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j Dtll Vasut-egyezmény
Velence, julius 10.

A Déli Vasnt-értekezlet záróiilé- 
lén Imperiali márki elnök beszédet 
nőndott, amelyben valamennyi de
legátusnak hálás köszönetét mon- 
jött odaadó szakértő munkássá- 
[ukért és kifejtette, hogy figye- 
aminél arra a visszahatásra, ame
lyet az országok gazdasági kapcso
latai a közöttük fenforgó viszony
ra általában gyakorolnak, megálla
pítható, hagy az értekezleten létre
jött Ideiglenes egyezménynek nagy 
jelentősége * van a konferencián 
résztvevő államok politikai viszo
nyának fejlesztésére és megszilár
dítására. Szerencsésnek fogja ma
gát érezni, ha a kiküldötteket a 
Déli Vasút legközelebbi értekezle
tén, amely valószínűleg az ősz fo
lyamán ül össze, ismét viszontlátja, 
hogy a konferencián elfogadott ja
vaslatokat nemzetközi megállapo- 
iások alakjába öntsék.

A legidősebb kiküldött, Ernyey 
államtitkár (Magyarország) mél-' 
latta Imperiali márki elnöknek az 
ártekezlet vezetésével szerzett érde
meit és megköszönte az olasz dele
gációnak, hogy a javaslatok kidol
gozásával megkönnyítette az érte
kezlet munkáját

A jugoszláv kiküldött javaslatára 
az értekezlet a résztvevő országok 
delegáció! és a Oéli Vasú-társaság 
nevében üdvözlő táviratot küldött 
Facta olasz miniszterelnöknek.

Ezután aláírták az egyezmény
tervezetről szóló jegyzőkönyvet. A 
tervezet javaslatokat tartalmaz a 
forgalom biztonsága, a társnsági 
műszaki és igazgatási szervezete és 
a forgalom szabadsága ügyében.
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A. hágai Konferencia
Húga, julius 10.

Abban az orosz kommüniképben, 
imoly a külföldi tőke bevonásával, 
valamint a szovjetkormány tőkéjé
vel alakítandó vegyes társaságok 
‘Ugodélyeiről szól, felsorolják az 
iparágakat, amelyekben ezeket az 
engedélyeket hajlandók megadni. 
\z engedélyek különösen a kőolaj- 
lerme.lés, a bányászat és a cukor
gyár'ás érdekében alakítandó tár- 
laságoknak fognak jutni. A közle
jén.; véglü részletes felállítást tar
talmaz azokról a rengeteg összegű 
tőkékről, amelyeket az orosz mező
gazdasági termelés igényel.

Hága, julius 10.
A nemorosz bizottság tegnap ismét 

üiósf tartott, amelynek folyamán 
Lord Gresm angol kiküldött közöl
te, hogy az angol delegáció a belga, 
sngol. francia, olasz és japán delegá
tusok május 14-ikl megállapodásé 
nak 6-lk pontja alapján áz orosz kül
döttségnek azt a javaslatát, amely a 
külön egyezményről szóló tárgyalá
sok megkezdését javasolja, vissza- 
utasítja

Vass minisztert a városházáról 
akarják megbuktatni 

A drágaság kérdése uralkodik a politikában 
A kormány békeaketójának kilátásai

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Ma hétfőn, délután ül össze a la- 
káskérdésben és a drágaság dolgá
ban kiküldött harminchármas bizott
ság. A napirend tulajdonképpen vé- 
getérne az alakulással, tehát Hein- 
rich Ferencnek elnökké választásá-
val, a dolog sürgősségére való tekin
tettel azonban a formalitások után 
valószínűleg azonnal megkezdik az 
érdemleges tárgyalásokat is. Első
sorban természetesen a lakásrende
letet veszik elő s az ellenzék reméli, 
hogy komoly argumentációval, a
hallatlan veszedelmek föltárásával 
jelentékeny engedményeket fog el
érni

A bizottság tárgyalásaival szinte 
egyidőben a hárosházán is rendkí
vül heves támadást intéznek a la
kásrendelet ellen. A szerdai utolsó 
közgyűlésen, amelynek időtartamát 
kerek egy hétre becsülik, elkesere
dett hangulat fogja fogadni a rende- 
letett, annál is inkább, mert Fass 
József népjóléti miniszter egyben 
fővárosi bizottsági tag is.

A támadások éle Vass József szc- 
mélye ellen megy, aki a városatyák 
szerint egész politikai múltját meg
tagadta, amikor ilyen a kisembert 
sújtó rendeletet hozott. Elhatározott 
dolog, hogy

az ellenzék Vass József ellen 
összeférhetetlenségi bejelentést 

tesz.
fts meg van a lehetősége annak, 

hogy az ellenzéki Kócosokhoz a ke
resztény községi párt oldaláról is 
sokan fognak csatlakozni, mert el
képzelhetetlen, hogy például a ke
resztényszocialisták védelmükbe ve
gyék ezt a lakásrendeletet Általá
nos reménység, hogy a városházá
ról fogják megbuktatni Vass mi
nisztert, vagy legalább a lakásren
deletét.

A politikában általában a drága
ság kérdése uralkodik. A körmány 
bízik benne, hogy a nagy gazdasági 
kérdésekben megegyezhetik az el
lenzékkel és ebben az irányban a 
napokban a legkomolyabb lépéseket 
kívánja megtenni, mert tudatában 
van annak, hogy az elkövetkezendő 
súlyos idökbcb egyedül nem
elviselni a felelősséget. Ezzel szem
ben az ellenzék feltételeket állít fel 
és tökéletesen tisztában vau vele, 
hogy

I hu a kormány a feltételeket el 
nem fogadja, hetekig sem tud 

I megállani a helyén.

I A jövő héten tehát el kell követ- j mint ma és akkor a kormánypárt 
i keznie a helyzet teljes tisztulásé-1 egy pompásan működő nyolcvan
nak, annál is inkább, mert az egy- tagú ellenzékkel találja szemben 
séges ellenzéki front kialakulásának, magát.
soha nagyobb lehetősége nem ■volt.l

Ma hirdetik ki az Ítéletet 
az orsoványi öünpörben 

Szeptemberben tárgyalják a több! atrocitást bűnpert 
,Visszautasíthatja-e Hejjas az amnesztiát? - Az áldoza
tok családtagjai kártérítés! pert indítanak Héjjas ellen

A Magyar Híradó jelenti: A bu
dapesti kir. katonai törvényszék 
ma délelőtt 10 órakor hirdeti ki 
Zbona János éss 5 társa bünpöré
ben meghozott ítéletét. Dr. Schntita 
Rudolf ezredes-ügyész mint isme
retes — mind a hat vádlottal szem
ben halálos ítélet kimondását in-1 
ditvdnyozta, ezzel szemben a vé-1 
dők úgy érveltek, hogy a legszigo- ■ 
rubb büntetés a fennforgó körül
mények folytán nem szabható ki.

Az bizonyos, hogy a mai Ítélet 
semmiképp sem válik jogerőssé és 
lehetséges, hogy föllebbezést ’elent 
be az ítélet ellen agy a köz vád kép
viselője, mint a védelem is. úgy 
hogy kétségtelenül felkerülnek a 
bünper iratai a legfelsőbb katonai 
törvényszékhez. Közben a csendőr
ügyészség dr. Schmitz Rudolf ezre
des irányítása mellett még több 
olyan bünpert készít elő főtárgya
lásra, amely a. Duna—-Tisza közötti 
atrocitások gyűjtőneve alá. tartozik 
és amelyekre a kibocsájtott amnesz
tiarendelet nem vonatkozik. Ezek
nek főtárgyalására azonban csak 
szeptemberben kerülhet sor.

Az orgoványi rablógyilkosság 
bünperéből ágazódott ki Héjjas 
Ivánnak az az ügye, amely a saj
tót most élénken foglalkoztatja. A 
főváros jogászvilágában erősen per- 
traktálják a kiadott hivatalos jelen- 

■ léssel szemben, hogy Héjjas Iván
nak az amnesztiái visszautasító 

i nyilatkozata érvényesnek tekint- 
! hető. Sok büntető jogász olyan vé- 

’eménvt nyilvánított, hogy a köz
kegyelem a vádlottakra olyan 
előnyt, kedvezményt jelent- amely
nek elfogadása, nem kötelező erejű.

Kiiminalisták precedens esetekre 
is hivatkoznak. IV-ik Károly király 
mogkoronáztatása alkalmával is ki
adott amnesztia rendeletet é6 több 
esetben előfordult, hogy egyes bűn
vádi eljárásba fogott terheltek az 

fogadták el: kije- 
uckik n. m kegye

lemre, hanem bírói elégtételre, re
habilitációra vau szükségük. A bu
dapesti kir ítélőtábla konkrét ese
tekben kimondotta, hogy a bírósá
gok kötelesek érdemileg letárgyal
ni az olyan ügyeket, amelyekben a 
vádlottak a közkegyelmet nem fo
gadták el. Más kérdés most aztán

. ,. amnesztiát uem 
tudja hogy

az, hogy Héjjas Iván mint katona 
hasonló elbírálás alá esik-e, mert a 
katonai bűnvádi eljárás ilyen ese
tekre nem intézkedik.

Függetlenül azonban az amnesz
tia visszautasításétól, úgy hírlik, 
hogy Héjjas Iván ügye mégis csak 
a bíróság elé kerül kártérítési köte
lezettségének megállapítása céljá
ból. A meggyilkolt áldozatok visz- 
szamaradt családtagjai között szó 
van arról, hogy pert indítanak Héj
jas Iván ellen is kártérítési igényük 
megállapítása iránt. A magánjog 
szerint a kárigény 32 év után évül 
el, tehát a per megindításával a csa
ládtagok még n<im késiek el.

A polgári bíróság e per keretében 
elbírálja azt, hogy joga volt-e Héj
jas Ivánnak kivégzésre parancsot 
adui, mert ha nem, akkor valószí
nűleg mindenképpen felelős az oko
zott összes károkért. Az ilyen kár
térítési kötelezettség megállapítása 
aztán semmiképen sem esik am
nesztia alá.

Németek és csehek
Prága, julius 10.

A rémet tornászoknak Wiesenél 
történt megtámadásáról a német la
pok egybehangzóan a következőket 

I jelentik: a tizenkét zárt teherkoesi- 
l hói és a nőket vhő egy személy- 
| kocsiból álló különvonatot Wiese- 
| Oberleutensdorf állomáson egy do

rongokkal, rasrudakkal, kövekkel 
és egyéb támadó eszközökkel ellá
tott tömeg lepte meg. A mély á’om- 
ba merült tornászokról a csehekből 
álló tömeg letépte a jelvényeket, a 
dorongokkal ütlegelte, majd elvet
ték tőlük hátizsákjaikat, pokrócai
kat és csomagjaikat. A nőket is 
megtámadták és kifosztották, ősz- 
szesen 21 személy sérült meg, köz
tük az egyik olyan súlyosan, hogy 
nem folytathatta az útját. A lapok 
kiemelik, hogy a németek részéről 
semmiféle kihívás nem történt, sőt 
semmit sem követtek el, amiben a 
csehek provokálást láthattak volna. 
A külöuvonaton nem volt sommi
féle jelvény, vagy nemzeti színű 
zászló, csupán a „Bodenbach-Ko- 

j métául különvonat* 4 felírása tábla.
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Va^árrt api spor tesem én ve
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s,e.\y^nr7c .főbb eredményei: Mell-1 Wcldl.^^is Birá'ydij. 1. Hu 
úszás előny. 100 ni. 1. Fndgyas Gé .Szécsényj. 3. VelvÁJyL emzotköíi vuv 
za 1.38 p. Gyermekverseny. 1. Bűn torvAzctés<'s yőjsony iO lS-f-25 kim. 
38.8 mp. Mellúszás höugyeknek. 1. 10 k-iuv 1. WalB ' ^r (A.:'e-
Khín Margit. Gyorsuszá ■ főver- rika). 3. Tóíh. 15 Mm. 1. Bállá.. 2. 
seny. 1. Turnovszky Endre 1 p. 8 IValtNhour (Amei ’ka). Gtröhr< r 
mp. Hát úszás főverseny, 150 y. l.i (Becs). 25 kim. 1. BaBa. 2. ü'althovr 
Ballkó NSC. 57 mp. Gyorsuszás fő- (Amo-, 
verseny 400 m. 1. Geborlly 6 p. 4 mp. j 
Mellúszás főverseny 290 m. 1. Barfa ! osztályozó laMarnsőmőrlXz^ok.
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BcLanzer végül Lloyd Georgonák emlék- ’ 
íratott nyújtott át, amely az olasz kor- 1

Schanzer és Lloyd George 
tárgyalása

A PelU Párisién jelenti VondonLól, 

hogy Soltanzcr killüjíj uiinipztor tegnap 
az alsóbóz ülóbc alntt tanácskozást foly
tatott Lityid Gan géval. Schanzer a sző*  
vctúé/rcscK egysXcs keleti politikájának 
megállapítása mellett érvelt és ellenezte 
azt u tervet, 1 ogy Törökországnak ulti- 
mátumot küldjenek. A két miniszter u 
tripollbzi, egyiptomi és tangeri kérdés
ről is tárgyalt. Itt azonban különböző l István 3 p. 12 mp. 
részleteknél olg m 'lnr-ható nózeteltiré- \ ’>'a?/ Pál. Vegyes s'nfóln hölgy 
rck roitatk-^lak, hogy e kérdések liilszö- 1 11 2. MQE. Vegyes staf

NSC. 2. NSC B). Vizlgóió. ...... ...............................................
I NSO 3:1 (1*0)  BEAC—OSC 3’2 (2’11 ! 1,0,11 rendezni, csak a hótralukod solvj- 
I Csursas díjai az MTK nyerte 5I jitőM.a bonyolítja la n
I • A ‘MAC’ 1 ' -■ ináQdsnsztúlyban való helyezésért.^ Az

sunynak axd.bon a klekben elfoglalt dA, s

í' lásnont lói <n rt nl.nn v»n >>
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Vláspontjút tartalmazza.

Színház
'Az njságiró nem közön ség. És mert 

az újságíró nem közönség: a közön
ség ebben a rovatban, amely min
den újság minden számában ponto
san megtalálható, mindig azt ol- i 
vassa, ami az újságírót érdekli és i 
sohasem azt, vagy legalább is na
gyon ritkán, ami a közönséget ér
dekli. Erőszakos metszésre van 
szükség, hogy az ember elválassza 
magúban a keltől és meglássa vé
gül, hogy milyen a színház, ha az 
ember nem fanyar szájízzel, hiva-\ 
latos kritikusi minőségben megy el i 
a főpróbára potyajegyen, hanem' 
este, véres veréjtékkel megváltott. 
bilétán, azért, hogy élvezzen és nem 
azért, hogy a darabot másnap ki- \ 
vesézze.

Az operáció után — amely, mint 
[mondtam, erőszakos volt, de sike
rült — leballagtam tehát az utcára, 
hogy közön ségi szerepben tekintsek 
körül a hirdetöoszlopon és szigo-1 
ruan az élvezés célját tartottam* 
szem előtt.

Nem akarom soká kerülgetni a 
témát: választásom arra a >kaba-1 
réra esett, amely az alsó Margitszl-1 
geten tartja naponta előadásait. Ez 
hűvös lesz, vidám lesz, kellemes 
lesz — állapítottam meg magamban 1 
és arra irányifám lépéseimet. 
odaérve, mindjárt az ajtóban vártl 
közönségi mivoltom első meglepe-\ 
lése. A jegyért fizetni kellett, A’o-I 
moly pénzt, monélát, még pedig 
sokat, a legszerényebb jegyért is 
kétszázat (kettőszáz). Gyors számo
lási művelet:

Kétszáz korona, zürichi paritáson 
körülbelül egy békebeli korona. A 
drágább hely, a négy százas, ugyan-1 
ezen alapon két békebeli korona. A ] 
boldogtalan aranyparitás tehát, | 
amely felé ma mint megbődult pil
lék keringünk, itt, ime, a Csontos 
bácsi búzája után második helyen, 
el lett érve. Heuréka! Sőt, ha nem 
is akarok túlozni: egy forintot bé
kében nyitott kabaré-élvezetért 
csak milliárdosok guberáltak le. 
És ezért a békebeli felülfizetésért 
senki nem szavazott nekünk köszö
netét, hanem zord közegek bepré-1 
8eltek ötünket egy asztal köré és 
ott szorongtunk olyan módon, ame
lyet a villanyoson, majdnem ugyan
annyi kényelmetlenséggel nyolcért 
is meg lehet kapni.

Kár volna itt nagy siránkozáso
kat művelni, hogy íme, a tisztes kö
zéposztály már nem járhat szín
házba, már cl van zárva a kultúrá
tól. Mert ami a kultúrát illeti, ah
hoz szó férhet.

Csak két enyhítő körülményt aka
rok itt mindössze még megemlitcni. 
Az egyik az, hogy a prést olyan 
rövid ideig kellett csak elviselni, 
amilyen rövid ideig színházban 
egyhuzamban még sohasem ültem. 
A másik: hogy ha az árak el is ér
ték az aranyparitást, a műsor nem 
követte a jegyet ezen az utón. A\ 
műsor erősen alatta maradt at 
arany parit ásnak, zürichi jegyzés-! 
ben nem is lei fejezhető módon. |

írnap délután került éldöuté-íte a 
Margitszigotf.n a Csurgay dij, ame
lyet az MTK-atléták szép teljesít
ményeivel győzött. Magasugrás. 1. 
Orbán 174 cm. 2. Magyar 160 cm. 
100 in. sikfntfh. 1. Balázs 1.17 mp. 
2. Veres. Helyből távolugrás. 1. 
Gissinger 285 cm. Sulydobás. 1. 
Adorján 11.67 in. 1509 m. síkfutás. 

. Bcjczy 4.25 p. Rúdugrás. 1. Farkas 
j 300 cm. Távolugrás. 1. Magyar 618 
I cm. Diszkoszvetés. 1. Dokmándy 
; 32.64 cm. A Cstirgay-dij pontverso- 
' nye a következő volt: 1. MTK 27 p. 
i 2. MAC 22p. 3. FTC 14 pont.

X MÁV gépgyár kerékpárverse- 
! nyének főbb eredményei: Királydij uu „VVUOI«1VW». +. a v. AU

1. Uhareczky. 2. Grilnn. 3. Mazák. Mo-I rsc. 3. MTE? " *'■  XJ tup-
9 9Q9 ö.®0.0

ALAGiVERSENYEK
Véget ért a „handicap-meeting“, 

de aligha, fográk kellemes Emlék
ként gondolni rá a fogadók. Nagy 
mezőnyök voltak azokban a prö- 
grammszámokban, melyek főalkotó
részei voltak a napnak a handi- 
capokbnn, de a nagy mezőnyök 
csak selejtes anyagból verbuválód
tak, a klasszis és a stayer-gárda 
alig jutott szerephez a mozgalmas 
kampányon. A szombati korteher- 
versenyben pedig, ahpl kivételesen 
j lovak futottak, sportnyelven szól
va, fejetetrjére áUött a papírforma. 
Ovidban éppen az utolsó sansz 
nyerte meg a versenyt Vasárnap a 
favoritok és a kevésbbé fogadott 
lovak felváltva győztek, mint az 
alábbi eredmény mutatja:

T. 1. Mayfáir (1) Biciste, 2. Arco 
(6), 3. Arguslánya (6). F. m.: Csaj- 

____„_______  _ ___: h°s» Mustafa-Kemel, Jenő, Szana- 
pont.a Budapest-szállóba a Hagyma- S’wnrstition, Erzsi P. 50:105,
központ, az Orient-szállóba az Ált 
Fogyasztási Szövetkezet, a Hunnia- 
szállóba a Faértékesitő hivatal, a 
az István király-szállóba pedig a 
Pestvidóki rendőrség költözik.

Ezenkívül több-kisebb szállót 
fosztottak meg eredeti rendelteté
sétől. A megmaradt szállodák ma 
összesen 3700 szoba felett rendelkez
nek és igy természetes, hogy ma Szo
bát sehol sem lehet kapni.

A beszállásolások és az idegen 
missziók részére történő lakáskiuta
lások ma sem szűntek meg ős a 
szállodai szobák huszonöt százalékát 
ily módon foglalják le.

Mindent egybevetve, a milliós Bu
dapesten alig 15.000-16.000 idegen 
nyerhet a szállodákban elhelyezést. 
A lakáshivatni is sok szobát vont 
el a forgalomból, amely ellen most 
a tulajdonosok akcióra készülnek. 
Szerintük a lakáshivatal a törvény 
értelmében szállodát nem rekvi
rulhat

i

i
Kevés a szállodai szoba 
nagy az idegenforgalom 
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A 8zállodnnyomor egyre terjed 
Budapesten és komolyan fenyegeti 
az idegenforgalmat. A fővárosban a 
béke éveiben negyvenöt szálloda 
volt közel Ötezer szobával. A nehéz
ségek akkor kezdtek jelentkezni, 
amikor a budapesti vállalatok sze
met vetettek a szállodákra. Ezután 
a vállalatok és a hatóságok egymás
után vették bérbe vagy vásárolják 
meg a szállodákat és rövid idő alatt 
kilenc nagy szállót vontak el a ren
deltetésétől.

így a Parlament-szállóba a Nem
zeti Hitelintézet költözik, a Conti- 
nentálba az Orsz. Központi Hitelszö
vetkezet, a Magyar király-szállodába 
az Áruforgalmi Központ, az Angol 
király-szállóba a Pénzintézeti Köz-

Spanyol
lapok jelentése szerint a legfelsőbb 
haditanács vizsgálatot rendelt el 
fíerenguer, Silvestro és Havaro tá
bornokok, továbbá — kettő kivéte
lével — valamennyi ezredes ellen, VaffftH _............................... bic m r .____________

sztrájkja Chikágóban wtfgy zavar-' fogios, lökdös, valami Ismeretlen furat 
, . . . , , . i Oásokra adott okot. Clifionban egy citi -hatalmába, nyomja, ropogtatja,
hadsereghez tartoztak, végül nagy-[munkást megöltek és egyet mease- gyűri a kifliket, mialatt én valami érb 
szárny iksebbnangu tiszt ellen is. | besitettek | hetctlen szeméremérzettől lenyűgözve

a Marc ideMen a

hadsereahez tartnflnJe. SlAaül. iinn.i. A- _ -____ t ...... !

•ika). Z Clöh rer fBécs.)

:.1 tbirugó Szövetné, 
L 1 tilalmi ld;1t áll:

.20 Hiányban logyőzto a íVcksrlet.'lcpi 
Üpcrrt Chili ögyfli A f.«Hdő (M W. 
A második selejtező mérkőzés az Er
zsi'bet/'alva i Torna Club—Kőbán-':i
Torna Egylet 1:1 irányban clrlönlotlo- 
irttl végződött. Á félidő ugyancsak 1:1 
volt.

A Budapest! Sport Club atlétikai 
viadala. A ÉSC atlétikai viadalának 
főbb ért •dinén vei: 100 m.: 1. Winter, 2. 
László. Sulydobás: 1. Dcutsch, 2. Scliuch. 
Magasugrás: 1. Rámenős 175 cm. 1000 p. 
síkfutás: 1. Stoincr 9.34. Helyből távol*  
ugrás: 1. Schuoh 3^!). DLszkoszdo'oás: 1. 
Haintz 41.0!) m. Távolugrás; 1 .Ujfalucky 
6.41 m. :09(F in. ötösesnnatverseny: egyé
nileg 1. liléin 9.59 m., 2. Tholsz; csapat
ban 1. MTE 18 p., 2. FTC 45 p.. 3. ESC 
58 p. Svédstaféta: 1. MTK 2 p. 13 mp., 2.

. 50:60, 5, 90.
II. 1. Felkelő (2) Pretzner, 2, Gon- 

dy (6), 3. Kropf Náci (10). F. m.: 
Derüre-boru, Varga, Susták, Lor- 
raine, Cserebogár, Adoma II. 50:110, 
50:75, 195, 160.

ITT. 1. Gondatlan (1H) (Schejbal),
2. El ne felejts (l^r.), 3. Sláger (16). 
50:95.

IV. 1. Geinahl £4) Biernáczky, 2. 
Kaballa (8). 3. Gyere ki (3) Schejbal. 
F. m.: Hopatatsch, Rózsafa, Fox- 
Trott, Mátyásföld. 50:375, 50:85, 110, 
70.

V. 1. Caesönia (7:10) Pretzner, 2. 
Eaú de Vie (1H), 8. Vörös katona 
(4). 50:70.

VI. 1. Denikin (8) Szabó Gy. 2. 
Lánchíd (6), 3. Vera in. (2%). F. m.: 
Szép leány, Wildgraf TI, Tanagra, 
Nimfa, Martija, Mops, Pour 1‘amouf 
50:445, 50:125, 145, 75.

Dublinből
hivátaJcisan jelentik, högy a ’W- 
mdnij csapat ok fílos sin gt önben el
foglalták a felkelőknek megerősí
tett állását.

Jé chicagói
műhelyek mvnledsnlvak
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Rop ont a te
Nem szorosan 

Alidható^ amiről t 
i csííA a pasi F iii -1' 
lij'áemcmjc, a pesti tifea 
amelyet — keritést.el 
iánéhdzi ksrt elm
ei a mi spccíá!r 

| .1 mr terméke’:
. ma.ermjkci

is valami szép nuV
! pisit emberek a p^sAjl utcán..
I S óinil óm,.-/!/ „7
I eyyszeriien a következő:
í Beülök a kávéhozöa regfíclizn^ nicrt 
i étjeit ui^ukas vagyak vs < -uit 'rt'„.ei 
1 felé, mehelek lviza. Az éjjeli nir-;;ii 
■ ;icm olyan, mint (l nappali, jobban ’í-j. 

ár osztja és idegesebbé -cs:, az einbe.-t, 
‘ .k oalúlcn nem idegességem uop a-' 
i ami olyan sóleten látalla velem a (.;0/’ 
JfiroL Ülök az asztalnál és várva a l;é. 
véra, kérem a keiufctei-hölgifet. .1 
nyeresdiőtgy azonban útban asztam 
jelé, akadályba ütközik, a szomszéd 
asztalnál ülő, kuktája nylroil öszlepzu 
ur megállítja. .4 kisasszony leleszi q 
kosarat az asztalra. .1 kurta bajüszu a 
kosár fölé hajlik és gusztál.

— Kifli nincs? — kéndezi.
Van kifli, sőt, rengeteg sok van. a lek 

kosárnak majdnem a fele kifli. Ezt 
látja is a gusztáló ur, kérdése nem is 
valódi inkább szónoki kérdés volt, azt 
akarta jelezni vele, hogy izeket a fél. 
barna, sarlóhold alakú izéket ö nem 
tartja kiflinek, ö kulturlény, ő merj- 
járta Londont, Párisi, Valjevól és 
Pűrsehnersdorfot, ő minden három 
napban vált inget, ö minden héten für
dik, őrieki ne magyarázza senki, hogg 
mi a kifli, A kifli, az egy költemény, 
egy kéjdarab, egy megtökclelcsült ká> 
vé-aprimány, de ez á ... ez a ... 1 
Ez nvnden csak nem kifli.

A szegény kiflik szerényen és piron
kodó mozdulatlanságban húzódnak tne$ 
egymás mellett, tökéletlenségük fajdal: 
más tudatában, Még a kemence forró 
csókjának tüze hevíti őket, még méla 
gek, frissek, fószaguak, mint a szva- 
nyirozott hölgek reggel, az első tapin
tatlanság máris letörli róluk az Ifjúság 
hamvát.

—Tessék — kérem feleli szerényen 
a süteményes hölgy és megrázza egg 
kicsit a kosarat, hogy felülre kerüljön 
az alja. A kép azért nem változott. Mosl 
is vagy egy tucat kifli van felül, mini 
az előbb, mert bár egy néhánynak « 
rázás következtében sikerűit a mély
ből előtörnie, másik viszont ugyanazon 
erőmüvi behatás következményekép
pen letűntek a felszínről.

A válogatós ur elfintorítja az orrát. 
Nincs megelégedve, de hát Istenem, 
bele kell törődni a megváltozlathatab 
lanba, eznem London, nem Párts, nem 
Pürscluiersdorf, ez Pest, egyszerűen ét 
megvetetten Pest, itt már ilyen a kifli.

Megfogy egyel és kiemeli a kosárból. 
Nem a két ujfa között fogfa, hanem jó 
szélesen az egész tenyerébe és meg
roppant ja.

A kifli boldog és szűzi ropogósba tői 
ki a gyengéd nyomás hatása alatt, dt 
még rá sem ért kelletni magát és máris, 
fitymáló kézmozdulattal a kosárba 
repül vissza, Ah Páris, ah London. . - 
Valami éterien finom hallás lehet o 
kurta bajuszu urnk, a ropogás zöngé- 
jéből — amely minden normális emberi 
kielégített volna — az ő füle számúra 
hiányzik egy mellékhang, valami in*  
finétezimális finomság, ogy árnyalat, 
egy illatfoszlány, tudom is én mi, ami 
kifinomodott Idegeit megborzanlfa e» 
a kedves kiflit visszadobatja vele.

A következő áldozatrakerül a sor. és 
Unnak sósa semmiben sem különbé:^ 
az elsőtől. Kiemelődik megroppan a 
kurta bajuszu ur mancsában a harmat 
dik, negyedik, Ötödik. . . végig az egész 
kifli sereg, A kurta bajuszu direkt ké- 
feleg a ropogtatásban, dttl és puszin,
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Nyomoz a
— A Hétfői Nceplő iudósifrójátál —

A román követségei a Rökk Szil ár ík j lenében másnapra minden várakozás 
utcába helyezték ál és most a vizámra j nélkül, jnog tudja szerezni ...... *
várakozó utasok a Rökk SzilártKiiíca Dózsa, az igaza-’vánvnk 

jén helyezkedtek cl, éjszakákat 
töltve a szabad ég alatt; egy földszin
tes ház előtt helyezik el a székekei, a 
szőnyegeket, amelyre ráülnek és vé- 

spárgiival húznak kordont a 
hogy ezzel is jelezzék, meddig 
o*mániai  magyar utasok váró-

mozdulatlanul ülök a helyemen és nem 
ülöni pofon,

Végre, mintán kétszer végigropog- 
'aíta az összes Jdflikct, visszatér egy- 
héz, idá cerérvőfttók között kiveszi, 
leteszi, tárcájához nyúl és kifizeti. A 
aagysüm végre odajöhet lioiSám 

én. Mialatt — bár eredetileg' 
kiflire volt gusztusom — kiveszel: a 
kosárból egy zsemlét és kifizetem, lá
tom, hogy válogatós szomszédom apró< 
darabokra szokhatva a kifli omlós,'[- 
barna páncélzatod- borított, patyolat ; )c 
lestél, az egész falut — garmadát belet1 
dönti a kávéjába és vár.

Páris.London és falán Piirttehnérs- 
dorf is elpirul, mert ölt gyerekkoruk
ban úgy teméiiák. hogy a kávéim ap
rítani nem illik. De ez tényleg nem 
fontos. Fontos at, ohgy a fizika összes 
szabályál szerint kávéim hullajtott 
sütemeny-daraberk, ha egy rövid ideig 
benhayyják, felázik, megpuhul, mint a 
szivacs. .4 hifii átlaga tehát, akár egé
szen friss volt, akár egy félórát sütés, 
egyformává lenne egy pár perc alatt a 
kávéban, sőt. Talán éppen clgaA lágyra 
ázna, ha tegnapi lenne. Hát ezért og- 
dosla össze kedves szomszédom az ösz- 
szes kifliket. Ezért.

Parancsolsz tanulságot, nyájas ol
vasó? Foglalók vagyunk mind, te, én, 
meg ő. mert egyikünk sem vigyáz arra, 
hogy mikor és mivel keseríti meg szómé 
szádjának amúgy is keserű és már alig 
elviselhető életét.

A \ úr&hozók közölt terjíié-szeiesen sok 
úriember is van, akik a szegényebb 
sorsú ulasokkal együtt alszanak éjsza
kánként a járdán. Az utasok természet 
iesen a vizumszerzés nehézségeitől 
mindenképpen igyekeznek menekülni 
és éppen ezért a legtöbben szélhámos 
fiutaiomhereknek lesznek az áldozatai, 
alkik kihasználva a helyzetet, többeket 
ki-sebbínagyobb összegekkel megkáro
sítanak.

A rendőrségre az utóbbi időben szá
mos feljelentés érkezik, hogy fiatal
emberek vizumszoraés ürügye alatt 
2-5000 koronát csalnak ki, azután nem 
jelentkeznek többet. így többek közölt 
feljelentést telt Dózsa Lajos gazdál- 

; kodó, hogy a Rökk Szilárd-utcában, 
amikor a román vízumra várakozott, 
megszólította egy fiatalember, aki el
mondotta neki, hogy 3000 korona eb

i 
I

I
i

ti IRE^
kori árfolyam szerint fogják szá
mítani. A buza, rozs, valamint ezek 
őrleményeinek, továbbá a repce, a 
len, kender és napraforgómag ki
vitele tilos és a már kiadott kivi
teli engedélyek is, kivévo az állam 
részéről elvállalt kiviteli kötelezett
ségeket, hatályukat vesztik. Az ál
lam minden hektárnyi gabonával 

; bevetett terület után 200 lei összegű 
■ prémiumot engedélyez a termelők- 
i nek, hogy ily módon is előmozdítsa 
; a gabonamag termelést. A tengeri 
1 kivitelére vonatkozó intézkedéseket

■ rendelet nem . változtatja meg,

hasonlítást tesz n magyar és cseh 
kuliura között, természetesen a ma
gyar kultúra rovására és konklú
zióképpen azt a megállapítást köz
li, hogy Magyarország szétdarabo- 
lásával nem érte olyan nagy kár az 
emberiséget, hogy ezért érdemes 
volna az egész’ világot alarmiroznl. 
A tót Felvidéken, ahol a lapnak 
ezt a példányát nagy számban ter
jesztették, mindenütt nagy felhábo
rodást okozótt a cseheknek ez az 
eljárása.

— A házmesterek követelései. A 
erre csak az uj termés betakarítása i ház- és segédhnzfelügyelő és rokon- 
után fog intézkedés történni. szakmák országos szövetsége vasár-

— Vérbaj gyógyítása bismuttal.' nap délután féhárom órakor gyü- 
A legutóbbi párisi bőrgyógyászati! lést tartott a .Hunyadi-utca 37. sz. 
kongresszuson előterjesztett jelenté
sekből kiderül, hogy egy irancia or-

• vosnak az a gyógyeljárása, melyet 
-- - - • - ' "t a

JUgl Cljoraot. J-Vt*  XX.VB, ~~ov « , , , ,
a vizsgálóbírónak a „Szózat" szom- vérbaj gyógyítására igen natasos- 
bati számának elkobzására vonat- uap. bizonyult.
k??ó reiideletét n rendörséR _ műszaki üzletben.
másik túlbuzgó közege felre eltette.. _
A végzést csak a késé délutáni Vaoárua? reggel a Podman.czy-utca 67. 
órákban kézbesítették a rendőrség- szám alatt levő Relszmann Károly mű
nek és a detektívek nyomban hozza íomfelszerclési üzletében tűz ütött ki. A 
.........  ' x_v'.iu„*z  lüzllöa a központi és VI. kerületi tűzoltó

I— A „Szózat" és „A Nép" elkob
zása. Ismeretes, hogy u miniszterei-, 
nők szombati nyilatkozatára az, 
ügyészség a ,,Szózat" cimü lap' 
szombati számát valamint „A1 
Kép" cimü napilapnak ugyancsak ’ 
szombat délután megjelent számút j 
clkoboztatta. Az elkobzás 1‘oganato-, 
jsitása után az ügyészség sajtó ut-1 
ján elkövetett bűntett és bűncse
lekmény feldicsérésének vétsége cí
mén eljárást indít a cikkek szerzői 
ellen. A rendőri nyomozás sürgő
sen megállapítja, hogy az inkrimi
nált cikkekért ki. vagy kik tartoz
nak sajtójogi felelősséggel. Ha a 
szerző — Kádár üehel újságíró — 
úgy nyilatkozik, hogy liójjas Iván
tól közlés végett kapta az adatokat 
és hasonlóképpen védekeznék „Aj 
Nép" cikkírója is, akkor az ügyész-! 
ségnek Héjjas ellen, mint társszerző, 
ellen is meg kell indítani a sajtó- , , , • „lljogi eljárást. Itt említjük meg, hogy bismijt alkalmazásúval végzett, 
“ a . ................... . <1 • . ____— ...___ Z — ; rvnn nntm

i

láttak a még található „Szqzat' _____________
példányok lefoglalásához. Néhány ságok VIranitak ki és 2 órai mogteszltott 
detektív és rendőr azonban az cl- mOTkB nt4o alkorült azt eloltani. A kór 
kobzást még vasárnap délelőtt >; 
folytatta és így sok vasárnapi ,;Szó’ 
zat“ számot elkoboztak. A „Szózat 
Igazgatósága emiatt panaszt emelt 
az ügyészségen, hol nyomban tele-1 
főni Intézkedést, adtak ki. A vasár
napi számok elkobzásának uieg- 
akadályozására. Dr. Baróthy Bal 
klr. főügyész helyettes, a budapesti 
kir. ügyészség Bajió osztályának ve
zetője sürgős megkeresést intés a 
főkapitánysághoz, hogy a „Szózat 
és „A Nép" inkriminált cikkeinek 
szerzőit állnpitsa meg, és ennek 
megtörténte után az iratokat ter
jessze vissza az ügyészséghez ér
demleges indítványtétel végett.

— Gabonanemüek kivitele Romá
niából. Bukarestből jelentik: A hi
vatalos lap a gabonanemüek kivi
telére vonatkozó kormányrendele
tet közöl. Eszerint az árpa, zab, 
bab, lencse, lucerna, köles kivitelt 
teljesen szabaddá tették.~~ Khjitel

: lucerna 500 lei, lóhere- 
többinél pedig 200 lei 50 

ónként. A kiviteli ille-

bemre vuiuuuvuv
tét közöl. Eszerint az árpa, zab, 
bab, lencse, lucerna, köles kivitelét 
tuíJCSeU O2X*M»*v...v.  -----
Illetéket a következőképpen állapi - 
tották meg; 
mag 400, a

ték összeget az angol font minden-

mintegy százezer korona. A rendőrség a 
vizsgálatot megindította, hogy a tűz ke
letkezésének okát megállapítsa.

— Cseh sajtópropaganda Magyar- 
ország ellen. Pozsonyból írják: A 
csehek mindent elkövetnek arra, 
hogy a Magyarország iránt esetleg 
megnyilvánuló szimpátiát kiseb
bítsék és ezért rendszeres sajtópro
pagandát szerveznek külföldön Ma
gyarország ellen. Érdekes doku
mentuma ennek a Journal de Gé
névé két egymásután! napon követ
kező száma. Az első napon Üh'arly 
dere közvetlen magyarországi ta
pasztalatai nyomán szimpátikus 
cikket irt a „szerencsétlen, területe 
és lakossága nagyrészétől megfosz
tott országról". A kővetkező nap 
nap ngyanabban a lapban Iván 
Ház hosszabb cikket adott le, 
amelyben cáfolja Charly Clcrc nyi
latkozatait és úgy állítja be Ma
gyarországot, mint ahol évszázado
kon keresztül a nemzeti kisebbsé
gek a legborzalmasabb elnyomás
ban éltek volna. Nyilvánvaló ten 
denolával beálll'att sikkében öss--

1jixviA.n, iuuju M/.ui v/.ni a vízumot.
Dózsa. -íz igazolványokkal rendelkező 

fi.tUi!coibeifnek gyanútlanul átadta a 
3000 kpronái és megbeszélték, hogy 
korán délben, a llákóczi-uton levő 
Keszeg vendéglőben találkoznak, Pihoi 
a fia tel ember út fogja adni a kész uh 
levelet. JDtjzsa másnap megjelent a ven
déglőben, tahol azonban hiába várako
zóit. A fial a lein bér nem jelentkezett.

Hasonló feljelentést tett Gál Annin 
aradi kereskedő, akinek Gönczi Hugi) 
ne\ii fiatalember tolt ajánlatot, hogy 
3000 koronáért 21 óra alatt román ví
zumot tud szerezni. Gál a fiatalember
nek átadta a»: útlevelét azzal, hogy 
másnap a nomún vízummal elláha 
vissza fogja kapni. Gál 2000 koronát 
is átadott Güuczinck, hogy a hiányzó 
ezret vasárnap adja oda, amikor az 
útlevelet visszahozza. Gönczi azóta 
nem jelenik szett és az útlevelet is meg
tartotta magúnak.

Ugyancsak az állítólagos Gönczi 
Hugó nevű fiiatatember 1000 koronát í 
csalt ki Nagy Lajos békéscsabai vem 
döglőstől is, afid szintén följelentette. 
A rendőrség a szükséges intézkedéseket 
megtette a vizumcsaló fiatalember kéz- 
rekeritésére.

3 --------------------------------- r
Ji bécsi tőzsdekamara

a külföldi fizetési eszközök és átuta
lások legutóbbi emelkedésének meg
vitatása után elhatározta, hogy el
nöksége legrövidebb időn belül 
megjelenik a pénzügyminiszternél, 
hogy megcáfolja azokat az okokat, 
amcluelret nyilvánvalóan {évesen az 
áremelkedése elúidézőfiéül megjelöl
tek. A jövő héten hétfőn, szerdán 
és pénteken tartják meg a tőzsdei 
össze jöveteleket. A tőzsdenapok 
számának megszoritásái azért ren
delték eK hogy a szünnapokon a 
ielgyülemlcdr iléletkövetelések tech*  
nihal lebonyolitdsdt végezhessék.

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsde magán forgalom

ban a szombati nagy izgalmak és 
szilárdság után csak a szilárd 
irányzat maradt meg. Az emberek 
nyugodtabbak voltak, azonban a 
csendesebb forgalomban elért kur- 
tegnapiaknál. Rima 4275—450. Sal- 
gó -14.850-15.000, Állam vasút, 17.309 
-350, Kohó 13.000, Schlick 1575- 
1600, Spódium 2100-175, Szászvári 
8500, Csúky 1250—75, Budapesti gőz
malom 8000, élénk és igen szilárd 
volt a Közúti 2100-ig. Valuták forr 
rnlma csekély: dollár 1370—90 —65— 
78-75-85—69-70, márka 262—63, lei 
785—96, dinár 1500—1510, szokqf 
2975—96 között jegyezték.

Árutőzsde
A gabonapiac magánforgalma 

kis keretek között mozgott, szilárd 
irányzat mellett Búzáért 4700 koro
nát’ kértek feladóállomásról, rozs 
3650—3700 K. A terménycikkek közül 
zab szilárd, továbbra is 5250—5300 
K budapesti paritásban 100 kg.-ként. 
Morzsolt tengeri 4000—4100 korona. 
A hullás lisztek is szilárdak. Nullás 
liszt 73—73.50 K. Korpa 2900-3000 
K zsákkal együtt budapesti park 
fásban.

Színház és íllmu jdonságok

ház udvarán. A gyűlésen a tizenöt
ezer ház- és segédházfelügyelő 
képviseletében megjelentek, határo
zati javaslatot fogadtak el, melyet 
illetékes helyre terjesztenek fel. A 
határozati javaslat, amelyet Fodör 
Antal elnök ismertetett, lényegében 
a következő: „Az 5555/1922. M. E. 
sz. rendelet, mely a háztulajdono
soknak tekintélyes összegű bért 
biztosit, a házfelügyelőket alaposan

• Kapuzárás a Klrálysriuházban. A 
Király-színház ma tartotta szezonzáró 
előadását. A „Három a táno" ment ter
mészetesen és ez a bájos, a régi idők ní
vójára emlékeztető operett a kánikula el
lenére is zsúfolt házat vonzott. Honthy 
Hanna, Vastarv Piroska, Nádor, PAr- 
rigó, Latabdr ma is, csak úgy, mint min
dig, magukkal ragadták a közönséget 
közvetlen, kedvéi játékukkal, amihez 
nagyban hozzájárult Tihanyi főrendező 
munkája, ősszel a Király-színház ismét 
a „Három a tánc" cimü operettel nyit.

• A Burgazlnszek a Vígszínházban 
még háromszor játseanak. Hétfőn Elő
liére Képzelt betege (Dér eingebildele 
Kranke) kerül színre Albach Retty Róza 
első felléptével. Ezt az estét a Dér Un- 
verschümte Cimü egyfolvonásos vezet be. 
Kedden az eredeti terv megváltoztatása-

| val megismétlik a Liebeleit, amelynek 
megrövidíti, A gyűlés kéri ennek szombati előadására sok százan már 

, . . , k 2'1 i • -1 i nem tudtak jegyet kapni. Ennek követ-a rendeletnek hatályon kívül he- ! kMt6ben , NotbrMct {AraMMá) Mnk 
lyezósct. Sérelmes az a rendelkezés í egyszer, szerdán, adják. Az olőadások 
is mely a kapupénzt éjfél előtt 2,1 nyolc órakor kezdődnek.
ejfol után 6 koronában állapítja | hkrom9Mr játszanak. Héttőn Ma- 
meg. A javaslat éjfél előtt 5, éjfél ” ’ ' "
után 10 korona kapapénzt követel. 
A házé] ügyelő a háztulajdonos al
kalmazottja, tehát őt ne a lakók, 
hanem a háztulajdonos fizesse. Két- 
Kétezerötszáztól négyezer koronáig 
terjedő havifizetést, lakást és vilá
gítást követelnek. A köztisztasági 
cikkeket a tulajdonos köteles adni. 
A munkaadó írassa be alkalmazott
ját a betgesegélyzőbe, a szemétpénz 
egy szoba,-konyha Után 30, két szo
bánál 50, háromnál 120, minden to
vábbi szobánál további 80—30 ko
rona legyen’. Üzlethelyiségek nagy
ság szerint 50—100, éttermek 100— 
390 korona szemétpénzt fizessenek. 
A nagygyűlés egyhangúlag elogad- 
ta az előterjesztett határozati ja
vaslatot

liére „Képzelt betege" (Dór eingeblb 
dete Kranke) kerül Minre a címsze
repben Siebert Harissal, aki Bécsben 
a legnagyobb feltűnést keltette ezzel aj 
alakítással és aki egyúttal rendezője 
is az előadásnak. Először lép fel Ab 
bach-Reity asszony, Bócs legünnepel*  
tebb vígjátéki színésznője, aki n lég*  
szeretetreméltóbb művészi egyéniségek 
közé tartozik. A többi főszerepet jétan 
szák Wilko Gizella, Seidler Alma, 
Pranget, Rtimers, Schmoele, Eidlilz, 
Strebinger, Hdtutermann. Először lél 
fel, mint Louioon, a kis Stillmari 
Liso, aki ebben a szerepben a Burj 
együttesében is szenzációt keltett. Aj 
estét az „Arcátlan” (Dér Unver 
schűmto) olmfl egyfelvonúsos vezeti be 
Albach-Retty asszony, Schmoele él 
BitíUtt felléptével. Keddon és szerdái 
az „Aranyhidat" (Dia Notbrücke) ad 
Ják.

• Az Aranysait elsőrangú amerika 
dráma és a Megfagyott gyvrntck Széod 
Farkával ma három előadásban kerül vé 
aaonra a Kamarában nyitott tető alak 
A M éa KJ® órakor.
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konszolidáció
Az Egyesült-Államok az utolsó tizen

két hónap óta rotontő gazdasági vál
ságon mentek út, amely számtalan ki
sebb és nagyobb cég bukását vonta 
maga után. Különösen az sxportőröket 
és sznkma szerint talán a szőrmekeres
kedőket viselte meg a legerősebben. A 
háború alatt gombamódra szaporodott 
fel a sok csport- és lm port-vállalkozás, 
amelyek n háború okozta „boom" pa
razitái voltak. Ezeket a cégeket a nor
mális idők néhány hónap alatt elsöpör
ték. De nemcsak az uj export- és im
portcégeket tette tönkre a gazdasági 
válság. hanem a sok régi, hatalmas 
vállalkozás is csődbe mont, vagy likvi
dált .Az első bukások után a bankok 
észszerÜBégl okokból és a „Federal Ke
serve Banktól jövö felső nyomásra is 
igyszerro elvágták a hitelt és.e*  gyor- 
gitota a megindult lavinát. Aí 
kai kereskedővilág ennek ellenére som 
adta fel a reményt, és hónapról-hónapra 
várta a viszonyok jobbra fordulását

Azt a körülményt, hogy a közönség 
feltűnően tartózkodott a vásárlástól, 
annak tulajdonították, hogy a vásárlók 
az árakat le akarják ryomni a háború 
előtti standardra és ezért igon sok ke
reskedő tartotta az áruját. A . likvidé- 
ció azonban nomsokára megkezdődött 
és az árak rohamosan estek. Ások, akik 
nagy készleteket tartottak továbbra is, 
hamarosan alámerültek ós a többi ke
reskedő is veszteséggel adott túl a por- 
tókáájún, csakhogy pénzhez jusson. 
Hónapok teltek el, nmig az amrlknl 
koreskerővilúg rájött arra, hogy az Üz- 
lettclenség oka nem az ország határán 
bellit, hanem elsősorban Európában 
keresendő. Addig, amíg az európai vi
szonyok nem konszolidálódnak, szó sem 
lehet az amerikai helyzet javulásáról. 
Ezt ma már tudják az amerikaiak és 
mégis elzárkóznak minden olyan akció
tól, amely Európa felsegitését oélozza, 
mert tudják, hogy oz csak úgy lehetsé
ges, ha mélyen belenyúlnak a zsebükbe. 

A háborúban az amerikai nép fantá
ziája és gyűlölete annyira fel volt íü- 
zolve, hogy belement abba a lehetetlen 
üzletbo is, hogy uz ententcot finanszí
rozza. EE mögött azonban olyan hátai 
más politikai faktorok állottak, amelyek 
o népet áldozatra tudták biml. Azóta 
keserűen gondolnak a háborús évek 
könnyelműségeire. A repudllkánus párt 
ezt a na^ry csalódást használta fegyver 
gyanánt és játszi könnyedséggel lö- 
pörto el a demokrata pártot, amely 
Wilsonnal az élén vitte belő az országot 
a háborús kalandba. Harding elhök és 
a republikánus párt tagjai tudják, hogy 
Európán segíteni kell, európai kölcsö
nök elhelyezése azonban Amerikában 
csak akkor lesz lehetséges, ha Európa 
belülrő: konszolidálódik.

Nem tudom, hogy jól ltéljük-e meg 
innen távolból Mngynrország helyzetét, 
bo ml, hiányát látjuk az erőteljes gaz
dasági akciónak, amely megmentené 
az országot, vagy legalább is a pusztu
lást megállítaná. Ml állandóan figyel
jük az ország belső életéről szóló hír
adásokat, s

igen jól tudjuk, hogy a fórumo
kon kik, miről beszélnek.

A kereskedőiéin, sajnos, erősen meg
változott Mngyurországon és a lfagyar- 
orszúggl határos államokkal le. Azok 
az amerikai cégek, amelyek a leg
utóbbi háromén alatt Magyarországgal 
megkísérelték az üzleti összeköttetést, 
rájötek arra, hogy a magyar kereskedő 
vem az, aki volt a háború előtt.

Már pedig az amerikai ember a kül
földivel csak úgy tud üzletékét kötni, 
ha a kereskedő megdizható, ezavatartó 
és nem dlmodoró, feledékeny ember. 
Innen Amerikából nézve, Magyarország 
egy önmagával meghasonlott, sávaroe 
benyomást tesz és az ottani konszolidá
ció is akkor fog kezdődni, ha a külföld 
egy nyukodt ország benyomását fogja 
kapni Magyarországtól. Még előttünk 
öreg amerikúnus magyarok előtt Is 
U nagyon furcsa dolog as, hogy

Magyarországon a politika domi
nálja az emberek gondolkodását.

Az amerikai édes-kevesot törődik a po
litikával, mert a saját foglalkozása köti 
le minden erejéf. Ha az amerikai köz- 1 
ügyek iránt érdeklődik, akkor a város 
közlekedési müveivel a vafiuti talpfá
val, a vámtételekkel ós az ezekkel kap
csolatos kereskedelmi ügyekkel foki át
kozik. Talán a világpolitika érdekli Őket i 
de az is csak addig, amíg as ossság.kŐi- 1 
gazdasági ügyeivel van relációban. j 

Térjen tehát vissza a magyar 
kötélét a háború előtti mdr-már

u .U4(AQUUM“ te nraitea r.-t. MrforiWixlii, RWtk ÜÜrd-atM «>

Wirth kancellár meggyilkolásának híre 
az Országház-táran

A zugblrzGn csinálják a drágaságot. - A tGzsdetanács 
falelGssága

Csütörtökön az esti órákban sű
rűn szólt az összes szerkesztőségek
ben a telefon. És mindig egyazon 
kérdés hangzott:

—Kérem, mi igaz abból, hogy 
Wirth német kancellárt meggyil
kolták!

A szerkesztőségekben hamarosan 
tisztában voltak vele, hogy rémhír
rel van dolguk és e sorok írója — 
anélkül, hogy a mágyar Blowitz-nak 
képzelné magát — biztos ösztön ál
tal vezettetve, az Országház-tér felé 
irányította lépteit. Az ösztön nem 
csal: az Országbaz-téren sűrű, sötét, 

Az amorl-' gyanús tömeg hullámzott, a „magán
forgalom*'  hangzatos nevén ismere
tes zugbörzén úgy hánykolódott 
Wirth kancellár tiszteletreméltó ne
ve, mint a vilhtiros Balatonon a lé
lekvesztő. A dollár árfolyama bak
kecske ugrásokkal szökött hol le, hol 
meg fölfelé és másnap reggelre 
olyan dollárárfolyam rögződött meg, 
amilyet még sohasem láttunk.

A tőzsdén olyan szélsőséget, mint 
amilyeneket ezen az estén és több 
más estéken az Országház-téri kávé
házban lehet tapasztaalni, sohasem 
fordulnak elő, aminek igen termé
szetes okát komoly börzekörökben J .. ____
abban adják, hogy a „magánfor-; jed a tőzsde épületén és már régen 
galom“-ban felelőtlen elemek garáz-; módjában lett volna az országház- 
dálkodnak. Felelőtlen elemek ak- , téri zugbörze alól kihúzni az er- 
ciója ez, olyanoké, akik a dollárok : kölcsi látszat gyékényét azzal, hogy 
ezréveldobálóznak, leginkább „vesz- 1 tagjait eltiltotta volna ettől a 
nek“, dacára annak, hogy soha éle- csynya szereptől. De módjában és 
tűkben nem láttak annyi pénzt, kötelességében: állana módot nyuj- 
amennyi ezer dollár, átvételéhez ; tani arra, hogy a délutáni és esti 
szükséges. Egészen sajnálatos jelen-1 magánforgalom kellő ellenőrzés mel- 
ség azonban az, hogy ennél a ko- J lett a tőzsdeépiilet valamelyik termé- 
molytalan, de annál veszedelmesebb • ben menjen végbe. Ha pedig a 
és a policea kíváncsiságát kihívó ; tőzsdetanács — érthetetlen okból — 
játéknál komoly tőzsdetagok asz- ; nem cselekszik, cselekedjék a pénz- 
szlsztálnak, vagy asszisztálni kény- ügyminlazter.

nyugati formára t‘s akkor kétség
telen, hogy az amerikai magyarság 
ki fogja venni a maga részét egy 
olyan kölcsönből, amely az ország 
talpra dlitását célozza és azt eredmé

nyezni is fogja.
A magyar korona belső értéke ma sok

kal több, mint amannyivcl azt értékelik 
és hogy ez a belső érték centekben és 
dollárokban is kifejezésre jusson, arra 
kell törekedni, hogy a nyugati orszá
goknak jobb véleményük legyen föld
iünk. No felejtsük el, hogy az utóbbi 
évben a közópourópai pénzek értékét fő
ig a politikai helyzet és az országokból ' 
kijövő hirok kormányozták. A csehek 
jelentékeny kölcsönöket helyeztek el 
máris. A jugoszlúvok szintén elhelyez
tek egy százmillió dolláros kölcsönt és 
kilátás van arra, hogy további kölcsönö
ké! is elhelyeznek. Mindez csak azért 
lehetséges, mert n két ország igyeke
zett. a komolyság látszaté keltoni Aroe-v 
rikában.

A nyaralás 
számkivetett] ei

A júliusi hőhullám, mely katlanná 
tűzcslti a budapesti utcát, egy víziót 
perzselt ki nz agyamból: egy rek- 
kenő júliusi napon kis stájer falu, 
St. Rupprechi an d.u- Rnab \asuti 
vendéglőjének kerthelyiségében lá
tom magamat, egy pohár dushabu 
„pontigamer" mellett. A vendéglős a 
stájer ózontól és a megfelelő számú 
krlgll sörtől piros és gömbölyű ar
cán széles mosollyal helyezi az öreg
apám elé a „zech“-et, melyen egy 
sült 60 fillérrel, egy tészta 12 fillér
rel, egy pohár sör 6 filjórfel szere
pel. A kettőnk számlája alig tesz ki 
három koronái. És történt mindez 
vagy huszonkét esztendővel ezelőtt 
a béke boldog, áporodott időszaká
ban, amikor egy vasúti beamter, 
mint boldogult emlékű nagyapám, 
a nyugdijából család fen fortéja tu
dott lenni ké‘ árvának s amellett

telenek', jelen vannak' a bankmeg- 
bizásokkal dolgozó ügynökök és 
maga a Jegy intézet megbízottja is.

Nem szólunk ebben a pillanatban 
arról, hogy a tőzsde alapszabályai 
tiltják a zugtőzsdék üzleti életében 
való részvételt, hiszen ez a zugtőzsde 
tulajdonképpen a nélkülözhetetlen 
magánforgalom szerepét tölti be. 
Ellenben tény az, hogy a magánfor
galomnak egészen más formák kö
zött kellene megnyilvánulni. Mert 
ami az Országház-kávéházban és 
körülötte történik, annak kihatása 
van az egész gazdasági életre és. 
amikor a csütörtök esti zugbörzén 
a dollár árfolyama 1230 koronára ug
rott fel. ennek konzekvenciáit pén
teken reggel"még a cseresznye árán 
is meg lehetett érezni, mert ma Ma
gyarországon a paraszt és a kofa is 
a dollár árfolyama szerint alakitja 
az árakat.

Egy csöppet sem tulzunk, amikor 
a legkomolyabban állítjuk, hogy a 
drágaság egyik igen súlyos termé
szetű okát az országház-téri esemé
nyekben látjuk. Ha pedig ez lehetsé
ges, a felelősséffet teljes mértékben a 
tőzsdetanácsra hárítjuk, mert a tőzs
detanács morális felelőssége tulter- 

maga sem volt kénytelen áldozat
készsége miatt csorbítani csendes 
úri életét; minden évben elköltözhe
tett két hónapra a stájer hegyek 
közé, abba a bús községbe, ahol az 
évente átlagban megforduló 300 für
dővendég közül 250 magyar, jobbára 
budapesti polgár volt. Mert Buda- 
•pest kispolgársága a fizetésűikre utalt 
hivatalnokok, tisztviselők, tanárok e 
szinte legendás távolba homályosuló 
időkben még gondolhattak arra, 
hogy az év két hónapjában nyara- 

• lássál regenerálják magukat az esz
tendő vért és ideget emésztő mun
kájára. És e nyaralás költségei 
könnyen kiheverhető tételként szere
peltek a kispolgári családok budget- 
jében és nem tornyosultak olyan 
összegekké, melyek tragikomikus le
hetetlenséggé zsugorítanak minden 
zöldbe kívánkozó reményt.

Aki hajdanában, a kánikula ural
ma idején figyelő szemmel végigbal
lagott a pesti flaszteren, annak le
húzott tiblakredőnyok, elfüggönyö
zött ablakok hirdették, hogy Buda
pest lakossága egy-két hónapra nya- 
nyaraló létszámra fogyatkozott, A pesti 
lakásokban júniusban, júliusban a 
naftalln penetrána szaga vette át 
csendes birodalmát s a pamlagok, 
karosszékek vászontakaróba bújtak. 
A naftalln, a nyaralásnak ez itthon
maradt parfümé ma g^’éren terjeng 
a pesti pártátoknál, sőt piondhatjuk, 
halott illat lett; komikus szimbolu- 
maké.nt a P®8tl családok
eleiéből kleörvadt nyaralásnak, egy 
kiló naftalln ára 95 korona, olyan 
összeg, amiből azelőtt,kitelt három 
heti stájerországi nyaralás-

A külföldi fürdőzést ma Csak 
kurzus-milliomosok engedhetik meg 
maguknak és a honi fürdőkön, a 
Balaton mellett olyan árak hullám
ának, hogy kétnapi fürdőzés, élet és 
lakás felemésztené egy hivatalnok- 
nak egy ha,i fizetést. De n-mc„k 
a hazai fílrdo- os nj-aralóbcljok ■’>

voloduak el a szegény ember nvar.iz vágyaitól délibábos elérhetettns2“ 
be, hanoin Budapest környéke ín \ 
életnek rohamos Ütemű 
melyen az uzsora prése csavarta 
nagyokat, a pestvldóki levegőtől I 
megfosztja a főváros tlkkadt lakóit 
A budapesti középosztály ma a nv„ 
ralás számkivetettje. Fürdőzkísi 
nem is álmodhatlk, sőt még a nest fürdők látogatása is az erszénvS 
ütközik. Pedig a nyaralásra elsőkor 
bán a szüntelen robottan őrlődő b, 
telnerosztalynak lenne életsziiksé™ 
Gazdag ember számára a nyaral., 
luxus, hiszen ők az év egész sorá' 
aratnak es nyaralnak, a szegény em 
bér számára azonban az évi műnk, 
bán, a hivatalok fülledt atmoszféra, 
jaban senyvedt erők rezervoárjáusk 
újratöltése az a pár hetes pihenés és 
levegozos, amit nyaralásnak nevez- 
nek. Leszámítva azt a pár száz cse- 
nevész pesti gyereket, akiket a nem- 
zetkozi jótékonyság, Hollandia és 
bváje humanitása nyaraláshoz jut
tat. hogy husi szedjenek magukra 
es pirt az arcukra, amiből legyen itt 
hon ezután mit lefogyniok. A fővá
rosnak heroikusán vergődő közép- 
osztálya ma apatikusan ődöng a hő
ségaszalta pesti fák alatt, és az ut- 
oák porfelhőjén át mereng vissza a 
múltba, amikor még az ö számukra 
Is tartogatott az élet nóhánv gvér 
oromöt. '
, A uyaralás megoldhatatlanná ter- 
hesult problémája pedig nem olyan 
egyszerű valami, mint azl a mások 
gondját-baját kézlegyintéssel elin
téző egykedvűség véli. A magyar 
nepjólet (oh, mily torzul hangzik ez 
a szó!) mintezterének és a kormány
nak az áldozatkészség végső hatá
ráig menően lehetővé kellene tennie, 
hogy a nyaralás számkivetettjei a 
nemzeti munka roskadozó napszá- 
m°8ai,.i.s..,loz,őiuthassanak pár hetes 
pihenőhöz. Mert a nyaralás kérdése 
a nemzeti higiéna problémája. A 
dolgozók társadalma levegőtienség- 
ségben sorvad, munkaerejét nem 
tudja uj teljesitőképességro edzeni 
és lankadtam erejovesztetten indul a 
r! “?*?  ,ped'g agyáltalán nem 
felhőtlenebb horizontú, mint volt a 
mnlt esztendőben. Zürichben sebzett 
madárként bukdácsol alá a korona, 
a vásárcsarnokok csüggedt család
anyák sóhajaitól fülledt s az élet le. 
hitetlenné torzult arccal vigyorog.

(v. t.)

KÖZGAZDASÁG
A Qanz-Danubiui osztaléka. A Ganz-. 

Danuibvus Gép-, Hajó- és Vagigongyár 
Rt. legutóbbi közgyüléwo elihatározt-a, 
hogy Téwvónyenkónt 600 korona oszta
lékot fiáét, amely Budapesten a Magyar 
Általános Hitelbanknál 6s a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltó Banknál. Becs
ben pedig a Creditanstalt für Handel 
und Gewerbe intézetnél kerül kifizo 
tésro. A közgyűlés elfogadta az igazga
tóság összes előterjesztett indítványait 
és lelkes ünneplésben réssesitette báró 
Ullmann Adolfot, a vállalat elnökét, a 
vasúti katasztrófából történt szerencsés 
megmenekülése alkalmából- Jótékony
célra a közgyűlés egymillió koronát sza
vazott meg, amelyből félmillió a Mű
egyetemnek jut.

A Budaposti Gőzmalom tőkemelése, 
Az Első Budapesti Gőzmaloni Rt. köz
gyűlése az osztalékot 1921-re részvényen
ként 100 koronában állapította meg, to
vábbá elhatározta az alaptőkének 20 
millióról 28 millióra való felemelését. 
Minden 5 régi részvényre f. é. julius 
15-ig bezárólag a Kereskedelmi Bank
nál 2 ui részvényt adnak 4300 koro
náért.
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