsik és 
a Dunán külön hajó álljon a külföldi 
látogatók rendelkezésére.
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