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Véres összeütközés I 
németek és franciák között 

Havc Mindenburánál — Tíznél több halott, számos sebesült
Egy francia tiszt is elesett az ütközetben

cíaország ebbe a feladatába bele
pusztul, akkor ennek a visszhatása 
általánosan érezhető volna, mert 
Franciaország a világ egyensúlyit 
bán mgefelelő szerepet játszik. Fran
ciaország nem követ kizárólag önző 
célokat. Franciaország azt kívánja, 
hogy á civilizáció és a haladás egyik 
legkiválóbb munkása maradhasson.

Beuthen, julius 2.

(Wolff.) Fegyverekkel megrakott 
teherautót, amely útban volt Beu- 
tehnból Gleiwitzbe, fegyveres ban
diták megtámadták és részben ki- 
foszották. Hasonlóképpen két Glei- 
witzeb menő autót, amelyeken a le
szerelt községi őrségek fegyvereit, 
töltényeit és egyenruhákat szállí
tottak, rablók megtámadták részben 
kirabolták. Az egyik támadás Lan- 
gendorff község mögött, a másik 
pedig Lábánd mellett történt.

Gépfegyverrel és kézigránátokkal 
felszerelt utonállók a szombatra 
virradó éjjel megkísérelték, hogy a 
Borsig-müveknél és Hindebrugnál 
étkeljenek a lengyel-német határon. 
Tűzharcra került a . sor, amely a 
kora hajnali órákig tartott. 'A kí
sérletet meghiúsították.

Iir a bajor monarchia Kikiáltásáról
Wolf-ügynökség cáfol — A Rathenau-gyilKowággalI Kapcsolatban 

a C szövetKezet valamennyi tagját letartoztatjáK
Berlin, julius 2.

(Wolff.) Berlinben ma olyan hirek 
keringtek, hogy Bajorországban ki
kiáltották a monarchiát. A Wolff- 
ügynökség 
megcáfolja 
lyekből egy

a leghatározottabban 
ezeket a híreket, ame- 
szó sem igaz.

Weiinar, julius 2.
(Wolff.) A thüringiai minisztérium

Kína: Mawarorszáí export-piaca
Mr. P. Chu, a kínai World 

Netos Agency szerkesztője és a kí
nai publicisztika egyik legkiválóbb 
képviselője, a múlt hót folyamon 
Budapesten járt és benyomásait a 
következőkben foglalta össze:

— Budapesti tartózkodásom fo
lyamán alkalmam volt a magyar 
nemzet vezetőivel megismerkedni. 
Tg.v elsősorban Horthy Miklós kor
mányzó ur főméltósíígával, aki 
több' mint hái’omneftyedórás ma- 
gánkihallgatáson fogadott es a 
legnagyobb közvetlenséggel es szí
vélyességgel beszélgetett velem, 
megemlítve azokat az emlékeket, 
melyek őt Kínához fűzik. Azt a 
Meggyőződést merítettem ebből ,a 
találkozásból, hogy Horthy Miklós 
igazi hatalmas egyéniség, kinek 
férfias jellemenergiája és páratlan 
hazaszeretete a legbiztosabb záloga 
annak, hogy Magyarország ve®®lé9e 
a legjobb kezekbe van létévé. Talál
koztam ezenkívül gróf Bethlen mi
niszterelnökkel és gróf Bőn/f.'/ kül
ügyminiszterrel, kivel annak idején 
még Génuában volt alkalmam meg
ismerkednem. valamint a különböző

Gleiwitz. julius 2.
(Wolff.) A tegnapi gleiwitz! ese

ményekről még a következőket je
lentik: A halottak száma legfeljebb 
hét s ezek között egy francia tiszt is 
van. A sebesültek száma, körülbelül 
tizenötre- tehető. Ma, vasárnapon a 
városban a nyugalom némileg hely
reállott. A franciák még mindig tan
kokkal és automobilokra szerelt lő
fegyverekkel járják be a várost és 
lövésre kész fegyverrel igazoltatják 
a járókelőket. A francia gépfegyve
rek, amelyekből tegnap az utcákon 
tüzeltek, a mai napon nem jutottak 
szerephez.

Pária, julius 2.
(Havas.) A Haváé-ügynökség, a 

követkéz') Oprelnböl eredő js’entést 
közli a legutóbbi hindenburgi ve-. 
rés eseményekről: Egy francia őr-i tag.

közli, hogy kapcsolatban a Rathenau 
meggyilkolásából eredő vizsgálat ed
digi megállapításaival, azt a rende
letet adták ki, hogy az összeeskü
vésben részes C. szervezet valameny- 
nyi tagját le kell tartóztatni. Már 
eddig is számos letartóztatás tör
tént, amelyeknek során fontos bizo
nyító anyag gyűlt egybe. Ezt azon
ban a nyomozás érdekében egyelőre 

* titokban tartják.

parlamenti pártok vezetőivel. Leg
jobban gróf Apponyi Albertnek az 
a kijelentése hatott rám, hogy az 
ellenzék, bár a kormánytól lényeges 
politikai nézet eltérések választják 
el. mindig kész a kormánnyal együtt 
dolgozni az ország gazdasági talpra; 
állításán. Ahol a pártok felett allo 
hazafiasság ily megkapó módon 
nyilvánul meg, ott nem kell ketseg- 
bcesni az ország jövője felett.

— A polotika mellett azonban 
igyekeztem az ország jelenlegi 
gazdasági viszonyait an-W™’ 
amennyire az. ide rövidségéből 
telt, megismerni. Szakszerű kalau
zolás mellett több nagy gyárat te
kintettem meg és tööbbször bámu
latba ejtett, a magyar iparnak ed
dig előttem egészen ismeretlen, ma- 
gasfoku fejlettsége. A helyszínen 
számításokat végeztem es úgy ta
láltam, hogy számos árucikket, ne
vezetesen mezőgazdasági gépeket, 
villamossági berendezéseket s ha
sonló műszaki gyártmányokat Ma- 
guanrszág sokkal olcsóbban Hal- 
lithatna nekünk. "unt bármely 
más állam. Ha Kínába visszatérek,

ség közbelépett, hogy a németeket 
megakadályozza abban, hogy az 
elköltözött lengyelek bútorait az ut
cára dobják. A németek erre visz- 
szavonultak a donnesmark-grubei 
parkba, ahol a francia őrséget a 
honfitársaik megsegítésére érkező 
németek puska- és géppuskatüzzel 
fogadták. Az őrség az egyik közeli 
épületbe menekült. Az őrség támo
gatására siető francia osztagot is 
tűz alá fogták a németek, úgy. 
hogy az osztag egy halottat és egy 
sebesültet vesztett. A francia kato
nai parancsnokság, amelyet idő
közben értesitettek az események
ről, sürgősen gyalogsági és gép
puskás osztagot küldött ki, hogy 
kiszabadítsa a franciákat veszedel
mes helyzetükből. Német részről ti
zenegy halottnak a személyazonos
ságát állapították meg, azonkívül 
több sebesültjük is volt. Több ha
lott kezében még revolvert talál-

igyekezni, fogók kereskedőink fi
gyelmét a magyar behozatal óriási 
jelentőségére figyelmeztetni és meg 
vagyok győződve, hogy Kina az ő 
500 millió főnyi lakosságával és 
hatalmas behozatali szükségletével 
még igen jelentékeny tényezője le
het a magyar regenerációnak. Az a 
szorgalom és ügyesség, amit a leg
több magyarországi üzemben ta
pasztalhattam és a magyar faj ha
talmas életképessége és élni aka
rása minden bizonnyal meg fogják 
találni a helyes utat, amely a tá
voli. kelet, piacai felé, vezet.

— A meghatottság és hála érze
tével megyek vissza hazámba, ahol 
mindig hirdetője leszek a súlyos 
megpróbáltatásokban is oly nagy 
és nemes magyar, rokon nemzet 
iránti szeretetnek és ragaszkodás
nak.

Polncaré 
a német jóvátételül

Paris, julius 2.
(Havas.) A kereskedelmi és ipar

kamara ünnepi lakomáján Polncaré 
beszédet mondott, amelyben kijelen
tette, hogy Franciaország egyértel- 
müleg a tzkivánja, hogy a győzelem 
által elismert jogai megvédessenek 
és ha Némt.orszng szorgosan dolgo
zik ipari és kereskedelmi erőinek 
újjáépítésén, másfelől pedig Fran
ciaország követelései lassaukint 
megcsonkulnak, Franciaország jog
gal elvárja, hogy ne csalódjék többé 
reményeiben. Franciaország ragsz- 
kodik követelséeihez és senki sem 
mondhatja, hogy túlzott igényeket 
támaszt.

Ezidőszerint. egyedül Franciaor
szág az, amely a jóvátételek nyo
masztó terhét viseli, mert Németor
szág számlájára ennek az országnak 
90 miUlár.döt előlegezett. Ha Fjan,-

„Él Itt CM IoJiín meí 
nem BonkltM orszfe

Apponyi beszéde 
Washington szobránál

A városligeti Washlngton-szobol 
előtt ma délelőtt lélekemelő ünnep, 
ség keretében ülték meg az Ame< 
rikaí Egyesüült-Állomok füügget*  
lenségi ryílatkozatának száznegy- 
vonhatodik évfordulóját. A meg
jelentek sorában volt Brentanó Ti*  
vadar, az Amerikai Egyesült-Álla
mok követe és neje, a kormány 
képviseletében Belitska Sándoi 
honvédelmi miniszter és bárciházl 
Bárczy István h. állomtitkár, a 
nemzetgyűlés képviseletében' Hö- 
szár Károly alclnök, továbbá Sipőci 
.Tenő dr. polgármester a főváros ké? 
viseletében, Apponyi Albert gróf 
Wlassics Gyula báró. Bittnen Já< 
nos iparkamarai nlelnök.

Elsőnek Sipőcz Jenő dr., Buda pest 
székesfőváros polgármestere inon- 
dott beszédet, amelyben üdvözölte 8 
nagy amerikai nemzet képviselőjét, 
Brenatano Tivadart, valamint a kor
mány és á nemzetgyűlés képviselőit;

Ezután a szobor talapzatára Ee< 
lyezte a főváros hatalmas babérk® 
szőrűjét. .,

Apponyi Albert gróf az Amerikai 
Magyar, Társaság nevében előbb né
hány magyar szóval, majd angol-- 
nyelvű beszédben méltatta az ameri-' 
kai szabadságünnep jelentőségéi.

— Amikor egy hatalmas, sok mil
lió polgárból álló nemzet. — mondott 
ta, — a világ legszabadabb népe ün
nepli szabadságának napját, e hatal
mas országtól távol van egy parányi 
nép. amely emelkedett szívvel, lelke
sen tudja ünnepelni a nagy nemzet 
szabadságiinnepét, mert maga is 
szabadságának, függetlenségének ki
vívásáért véget nem érő harcokat ví
vott. A magyar tudja, hogy mit je
lent Amerika a világnak. Nemcsak 
azért tudja, mert minden iskola, 
minden tudományos könyv tanítja 
és mert népünket a szabadságszefető 
nép történelme csodálatosan vonzza, 
hanem mert híreket küldenek és hoz
nak azok a véreink, kik uj hazát ta
lállak Amerika földjén.

Amerika kezdi felfedezni Ma*  
gyarországot. Columbusnak fel kel*  
lett fedeznie Amerikát, amikor4 ál
landóan nyugatnak hajózott, ’Amfr 
riika, ha kelet felé jön, csak akk$^ 
talál ide, ha egv nagy történelmi’ 
nép sorsa érdekli, ha szabadság
szerető érzésből folyó kötelességéi 
ide parancsolja. Itt a nagy állam*  
férfin szobrának talapzatáról üzen
jük Amerikának, hogy él itt egy 
jobban meg nem csonkítható Zfö- 
szág, amely ünnepelni t tálja az 
amerikai függetlenséget. Csonka 
egy nép, de csak testben, lelke épp 
és ez nz épp lélek éppé teszi a meg
marcangolt testet is. Mi mindig 
biirtunk 'Amerikában sohase® 



METFÖ3 JMPLO BadHltlt, 1S22 jnlln, ,

hiába, A közelmúlt háború végén 
azonban Amerika elhagyott, de 
Amerika népe most már. maga is 
könyörtelenül pálcát tör a béke 
wvc felett. Mi e pálcát már régeb
ben eltörtük. A mi itélőszavunk a 
béke felett már régen elhangzott 

. és néhány rövid szóból állott: Nem, 
nem, soha. Ezt az üzenetet küldtük 
mi a nagy amerikai nemzetnek.

Apponyi beszédét hosszas, lel
kes éljenzéssel és hurrá-kiáltások
kal fogadta az ünneplő közönség. A 
Budai Dalárda elénekelte az UniQ 
lílmnnszát, majd Brentano Tiva» 
<lay rendkívüli követ és mehatul- 
mazott miniszter mondott beszédet, 
amelyben méltatta Amerika sza-, 
l>a dság ünnepének jelentőségét és 
kifejtette, hogy rendkívül jóleső 
érzés tölti el, hogy a magyar nem
zet oly meleg szeretettel adózik az 
'Unió ünnepének.

\ követ ezután röviden vázolta 
Washington államférfiul kiválósá
gát és elmondta, hogy Washington 
első volt a békében és első volt a há
borúban is. Az ő tettei leheltek életet 
a deklarációba, amelyet ma is köve
tendőnek tart az egész amerikai 
nemzet. Ama súlyos időszak után, 
a melyen Magyarország a közelmúlt
ban keresztülment, az Egyesült Álla
moknak adatott meg a kiváltság és 
öröm, hogy elsőnek nyújthatott se
gítő kezet az ország ^szegényei felé, 
hagy ezzel Is tanúságot tegyen a 
függetlenségi okmányban kifeje
zésre juttatott gondolat élő valósá
gáról, hogy minden embernek nem
csak az amerikai hazában, hanem 
más országban joga van az éleahez, 
a szabadsághoz és a boldoguláshoz.

Az amerikai nemzetet tisztán az 
altruizmus eszméje vezette és a ro- 
konszenv a magyar nemzet iránt, 
amely 600.000 dolgos derék polgárt 
adott Amerikának. Meggyőződé
sünk, fejezte be Brentano nagy tet- 
széssel fogadott beszédét, hogy a! 
magyar nemzet kitartó akarásával,! 
amelynek legjobb tanúsága az, ezer-1 
éves történelme, valamint a magyar' 

'föld gazdagságának kihasználása-: 
val és a munkában való egyesülés- ; 
sel biztosítani fogja boldog jövőjét.

A budai dalárda elénekelté a 
HiUzekegyot, majd Huszár Károly 
beszéd kíséretében a nemzetgyű
lés, Dezső János és Kende Géza az 
'•merikai magyarok koszorúit he
lyezték a szoborra. Végül Mr. 
Iíaufmann, a Globe amerikai új
ság munkatársa, angol nyelvű be
stédet mondott.

Az ünnepség a Himnusz éneklé
sével ért véget.

Aj orgoványi rablógyilkosaág 
fötárgyalása

Az Uflyész az összes vádlottak ellen 
halálbüntetést Indítványoz

Harmadról esztendővel ezelőtt, 
sőt meg tavaly is, csak suttogva és 
titokban mertek a zemberck beszélni 
átokról a szörnyű gyilkosságokról, 
rablásokról és egyéb bűncselekmé
nyekről, amelyeket a kommunizmus 
bukása után a Duna Tisza közötti 
uUöJdi teriieleteken elkövettek. 
Hosszú időn keresztül még arra som 
kerülhetett sor. hogy e, súlyos atro
citásokat a hatóságok megtorolhas
sák és csak tavaly nyáron, hogy a 
nemzetgyűlés Beniezky Ödön volt 
belügyminiszter, nomzteryülési kép
viselő fufmindns interpellációt, ter
jesztett elő e véres bűnök hatósági 
megtorlása érdekében, fognak hozzá 
az 1919. év szeptember havában el
követett tömeges bűncselekmények 
felderítéséhez.

Közismert az, hogy a bűncselek
mények túlnyomó többségére am- 
j^sztiát hirdettek, most csak azok 
kerülnek bírói itélőszék elé, akik a 
hfincselekményeket aljas Indokokból, 
haszonlesésből követték el.

Dr, Váry Albert koronattgyészhe- 
lyettest bízták meg e bünpörök nyo
mozásának legfőbb irányításával, aki pagy körültekintéssel és az ő 
Kff. energiájával fogott hozzá a

— A Hétfői Napló tudós Hójától —

Még mindenkinek emlékezetében férfiúnak, aki dühében kést rán- 
van, hogy a Vacl-uton levő Hoth-.tott elő és azt markolatig a leány 
müŰer-téle dobozgyárban a 
hónapban szóváltás közben 
szúrták Minti Zrma munkásleányt, 
uk i&ulyos sérülésében a helyszínen 
meghalt. A szerencsétlen leányt sze
relmével üldözte Nyilas Ede mun
kás, a leány azonban klkorasazta.

Nyilas egy hétfői napon váratla
nul megjelent a dobozgyárban és 
a leányt ismét kérlelni kezdte, hogy 
legyen a felesége.

— Tudom, hogy vasárnap kivel 
mulattál — mondotta — de ez még 
egyszer nem fog előfordulni, arról 
blztostlak.

A leány anélkül, hogy a munká
ját abban hayta volna, válaszolt a

bűnök felderítéséhez és a bűnösök 
kézrekeritéséhez. Rövid idő alatt 
sok egyén letartóztatását rendelte el, 
de munkáját egyrészt a nyugatma- 
gyarországi események, másrészt 
rajta kívül cső okok mind erősebben 
hátráltatták-, és nemrégiben olyan 
stádium következett be az ügyben, 
hogy dr. Váry Albert minden további 
működéstől elállóit. Csakhamar a 
polgári kir. ügyészség a letartózta
tott vádlottakat kettő hijjáu szabad
lábra helyezte és már-már úgy lát
szott, hogy elposványosodik az a 
nagy munka, amit a bűnök felderí
tése érdekében végeztek.

Párhuzamosan dolgozott dr. Váry 
Albert koronaügyészhelyettessel dr.

1 Schmitz Artúr hadbíró ezredes a 
csendőrség felügyelőjének ügyésze4, 
aki azoknak a gyanúsítottaknak

! ügyét intézte, akik katonai hatás- 
I kör alá tartoznak. Múlt hó közepe 
I táján, pár nappal később, hogy a 
[ polgári ügyészség kiengedte az or- 
i goványi gyilkosoknak egy részét 
; dr, Schmitz czeredeshadbiró megál
lapította, hogy ezek is á katonai 
ügyészség illetékessége alá tartoz
nak, elrendelte azoknak is letartóz
tatását, akik egy *héttel  korábban 
szabadultak za ügyészség fogházá
ból. Azután elkészítette az orgová- 
nyi rablógyilkosok bünpörében azi 
első vádiratát, amelyben rablás esi 
gyilkosság büntető címén emel vá
dat a következő fogva levő terhel-\ 
tek elten:

Z,bona János 39 éves gör. kát., 
vallásu kantinos, nyugállományú 
csendőrtörzsőrmester, Daniics Mi
hály 29 éves r. k. vallásu vendég
lős, csendőrtartalék állományába 
tartozott tiszthelyettes, Juhász Ist
ván 32 éves r. k. 
őr, Cs. Tót Gyula 
lásu pótcsendőr, 
éves ref. vallásu 
éves ref. vallásu .

A csendőr-ügyészség n katonai bünte- 
tötörvénykönyv 45. §-ának figyelembevé
telével a 415, §. alkalmazását indítvá
nyozza, amely szerint a terheltek kötél 
általi halálbüntetéssel büntetendők.

A m. kir. katonai törvényszék ma reg
gel 9 órakor kezdi meg o büupör főtár
gyalását. A tárgyalást dr. Győrffy 
László őrnagy-hadbíró vezeti, a vádható
ságot pedig maga dr. Schnitz Artúr 
hadbiróezredes-ügyésa fogja képviselni, 
a meggyilkolt sértőitek hozzátartozóinak 
képviseletét pedig dr. Dombováry Géza 
ügyvéd látja el.

vallásu pótcsend- 
32 eves r. k. val- 
Tót Ambrus 29 
ég Tót Imre 26 
pótesendőr.
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A Váci gyilkos

mull jszivébe döfte. A gyilkos azután el
szívón I menekült a gyárból.

A rendőrség emberei nyomozni 
kezdtek' utána és heteken keresztül 
hajszolták. Mindenütt nyomában 
voltak, az utolsó percekben azonban 
mindig sikerült Nyilasnak az üldö
zők elől elmenekülni.

Tegnap délelőtt adtán önként je
lentkezett a főkapitányságon.

— Nem bírtam márj. a Ij^jdosást, 
— mondotta — tudtam, hogy előbb- 
utóbb úgyis elfognak, ezért most 
önként jelentkezem.

A teljes beismerésben lévő gyilkost 
kihallgatása után letartóztatták.

Hazajáró lelkek 
a nemzetgyűlésen 

Hogy egységes-c az egységes párt 
a politikában, az más lapra tartfl- 
zik; de hogy külsőben egységes a 
legnagyobb rész, az tagadhatatlan. 
Egyformán jól fésültek, jól vasal
tak, egyformán a szemfoguk közé 
harapják a szivart és a monokli 
azoknak a szemére is odakivá ako
zik, akik véletlenül nem viselnek 
ilyen műszert. Egészen különös je
lenség, de tény, hogy az újságírók 
még ma is’ legfeljebb ha egy ne
gyedrészét ismerik az uj képvise
lőknek. Az ember átvetődik a jobb
oldal folyosón, fél órát is elkering- 
het ,amig egy ismerősre bukkan.

Az utóbbi naaokban azonban vál
tozott a helyzet mert mind több és 
több ismerős ábrázat tűnt fel a fo
lyosón, na meg a t. Ház legelőke
lőbb karzatán. Megkezdődött a ha
zajáró lelkek felvonulása, megjelen
tek a volt, de kibukott követ urak. 
A megnyitás napjaiban feltűnően 
hiányzottak, feltűnően, mert már 
választások után nem a megválasz
tottak, hanem*  a bukottak siettek a 

, folyosóra, mert nekik volt a legtöbb 
| mondani-, panaszkodni valójuk. Ez- 
j úttal Dinioh Vidor, volt Friedrich- 
párti képviselő volt az egyetlen, aki 

! az uj nászt, üunepelők között meg- 
i jelent. Érdekes faipilia a Dinicheké. 
j Hét fivér van és mind a hét atléta.
Azntáu úgy hasonlítanak egymás
hoz, mint az egyik tojás a másik
hoz. A múlt ciklusban Vidor volt a 
képviselő, most kibukott, de meg
választották az Ödönt. Tavaly min
dig az Ödönt láttuk a folyosón, 
most pedig állandóan a Vidor van 
jelen, egyszóval mindig az, aki nem 
képviselő. De nagyon rendes embe
rek a Dinichek, mert az ülésterem
be mindig csak az megy be, aki 
tényleg képviselő, pedig ebben a 
pótképviselős világban ilyen test
véri hasonlatosság mellett igazán 
meg lehetne csinálni az ilyen apró 
stiklit. Végre is az Ödön is, meg a 
Vidor is ugynnegy nézeten van, 
mind a ketten azt akarják, amit 
Vriedrich István.

De meg legitimisták is és a legiti
misták sok mindent a régi jogon kö
vetelnek. Vannak olyan legitimis
ták, akik az 1918-at akarják vissza
hozni, miért ne lehetne Dinioh Vi
dor olyan, aki megelégszik az 1921 
vissza hozatalával, amikor ő még 
képviselő volt. Lám a minap, hogy 
herceg Windischgraetz Lajos meg
jelent a folyosón, elterjedt a hír, 
hogy egyszerűen be fog menni az 
ülésterembe és leül a régi helyére. 
Feszült izgatottsággal várta min
denki, hogy mi lesz?

-— A herceg azt állítja, hogy ő 
ma is képviselő, — mondták a hir- 
hordók, — neki joga van bemenni 
és beszélni.

Bímoiiul szírt ijem saept fee a Jj.,

reiube, hanem megmaradt az .!„• 
deklaráció mellett. "V|

Égésien másként okolják mw »< 
eseményeket a kibukott ín királyválasztók, akik közül ait 
csak Hencz Károly jelent mejtó 
dlg a Hájban.
- fin föl nem akartam Iénrf _ 

mondja — nekem most nem u 
kell mandátum. Dorozamát való 
sággal rámtukmálják, de- neken 
nem kell. Én várok, én várhatók, 
az én időm még nem érkezett eh

Külön műfajhoz tartoznak azok 
akik a zldóközl választásokban 
hisznek, mint hívők a menyorejű 
bán. Próbálná valaki azt mondani 
Andaházi Kasnyinak, aki az njsás 
iró karzat vendége, hogy megbukik 
Doroszmán. Éppen Így kész jövendő 
törvényhozói mivoltában Ottók 
Attila szereksztő nr, Lukovics Ala
dár, a háznagyok mintaképe. De ttt 
járnak a hazajáró lelkek sorában! 
gondokba merülve Szádeczky Lajos 
professzor ur, Birtha nagytiszte, 
letii ur, Fertsák főispán ur, őméltó, 
Bága, Csernus r. kath. segédlelkész 
ur és Korodi Katona János, aki a*  
utolsó „zsidót" bemondta a régi 
nemzetgyűlésen.

<xazs3zs&cExa2xesexe&Ea 
ALAGI VERSENYEK

Mamlasz győzelme a Dunakeszi díjban, 
Osaijek győzelme a Gyáli díjban éa F. 
Béla bácsi könnyű diadala a Lomnlci 
liandícapben voltak a júliusi meeting 
megnyitó napjának „eseményei", Mert a 
„tátrai" kampányon a handieapek és a 
kisebb kortcherversenyek domináluak. A 
sok handicap azonban, úgy látszik, ked- 
vére van a közönségnek, mert óriási lá
togatottság volt mindkét napon, mely 
általában reális lefolyásúnak mondható. 
A vasárnapi eredmények: 1. Babérág (2) 
Szabó Gy. 2. Gondatlan (15í r.), 8. Ar- 
guslánya. F. m.: B lanka, Adoma H, 
50:165, 50:60, 55.

II. 1. F. Béla bácsi (7:10) Scehjbal. 
2. Felkelő (5), 8. Cromwell. F. m.: Sán
dor, Guyahoja, Mönschberg. 50:85, 
50:70, 95.

III. 1. Ossijek (4) Szabó Gy., 2. Má
tyás Király (IJí), 3. Hopatatsch. F. ma 
Bamachabl, Másli. 50:255, 50:80, 75.

TV. 1. Borongó (8) Pretznor, 2. OcullH 
(10). 3. Halavány (1>4). F. ni.: Melquia*  
des, Basputin, Caeaonia, Mandela. 50:480. 
50:116. 125, 75.

V. 1. Füszeg (4) Sebaj bal. 2. Destroy 
(6), 3.. Lorraine (2). F. m.: Fá7’.n, Fo
nóka, Tingl- Gondy, Cserebogár, Tériké, 
Moredar, Túrán, Kropf Náci, Balbina, 
50:335, 50:95, 115, 80.

VI. 1. Elvtársnö (2) Biern^oky, 2. Ma
rii ja, 8. Fox Trott II. (5). F. m.: Azadeh, 
Wlldgraf II., Allegro, Mátyásföld. 50:185, 
50:70, 95, 85.

Holnapi esélyek.
Nincs kiemelkedő esemény kedden sem 

a programion, legfeljebb a Margitad*  
geti díj számítható annak,, mert eldönti 
azt az érdekes problémát, bőgj’ a három 
crack kétéves: Bla, Mayfair, El na fc* 
lejts közül melyik a jobbik. Mi el ne fe
lejts győzelmét várjuk Bia előtt, a többi 
Versenyekre pedig ezeket jelöljük:

I. Spritistln—Lánchíd.
TI. Ricsay—Cromwell—Tündöklő.

III. El ne folejts—Bia—Tündöklő.
IV. Once again—Mayfair.
V. Ichvekiár—Wildgraf II.-Nimfa.
VI. Fecskelánya—Myosotis—Maya-

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei magánforgalomban 

csak néhány részvényro volt pénz, do az 
általában szilárd irányzat dacára üzlet
kötés nem történt. Salgó 11150-200, Köz
úti 1520—75, Naslc.i 16150 - 300 jegyezhető 
névlegesen. Kerestek Izzót 11890-ért. Ál
talános kőszenet és Trustöt. A szombat 
esti gyengülés után a valuták csekély 
forgalomban újra megszilárdultak: dol
lár 1056—1073 kötve 1065-67 maradt 
Márka 274 Jí-77. dinár 1289- 95, lel 840- 
46, szokol 2016—28, osztrák korona 5w-W 
Jegyezhető.

Árutőzsde
A gabőnaplacl magánforgalom ^zlette- 

len volt Búza Iránt nem volt érdeklődés, 
névlegesen 370-3800 K állomáson. KoM 
teljesen üzlettelen. A zab irányzata tar
tott. Budapesten fekvő tétel 3800—8830 
korona. Morzsolt tengert 8650 £ Bu*  
korpa prompt szállításra 2250—2273 K, 
MÓUal együtt budapesti fiáritásbaft. u
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Kutyus
Sok mindenféle hiányzik, sajnos, 

szép fővárosunkban, ami boldog 
békeidőben olyan színessé, tarkává 
tette a pesti utcát. Vagy, ha nem is 
hiányzik: megfogyatkozott, ilt-ott 
ha -maradt belőle egy-egy példány, 
mint a bölényekből, és néha, nagy
ritkán felbukkan, hogy emlékeze
tünkbe idézv' a múltat a maga apró, 
bájos léhaságaival, amelyek mint 
WW, színes kavicsok jólesőn szak- 
gattálc meg az élettaposás szörnyen 
egyhangú, fárasztó, unalmas ho
mokját.

Itt van például a kutyás ember. 
Éjjel, hajdan, majd minden utcasar
kon állt egy. Ott mocorgott előtte a 
három-négy kutyus, egyiknek kék 
panrttka volt a nyakába kötve, a 
másiknak rózsaszínű és az emberek, 
jobbadán vígkedvű, léha pároéskák 
megálltak előttük és nézték. Mert 
kedvesek voltak. A frissen sarjadt 
élet misztikuma, érződött esetlen 
mozgásukon és a lányok — szegény, 
fájóan gondtalan teremtések — va
lami furcsa, szánalmasan elkorcsö- 
sult vágyat éreztek felbizseregni 
magukban, vágyat a babusgatás, bé- 
cézés, a pólyatás iránt és rövid lelki 
tusa után azt mondták gavallér
juknak:

— Jaj, de herclg.
A gavallér vagy szórakozott mo

sollyal vette tudomásul a vágyakozó 
hangot, vagy — gavallér létére — 
meggondolva egy röpke másodperc. 
alatt, hogy ez mái] utóvégre igen 
kis rubrika a mai cechben, odafor
dult a kutyás emberhez:,

— Hogy adja?
— Fajkutya ez, kérem, •— felelte 

a. kutyás, az árat egyelőre mellőzve, 
csak a gusztuscsinálás kedvéért.

Pedig dehogy is volt a három sze
gény kutyus ott a lába előtt pe
digrés ivadéka nemes őröknek. Ked
vesek voltak, kedvesen esetlenek, 
mert picinyek voltak és fiatclkdk, 
de abból a afjtából valók, amelyet 
tévesen kuvasznak szoktak mon
dani, és amely három-négy hónapos 
kordra, valami lehetetlen és Ijesztő 
keverékké nő fel. De ezt md-á a 
gazdája — Gha akadt neki — soha
sem tudta meg, mert tegyük fel, 
hogy a gavallér megvette a kutyust 
és a hölggy boldog, anyáskodó láz
ban hazavitte, néhány heti játék, 
szörnyiiködésekkel vegyes öröm, 
meglepett és tréfáló kacagások után 
ráunt és egy rövidebb, e célra ki
tervelt sétán, amelyen madzag volt 
a kutyus nyakában, és annál fogva 
rángattatott, egy ügyes és óvatlan 
pillanatban elvesztette.

Az elveszett kutyus rövid ömilló 
kódorgás után leült és vonyitott. 
Mi egyebet is tehetett volnál Mint
hogy azonban akkor már nem volt 
sem hercig, sem kedvesen esetlen, 
nem is volt kutyus, hanem egy lom- 
pc.sodni kezdő, idomtalan, csúnya 
kutyakölyök, senki nem fogta meg 
a madzagja végét és igy &
siutér hátborzongató kocsiján tette 
meg az utolsó utat a szomorú meg
semmisülés felé, vagy elindult, hogy 
maga próbáljon eligazodni acélét 
kellemetlen útvesztőjében. Hulladé
kok, zsíros papirosok, kiöntött mos
lék és^, egyéb csúnyaságok lettek 
táplálékai a hajdan hercig kutyus- 
nal:. és ó szegényke automatikusan, 
minden belépési nyilatkozat, vagy 
hasonló formaság nélkül lett
a kóbor kutyák űzött és oldalban- 
gólt társaságának.

Ezek voltak karrierjének lehető
ségei. Mindez eszembe jutott ma, 
mikor hosszű idő után előszűr me
gint kutyás embert láttam éjjel az 
utca sarkán. Nagy raktár volt. 
Kettő ott topogott az aszfalton 
előtte, kettőt a hóna alatt tartott, 
egy pedig a nagy, szinehagyott fel- 
ÖRője zs béből nézte halvány érdek
lődéssel a világ folyását.

A sétáló párok nagy része azért 
ma is megálii

hölgy — a rövid idő alatt, mig én 
is ott szemlél gettem — meg is szó
lalt az előbb már. körülírni próbált 
hangon.

— Jaj, de bércig.
De a gavallér most nem osztozott 

őnagysdga nézetében és rideg meg
vetéssel csak ennyit eflelt:

— Ronda dög.
Szegény kutyusok nem értették 

meg a sértést és egykedvű pof ócs
kájukon egy izom sem rjándult. Pe
dig — noblcsse obiige — ha valóban 
fajkutyák lettek volna, amint azt a 
kutyás ember, sablonos kijelentése 
bizonyítgatta, alighanem szigorú 
elégtételt kellett volna venniSk a 
maguk módja szerint.

De a hölgy még nem hagyta abba:
— Jaj, hogy mondhat ilyent! 

Nézze, milyen drágák. Mennyibe ke-

Magyarország 1922. évi 
atlétikai bajnokságai

A harmadik nap eredményei 
— A Hétfői Napló tudósítójától —•

'Á Magyar. Atlétikai Szövetség 
rendezésében vasárnap kerültek el
döntésre Magyarország 1922. évi at
létikai bajnokságai az üllöi-uti sport
telepen. Csütörtökön és szombaton 
az előmőrkőzéseket tartották, mig 
vasárnap kerültek eldöntésre a baj
noki számok. Nagyszámú közönség 
jelent meg az üllői-uti pályán a baj
noki küzdelmeket, amely egyébként 
bővelkedett izgalmakban is. A ma
gasugrásnál ugyanis Gáspár nem 
javíthatott háromszor és igy a baj
nokságot elvesztette, mig az 1500 
méteres síkfutás olyan heves iram
ban ment, hogy Benedek a célban 
összeesett. Az atlétikai viadal ki
emelkedő eseménye volt egyébként a 
200 in. síkfutás, amelyet Somfai Ele
mér nyert meg 26 mp. alatt és ezzel 
megjavította <iz országos rekordot.

A mai bajnokságok egyesületek 
egyesületek szerint a követkozőké-

HÍREK őket elő. Ma délelőtt ebben az ügy
ben a főkapitányságra mintegy húsz 
tanút idéztek be, akiknek kihallga
tása a késő délutáni órákig tartott. 
A nyomozást a rendőrség tovább 
folytatja és a két verekedőt még 
ezidőszerint is őrizetben tartják, 
mert meg akarja a rendőrség álla
pítani, hogy nem akartak-e a ve
rekedés révén keletkező tumultus
ban egyéb bűncselekményeket is el
követni.
A Magyar-Német Bank Rt. első 

(csonka) évi közgyűlése Hammer 
Róbert, a wieni Ceutralbank vezér
igazgatójának elnöklete alatt, Szász 
vezérigazgató javaslatára 3,582.520 
koronu tiszta nyereségből 5% oszta
lék kifizetését határozta el.

A/cGoldberger-gyár tőkeemelése. 
Goldberger Sám. F. és Fiai Rt. 

julius 1-én tartott rendkívüli köz
gyűlése az alaptőkének 18 millió 
oronáról 30 millióra való fölemelé- 
ét határozta el. Minden két régi 
észvény után egy uj vehető át 1200 
oronáért e hó 3-ától 13-áig az 
Igyesüt Budapesti Fővárosi Taka- 
ékpénztárnál és az Angol-Osztrák 
ank Budapesti fiókjánál.

A Ganz és Társa Danubius Gép- Vag
gon- és Hajógyár Rt. 101-re 600 korona 
osztalék fizetését határozta el, mely o hó 
21-étől Budapesten, a Magyar Általános 
Hitelbanknál és a Magyar Lewúmitoló- 
6s Pénzváltóbanknál, továbbá Béosben a 
Creditamstalt für Kandal- und Go- 
werbe-nél kerül kifiaetéwe.
— A „Gyermekért**  társaság köz

gyűlése. Ma délelőtt tartotta a 
.Gyermekért**  Országos Gyermek
egészségügyi Társaság közgyűlését 
az Akadémia heti üléstermében Lu
kács György v. b. t t volt kultusz
miniszter elnöklete alatt. A közgyű
lésen megjelent a népjóléti minisz
térium képviseletében BAnóozy Kál
mán miniszteri Unácsfífl, U igafr

— Baross-Szövetség Pécsett. A 
Baross-Szövetség pécsi fiókja va
sárnap délelőtt tartotta meg ala
kuló közgyűlését a városháza köz
gyűlési termében. Dr. Kossala Já
nos udvari tanácsos, műegyetemi 
tanár, a Központi Szövetkezet ügy
vezető igazgatójának ismertető be
széde után Rausch Aladár üdvözöl
te a pécsi fiókot és megtette indít
ványát a tisztikar megválasztására 
Elnöknek Gosztonyi Gyulát válasz
tották meg.

— Halálos villamofigazolus. Teg
nap este a Váczi-ut és Dráva-utca 
sarkán a villamos egy 40-50 ev kö
rüli munkásembert gázolt el. Mire 
a mentők a helyszínre értek, a sze- 
recsétlen ember kiszenvedett. Zse- 
beiben semmiféle igazoló Írást nem 
találtak, személyazonosságát meg
állapítani nem tudják. Holttestét a 
bonctani intézetbe vitték. A rendőr
ség a nyomozást megindította.
— Az „Ofa" részvények kicseré

lése. Az országos fatermelő részvé
nyekre a legnagyobb rendben fo
lyik, a reészvényosek igen jelenté
keny része már gyakorolta csere
lést jogát s alig vun már. forgalom
ban régi részvény. A sikeresen ke
resztülvitt tranzakciót általában 
igen kedveően Ítélik meg a reszvé- 
Tl’ Rombach-utcal verekedés. 
Közölték a lapok, hogy péntek este 
a Rombach-u teában két diaksapkás 
fiatalember a templomba igyekvő 
zsidókat az Utcán inzultálta. A ve
rekedésre nagy riadalom Támadt a 
Rombach-utcában, egy rendőr is 
előkerült, aki a két támadó tányér
sapkáé fiatalembert lelgazoltatta, 
raáW 9, *UHotU

r.ül:’ (Ez a kutyás ember feléd
— Háromszáz korona, kérem.
Ea nem borzasztó tétele ma a 

pezsgő*  cehnek,, de a gavallérok, 
úgy látszik, már józanabbak lettek.

— Ugyan, Nóra, nem is tudjuk 
hazavinni. Bepiszkítja a ruháját.

— De én úgy szeretném, — kéri 
őnagysdga. \

A gavallér, azonban hajthatatlan. 
Nem, nem és nem.

Tovább mennek hát, mint ahogy 
tovább mennek az összes többi pá
rok a „jaj, de bércig'1 kezdetű pár
beszéd után, a kutyások azonban, 
sajnálatos áldozatai a nyoíhasztó 
gazdasági helyzetnek és a háborút 
követő keserű kijózanodásnak, to
vább szaglásszák fekete orrocská
jukkal a fanyar aszfaltot, boldogan, 
mit sem törődve a fekete holnappal.

az
a

Károly FTC
3. Püspöki

pon oszlottak mog: a MAC négy, 
FTC két és az MTK, KAOE é,s 
DAC egy-egy bajnokságot nyert.

A verseny részlet'1., eredménye a kö
vetkező volt:

Sulydobás. 1. Vállay Károly MAC 
12.86 cm. 2. Enyelthaller Kálmán 12.84 m.

100 m. síkfutás. 1. Gerti Ferenc KAOE 
11.2 mp. 2. Vida. 3. Schwartz.

Magasugrás. 1. Panyigay Lajos DAC
177 cm. 2. Giírdos Lóránt MTK 173 cm. 8. 
Gáspár Jenő BBTE 173 cm.

110 ni. gátfutás. í. Stollinár
16.4 mp. 2. Püspöki Gyula, 
Tibor.

400 m. síkfutás 1. Kurunczy
51 mp. 2. Juhász. 3. Fixl BAC.

Diszkoszdobás. 1. Toldy Sándor FTC 
42.20 m. 2. Csejthcy Lajos BEAO 40.02 m.
3. Kobulszky Károly 8937 m.

200 m. gátfutás. 1. Sonifay Károly MAC 
26 mp. országos rekord. 2. Hclfer Béla 
MTK.

15000 m. síkfutás. 1. Benedek János 
MAC 4.6 p. 2. Némethi! Jenő. FTC. 

Lajos MTK

súgügyminUztériuna képviseletében 
Rottenbiller. Fiilöp államtitkár, * 
kultuszminisztérium képviseletében 
Rotanldes Endre min. tanácsos. Az 
elnöki megnyitó után Verebét y Ti' 
bor egyetemi orvostanár tartQtb 
nagyszabású előadást a gümőkóx*  
ról, amelyet csak hosszas és lelki
ismeretes orvosi munkával lehet 
meggyógyítani és ehhez kérte a 
társaság közreműködését, mivel 
ilyen intézmény Magyarországon 
jelenleg nincsen.

Színház és lilniíiidonsósoK
* A Vígszínház o hetét a Burgdzinhál 

estéi töltik be. amelyek iránt a legna
gyobb érdeklődés nyilvánul. Hétfőn éa 
kedden a Legszebb kaland (Dió Fahrt 
ins Blnue) kerül színre, szerdán óe csü
törtökén a Virraszt a sxorelem (Di< 
liebo wacht) szerepel a játék renden. 
Pénteken Fulda Lajos uj vigjátékA.i 
Dér Dummkopf (A tökfitkó) kerül be
mutatóra, szombatou Schnitalcr híres 
Liebeleijét adják. Vasárnap és hétfőn. 
Moliére Kénzolt betegét játsszák és eae« 
két aa estéket Auernheüner Dér Unverm 
schamte cimü .egyfelvonásom vezeti be. 
Az aranyiad (Dió Notbiücke) két elő
adása fejezi be a burgszinliázi estéket. A 
Burg-előad ások nyolc órakor kezdődnek,

* Kapuzárás az Andrássy-ut! Színház*  
bán. Szombat este lesz az utolsó előadás 
az idei szezónbau az Andrássy-uti Szín*  
házban, színre kerül Amálka tant. Ki*  
rályidiil, Rövidzárlat stb.

* A Belvárosi Színház utolsó előadás*  
-•1 gazdag lány szombati előadása lesz.

* A legjobb amerikai filmek főszere
peiben Fanny Ward és Jaek Pickford 
ma láthatók a Kamarában, a Karcarat 
és az Kicserélt fiú előadásain, 6, fél 8 ét 
egynegyed 10 órakor.

* Az éj királynője minden este 7 óra*  
kor kerül színre e héten is a Bonaia*  
sanco-Szinházban, Lábass Juci és Sar
kad i Aladár vendégjátékával s a fősze*  
repekben Gárdonyi Vilma, Vágóné, Pa
taki, Pethes, Bánbidy és VAradivaL A 
végtelenül mulatságos énekes bohózat 
eddigi előadásait is zsúfolt nézőtér zúgd 
tapsa és kacagása kísérte.

“25-ik előadása küszöbén áll A1 
ártatlan Don Juan a llcnaissáncé*  
Színház szezonslkerü, páratlanul 
mulatságos bohózata, mely Sarkad! 
Aladárral a oimszrt.’opbon e hóteq 
is minden este műsoron van a 10!/Í 
órai előadásokon.

• A Városi Színházban ma Sa. 
leschi Sigisnjondo harmadik nagy 
alakítása: Scarpia jelenik meg a 
közönség előtt Tosca megismételt 
előadásában, amelyben Mafalda Sál*  
vantini és Tauber Richard is fel*  
lépnek. Kedden a Bohéméletet la*  
métlik meg Reinhardt Delia és 
Kxau^s Fritz fellépésével. Utolsó 
előadásul szerdán Carmen kerül 
színre Tauber Richard Don Joséjá*  
val. Carment B. Máthé Rózsi énekli 
aki ezt a szeropet külföldi színpadom 
kon nagy sikerrel énekelte.

* A Tüzek minden este. A Magyal 
Színház Idei évadjának méltó befejezése
ként a eszenzáclós „Tüzek" cimü darab" 
korül színre a jövő héten minden este. A1 
vasárnapi, julius 9-iki előadás egyben az 
évad utolsó előadása.

* A Három a tánc ötvenedszer. A" Ki*  
rály-Szinházban jövő szombaton kertit 
színre íSzomnházy—Faragó—PZoinjáthy; 
nagysikerű „Három a tánc," cimü daljá
téka 50-edszer, a bemutató kitűnő sze
reposztásában. JJöő vasárnap, Juliim 
9-én lesz az idei évad utolsó előadása.

Naponta '/i< órakor 
■ f*ny«i 

Jullual móló, 
CíüWlrtök, szombat, va
sár- és ünnepnap d. u. 4

I
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Idill a Dunaparton
rA’ korzónak a Duna felé néző vas

rácsánál sötét ember tömeg áll és 
érdeklődve flgjel le a nagy gránit
kövekkel rakott partra, valahol az 
egyik kikötő-hájt magasságában. 
Néznek és izgulnak, de legtöbbjük 
nem tudja, miről van szó.

— Valami szerencsétlenség történt
— mondja az egyik.

— A vízbe esett valaki, — véli a 
másik.

— Mozog a teteje, — aggodalmas
kodik a harmadik.
' Minek a teteje mozog, azt elkép
zelni sem lehet, mert semmiféle 
ingatag tető nincs a közelben, a 
Duna nyugalmas felülete és a ra
kodó-házak széles, lapos tetői sem
miféle veszéllyel sem fenyegetnek. 
Szemben a Vár öreg épületei álmo
san bóbiskolnak, az esti szürkület
ben.

'Az ember-fölkör közepébe, ahol 
/valószínűleg tudják, miről yan szó, 
nem lehet bejutni. Nincs más mód, 
mint leszaladni a partra és közelről 
megnézni az eseményt.

Hát nem nagy dolog. Egy zöld- 
bluzos fiatal hölgy okozza a feltű
nést, aki jobbról-balról egy-egy iz
mos úriember karjába van akasz- 
kbdva. A csoport egy kicsit billeg, 
ogyik lépésnél jobbra, a másiknál 
halra. A fiatal nő súlyosan ránehe
zedik a két támogató karra és ő 
húzza a két urat ide-oda. Feje elő
re csuklóit, ajkain boldog mosoly 
játszik, egyik kezét a gyomrára 
azoritja, egyszóval a diagnózis nem 
inchóz és udvariatlanság, vagy’ lo- 
vagiát lanság ide-oda, csak egyféle
képpen lehet megmondani: a fiatal 
hölgy be van rúgva. Nem spicces, 
nem Lecsípett, szóval nem az egy
szerű esetek egyik, hanem rendes, 
szabályszerű, komoly és öntudatos 
részegség a boldog lelki éjszaka 
stádiumában.

‘A két kisérő közül az egyik moso
lyog, Szemmelláthatóan mulattatja 
az eset és mikor — bocsánat a kife
jezésért —• a atal hölgy asuklik, na
gyokat kacag rajta. Mulatva enged 
a nem túlságosan enyhe nyomás
nak és maga is a botorkáló járást' 
utánozva. A másik ur feszeng, lát
szik, hogy kellemetlen neki az ügy, 
sehogy sincs ínyére, hogy a dologba 
beleegyezett. Ajkain megkövült a 
mosoly, valami dühös és fogcsikor- 1 
gató derű, a jobbra-balra való len
gést minden orejévol igyekszik pa- 1 
ralizálni, feszeseket lép és minden 
Izma megfeszül, hogy az egész tár
saságot benntartsa az egyenes me
nüt irányban. Szigorúan maga elé 
mered, szemeit valami távoli, lát
hatatlan célpontra akasztja, nem 
néz sem jobbra, sem balra, sem a 
lábai elé, legkevésbé pedig a mellet
tük haladó, vagy eléjük kerülő ki
váncsiakra, akik enyhe és megértő 
mosollyal szemlélik kínszenvedéseit.

így haladnak vagy száz lépést. Az 
smboruszály mögöttük nő, dagad és 
amint többen lesznek a követők, 
már megüti a két kísérő fülét egy- 
egy laplntátlan megjegyzés, .vagy 
hangasabh nevetés.

A hölgy a mámor álmában síró 
hangon panaszkodik:

— .Szomjas vagyok! Szo-szomjas 
va-Qgyok.

Az utolsó szótagot már a csuklás 
röppentette ki belőle. Nevetés. A 
menet masírozik tovább.

Végre, végre egy mentőcsónak a 
kintengerén: konflis.

Hosszú küzdelem. A hölgy egé
szen elernyedt, lábait csak a két ki
térő ereje és a motorikus mozgás 
viszi előre. Nem lehet hetuszkblni a 
kocsiba. Felszáll az egyik ur és 
most igy próbálják. Belülről huzni. 
kívülről tolni. De a kocsi ajtaja 
szűk, nem lehet a szűk nyílásban jól 
dolgozni. Végre a hennlovő*  meg
fogja a hölgy lábait és beemeli. A 
két női szem boldog megelégedée-’ol 
csukófiik le és móst már akár uz 
bzönviz. Do a fizikának is vannak

Nyomatott az ..UJ8AQÜZEM' könyvkiadó óo nyomda r.-t, körforgógépein, Rökk. MilAr^atoa K

Egy házasságszédelgő fiatalember 
több milliós csalásai

— rA Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőfEegeü Özvegy Schreiber 

Jenöné feljelentést tett egy Szabó 
László nevű fiatalember ellen, aki 
házasság ürügye alatt közel másfél
millió koronát csalt ki tőle és 
azután Bécsbe szökött. Schreiberné 
feljelentésében elmondotta, hogy 
Szabó* * mint dúsgazdag felvidéki 
földbirtokos mutatkozott be neki, 
állandóan a társaságában járt és 
később komoly kérőként lépett fel.

Szabó egy alkalommal Schreiber- 
nétől 400.000 koronát kért kölcsön, 
amely összeg egy üzlet lebonyolí
tásához vált szükségessé. A köl
csönre vonatkozólag a fiatalember 
azt mondotta Schreibernének, hogy 
az összeget rövid időn belül vissza
adja neki, azóta azonban hetek lel
tek el, anélkül, hogy Schreiberné
nek a kölcsönadott összeget a fiatal
ember, visszafizette volna. Egy alka
lommal Szabó azt mondotta az asz- 
szonynak, hogy szülei félmillió szo
lcolt utalt át a részére, a bank azon
ban, ahová az összeget átutalták, 
mindezidáig nem kézbesítette neki 
az összeget és ezért ismét az asz- 
szonyhoz fordult segítségért.

Schreibernétől egymillió koronát 
kért, e gy szeszüzlet lebonyolításá
hoz, amit az asszony ismét gyanút
lanul adott át neki. Közben napok 
teltek el, Szabó azonban ezt az ösz- 
szeget sem volt hajlandó' vissza
téríteni neki. Schreibernének vi
déken dolga akadt és két hétre el
utazott a fővárosból. A 
szoba leányon kiyül nexu 
senki sem.

Mialatt Schreiberné 
Szabó László megjelent 
és a szobalánynak 

lakásán n 
volt otthon

távol volt, 
a lakásban 

azt mondotta,
**^^*T^^i rfcinrr^rwriAffVTunurii rnxiriu

szabályai. Felsőteste kívül maradt,
a mulató ur karjaiban és a gerinc 
kettétörésének veszélye nélkül nem. . ......... ......
lehot utána erőszakolni a lábaknak.; a dohár vAsíirló^rciél tekintve,' megfelel TTfahlv !• t „Z „1 legalább M tllirn.m in*Ovnr  kAbA'.A.AK.'.Újabb, bonyolult kísérletek, kiszáll
ni, beszállni, helycsere, . megpróbál
ják megfordítva: előbb a fej, azután 
a lábak; végre sikerül. Gyorsan á' 
cimet a kocsisnak, az ajtó becsapó
dik, a szürke nekifeszül, végé a ko- 
médiának. .. ....... ........ ..... .................. ..

Az uszály egy halk éljent küld a ! c«v dollárt lehet számitani. Kél ós fél dob 
1____J . tárhól n Tn«rrlX.b____ _____döcögve induló konflis után ...

Nbs9 pénz o dolMr
(Levél 'Amerikából.)

Egyik legelterjedtebb közgazdasági la
punk hasábjain olvassuk az alábbi efldeti 
newyonki tuöősitást, amelyet a mai dollár
láz idején okulárul és felvilágosutásul bo
csátunk kivonatosan olvasóink rendelke
zésére.

Néivyork, Juníus 10.
Az ember igazán nem szereli a mások 

mulatságét elrontani és ha valakinek ab
ban telik öröme, hogy Amerikából haza
térvén, ugv dobálódz'rk nz mer és százezer 
dollárokká), mint az cgykoronásokkal Bu« [ 
dapcstcn — hát Isten neki. Qsak azért 
irom meg ezt a pór sort, mert mórt, jú
nius végén, újra megnyílik a magyar bc- 
váncfortósi kvóta, újra bejön ötezer ma
gyar az Egvesült-Allamokibn és még se 
lenne helyes, ha ezt a friss bvándorló-tö
meget meghagyná az ember abban a lrih 
ben. hogy a dollár fit épp olyan ériekét 
vesztett papír, mint például- egv rosszabb 
európai valuta Ezeket az Amvrikn felé 
törekvő ezreket nem szabad meghagyni 
abban a rettentő tévedésben, hogy az ezer 
(kllárotkkal itt épp olyan könnyen bán
nak, mint például ama derék táncniti- 
vtsznö. aki csokílv napi ezerdo’Iárós ame
rikai nfánlalokal ulasiloft vissza ’eft'v bu
dapesti napilapban közzétett .nyiPatkozatn 
szerint.

A dollár Amerikában-*  egysél ugyan. d« 
nagy és hatalmas egység. Mél törli ssék 
visszagondolni a béke időjére, Békében a 
dohár öt koronát ért. Ntó’tózlahiak talán 
nuh 
a béke 
rónái

I, ------- ----- aki nztt mondja, hogy
égjaree ia-.viM»*uwihilM ‘/w..lujg.v uü j.qU , dolJáf fgltópé.vi di||«l akarták
béke Mép. komoly ezüstből?. vaH>,,ölko- |MKorzöd^tni. ezt valósriinileg ’ álmodta, 

másé? Nos, ennyit jelenléti á dollár. Egy a£ön*  a frvmhalá a^pon, hogy- az áCtán:

Iíogy aí asszonya Tévééit küldött 
neki, amelyben úgy ' intézkedik, 
hogy a lakásban lévő szőnyegeket 
el kell szállítania egy molykár el- ■ 
lőni megóvó intézetbe. A szoba- : 
leány a szőnyegeket, gyanú nélkül j 
összecsomagolta és átadta a fiatal 
embernek, aki azokat kocsin elvitte 
magával. Szabó azóta nem jelent
kezett.

A hét elején Schreiberné hazajött 
vidékről és a szobaleánytól megle- 
petve értesült, hogy távollétében a í 
szőnyegeket Szabó László elvitte ■ 
magával anélkül, hogy ö erre meg- i 
bízást adott volna neki. Schreiberné i 
levelet küldött Szabónak. Szabó 1 
azonban mint kiderült, már na- j 
pok ezelőtt elköltözött lakásáról és { 
a háziasszonya állítása szerint 
Bécsbe költözött.

Schreiberné közben más oldalról : 
is tudomást szerzett arról, hogy ep.v . 
nagystílű szélhámos karmai közé ■ 
került, aki hasonló módon már szó-.> 
mos csalási és sikkasztást követelt 
el házasságszédelgés ürügye alatt. 
A rendőrségen a feljelentés nyomán ' 
megállapították, hogy Szabó ellen ■ 
már több panasz érkezett és hogy 
valódi nevén Solteisz Bélának hív
ják, foglalkozó anélküli kereskedő 
segéd. Solteisz különböző nevoken 
szerepelt és sokszor főhadnagyi uni- i 
foimisbau csalta lépre áldozatait. I 

rendőrség a szélhámos keres- 
kedősegéd ellen köröző levelet adott 
ki és egyben táviratilag megkereste 
a bécsi rendőrséget, hogy amennyi
ben nyomára akadnak, azonnal tar
tóztassák le és szállítsák Buda
pestre. '

A

] dónál-. Ez a dollár mosf> vevitott valamit 
vásár’óerejíbő), a békedotyár ma kőniFbé- 

| ^otCt ór. Ez a» jekiilt. hogy
.. •ueiHVlcl

legalább M három magyar Mkéfcőbönltr 
r.ak. Nézzük meg egy kicsit a dollár vá
sárlóerejét Icözelebbröl. 30— SO centért 
kap az ember kftün-ő és bőséges reggelit: 
gyümölcsöt, tejszínes kávét, két tojást, 
zsemlyét, vajat. Az amerikai emher. a 
iunchre, az,ebédjére titkán költ. el töt- 
bet; mint ugyaneirnyif. A dinerre átlag 

bárból a legelők előbb hotelek éttórm eliten 
lehet étkezni. Aki tehát étkcsésTé. ctearet- 
tóra, apróbb napi kiadásokra, amikben 
már egv-egv mozilátogafás is benne van, 
napi három dollárt számit, ar ebből a 
pénzből azerényen, d? tisztes?égősen — 
majdnem art mondtam: uriasan - . inogó}. 
A lakás Newyorkbdn nagyon drága. Heti 
li'z dollárt kelt számítania annak, ak-i kel
lemes,’jó. elegánsan berendezett 1-utöros 
zott szobát akar lakni. (A bntcrozmtian la
kás természetesen sokkal olctóbbk Heti 
tiz doMárért a legkellemesebb, legszebb 
„resideírtral sort ionéban lein t bútorozott 
lakárt kapni. Ha még négy dollárt suímit 
az1 ember egvéb, előre nem látható kiadá
sokra, akkor összesed elköltött egy hét 
ahitt harmincöt dofiáTt. Heti harmincöt 
dollárból nagyon tisztességesen, nagyon 
kényelmesen megél mindenki. Természe
tesen éhbe az összegbe semmiféle hivus- 
kiadás nincs beszámítva. A luxus Ameri
kában rettenetes drága, ellenben az..e’s<5« 
rendű siMjteégleték nagyon olcsók.

Nos. 35--50 dollárt keres hetenként n 
szártiz milliónyi amerikai tuhivoiftó része. 
Heti 50 dollár a kisebb- és köréphi- 
vat-alnok fizetése. A munkások • körül a 
tanult munkás koros nreg ennyit, egyes-Jól 
.fizetett-iparágakban. A heti .15 doBóriuár 
maíasabb élelstrandot jelent; a heti. 50 
dojlár fizetésért már sok mindent koM 
tudni, heti ötven dollárt jelentékenyebb 
bankhhatalitok, c’erk vagy jobb hlrSpiró 
knp. Heti otvenböl fiatal amerUíai háza<< 
párok kitünően élnek. Heti Ötfenen felüli 
keresel olyan, hogy abból félre lehet és 
félre kelt tenni. Heti hetvenöt-százat a 
TegmagasaJb fizetésű emberek kapnak. 
Heti százon felüli kereset a ritka tehet
ségeknek iyr ki. mipt fix fizetés.

.V művésznő.

vágvbetcliesedés. Caruso kapott három 
ezer dollár fellépési dijat, elleniben - «cr 
mészetesen — nem énekelt minden esi/ 
E pillanatban olyan amerikai művésznő*  
aki esténként ezer dollárt keresne ecv*  
általában nincs. A legjobban megfizet.; 

.táncosnők a Dőliv-növérek, akiknek a BÁ. 
zsija heti kétezer dollár. Anna Pawlowa 
nem keres ennyit. Európai művésznő 
hacsak nem olyan világhíres név már’ 
mint Jezitra, ha cssik nem egyedülálló te
hetség. nem Igen számíthat többre, mint 
heti százötven-kétszáz dollárra. Ez is iKen 
nagy pénz.

Non szsí-sd megengedni, hogv ezekkel 
a naiv hazudozásokkal megtévesszék azo. 
kai, akik most indulnak Amerikába, hogy 
— tó ma ke a Kving — életet „csinálja! 
nak“ maguknak. D. kel] készülniük arra 
hogy heti tizenöt dollárral fogják kezdeni’ 
hogy mihelyt harmincig felviszik, akkor 
már „all rightok". akkor már meg tudnak 
élni és ha eljutnak, felkapaszkodnak vagy 
í’elverokedik mngukat a heti ötven dol
lárig. akkor olyan életslandurdot biztosi, 
toltak maguknak, amely felelte áll a 
bennsznilött amerikaiak óriási többségé
nek. De hangsúlyozni kei! a dollár igazi 
értékét, vásárlóerejét azért is. mert szám
talan esetben tönkreteszik ezek az álfogai*  
mák a magyar kcreskede’met vagy a ma. 
avar exportot i .

Ne dobálódzunk olyan nagvon az ezer 
dollárokkal és ne erőszakolják Magyarorj 
sxágon vegy Anjsziriában a világpiaci, 
azaz amerikai árakhoz, való simulást, mert 
. amerikai nem örült meg. hogy világ- 
. ’.'.ci áron vásároljon árut. És főleg tudo
másul kel- venni azt, liogv száz, dollár 
Amerikában is nagy összeg. Legalább is 
akkora, mint ötszáz korona volt békeidő
ben Mrgyarországon. Száz dollár semmi 
Rockefellernek, ellenben két hétig kell 
dolgort’i ezért a pénzért annak az áttag- 
a-morikairi<ak, aki már bizonyos mérték
ben megcsinálta a maga életét. És ne dőL 
jenek be tánc» és isten tudja miféle mű
vészeink amerikai cMroszé léseinek. Heti 
ezer dollár, - istenam, ~ ■ aki ennyit ke
res, at minden héten vehet egy. autót ma. 
gáít.-.i'k , . .

KÖZGAZDASÁG

I

A Hazai Bank tőkeemelése. A Haza!
Bank Részvénytársaság múlt hó 28-átí 
nwtaitoií rendkívüli közgyűlése M 
alaptőkének 100 millió koronáról 160 
millió 'koronára való fölemelését hatá
rozta el. Minden liárom régi részvény 
után egy uj r&jnrény vehető át 500 ko
ronáért, amihez kamat é.« illetek fejében’ 
25 korona .iáiul, folyó hó 2&-tól juliuM 
6-ig-bezárólag a bank pénztáránál

A Wiener Bankverein osztaléka. A1 
Wiener’ Bar.3cv.ere*  a részvény'en.kint 190 
K (47>f%) osztalékot fizet. Az alaptőkét 
2500 millió koronára emelték föl oly*  
képp, hogy 1500 millió a tartalékalap*  
ból ap alaptőkcszámlára átvitetik, miál*  

, tál a 400 K n. é. részvények 1000 K m 
| é.-re felbélyegezfelmek.
! Az Újlaki tőkeemelése. Az Újlaki 
; Tégla- és Mészégető Rt. rend kívüli köz- 
| gyűlése. au alaptőkének 12 millióról 15 
; millió koronára való fölemelését üiatá- 
, ro-.ta el. <>t régi r'sövény alapján egy u)
• részvény, vehető át danabonkint 1200 ko

ronáért az Angol-Magyar Banknál 1922., 
június 30-tól julius 6-ig.

i A Phöbus közgyűlése. A Phöbiw Vil*  
lámpásáéi Rt. 1921. évi mcrlega 

. 3,531.200.20 K nyeroségg-M zárult Az 
1021. évi. szelvényenként 25 koronában 
megáll api trt' osztalék juníus 29-étől keze 
dedlóg a Belvárosi Takarékpénztár Rt*  
r.i! vehető fel. Az igazgatóság uj tagM 
jóivá megválaszt a-tt-a-k Kotánji Zsig
mond. a Már. nyug, elnökhelyetíeso és 
dr. R-ajner'Béla. Az igazgatóság dr. Zala 
Hugó h. igazgatót igazgatóvá nevezte ki.

A Fabank juniue 28-iki kőzg.rülése el*  
határozta, hogy 1.733.774.28 K tiszta 
nyereség a következő évre vezettessék 
©18. Az. igazgatóságba gróf Ambrózy 
Gyula ni. k’r. koronaőr, v. b. t. t. és 
Dcuteoh Nándor, a Spóditungjái' vezér*  
giázgatója uj tagakul boválasztattak.

A Folyamhajózási ositaléka. A M. 
Kir. Folyam- és Tengerhajózási 
vényiáta&ság közli, liogy juníus 30-iki 
közgyűlése az előterjesztett javaslatok' 
nák megfelelően a 11,920.310.61 K nyc- 
reségböi az 1921. évre 15% (1920-ban 
101) osztalék ürítését határozta el.

Az Elei Magyar Altalánoe Biztosító 
Társaság ma tartotta Tcnd.cs évi közgyü*  
lését. Az osztalékot az eddigi 800 kortx 
nában állapította meg .
wwiwi*» m*****,*’** * *v*****4**

Folalős szerkeszti: 
SZOM AH AZ Y TSTVAN

Társsvorkeszvők;
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

Oitmvoutő; Qvnwch Qytfrfft


