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A német moratórium
■’ Pária. jullM 16.-

/ fA lapok jelentik: A' német kox- 
jnány tegnap értesítette a francia 
Üontfnáyt, hogy a magántulajdon
áét való kártalanításra szánt fizeté
seket kénytelen elhalasztani*  más
felől azgnban a francia kormány 
átiratot Intézett a német kormány
ba amelyben indítványozta, hogy 
a wiesbadenl egyezmény julixís 
20-án lépjen életbe, s azt a szándékát 
Is bejelenti, hogy ragaszkodni kíván 
■hooz, hogy a jóvátétel! bizottság 
állapítsa meg Németország Ujabb 
hibáit, mielőtt a moratórium meg
adásáról szó lehetne.

Aggodalom a márka 
esése miatt

|r*  London, julius 16.
3 Daily Telegraph diplomáciai 

ínunkatársa lrjar Előkelő bankkö- 
rtJkben tegnap annak az aggoda- 
fejmnak adtak kifejezést, hogy a 
márka, ha engedik, hogy az ősz-1 
dák korona mintájára beláthatat- [ 
lan mértékben sülyedjen, sokkal 
hamarabb elértéktelenedik, mint 
az osztrák korona. Más szóval ez 
annyit jelent hog.y a márkát for
galmon kívül, kellene helyezni, még 
mielőtt elérné az Osztrák korona 
jelenlegi állását. Ez esetben az a 
veszély fenyeget, hogy többé nem 
lehet szq nemzetközi kölcsön fel
vételéről. Á cikk végül ■sajnálkozá
sának ad kifejezést, hogy a német- 
Krszági nehézségekre való tekintet
tel hajlandóság mutatkozik arra, 
hogy Ausztria összeomlását figyel
men kívül hagyják.

Fascista erőszakoskodások
Róma. julius 16.

A lapok jelentik Cremonából: 
Tegnap délelőtt a fasejs+ák benyo
multak a megyei székházba és a 
pxefokturúbe, ahol Miplioni nép
párti éo Gariboti szocialista képvi
selőket keresték, akiken bosszút 
Akartak állanl a fasclsták titkárá
nak haláláért, akit a earabiulerlk- 
kel tegnapelőtt történt összeütközés 
alkalmával agyonlőttek. A két kép
viselő azonban már elutazott volt 
Bemébe. A tömeg erre rendíi.csa- 
Daloktól nyomon követve a főtérre 
®<nult, a tüntetők hirtelen beka
nyarodtak a pályaudvarra vesotő 
Utcába, megrohanták UWloni kép
viselő háíát, amelynek egész beren
dezését és könyvtárát az nteífh do
bálták és elégették.

Gróf Klebeisberg Kunó 
sajtópere az ébredők ellen
Hifi szerkesztették az emlékezetes plakátot — Valamennyi 
igazgató vállalta a felelősséget —R rendőrség tovább nyomoz

Emlékezetes az a plakát, amelyet 
a dohány-utcai bombamerénylet 
után pár nappal Budapesten az 
Ébredő Magyarok Egyesülete kira
gasztott és amely plakátban az éb
redők szokatlanul éles hangon tá
madták meg gróf Klebeisberg Kunó 
akkori belügyminisztert. Hivatalos 
kommüniké és nyilaatkozat jelezte, 
hogy etz a plakátot az utcasarkok
ról levakartatták és közölték azt is, 
hogy aa pénzügy miniszter nyom
tatvány Htján elkövetett rágalma
zás vétsége címén feljelentést tett a 
plakát szerzői ellen.

Á sajtóelejárás szerint a rendőr
ség nyomozza ki, illetve állapítja, 
meg minden inkriminált sajtóter
mék szerzőjét és az üöyészsé.g a 
feljelentést ebben az ügyben át is 
tette a rendőrséghez, hogy állapítsa 
meg, ki, vagy kik a szerzői a tá
madó plakátnak, mert a falragaszon 
az aláírás csak ig.v szólt: „Az Éb
redő Magyarok Egyesülete". A 
rendőrségen Dr. Bo.zay Károly 
rendőrkapitány megidézte az ÉME 
igazgatóit, akik jegyzőkönyre ad
ták, hogy

űj inkriminált plakát az 'ÉME 
igazgatóságának h atározata 

alapján készült
és azért valamennyi igazgató vál
lalja is a felelősséget.

A rendőrségen erre megkezdték a 
kihall írató sokat és a nyomozás so
rán kiderült az a tényállás, hogy az 
ÉME igazgatósága tudomást szer
zett arról, hogy Klebelsberg gróf 
akkori belügyminiszter nképen nyi
latkozott, hogy az ÉME igazgató
sága kérjen az egyesület ellen vizs
gálatot, mert ha ezt nem tenné, 
akkor a belügyminiszter! hivatalo
san. rondelné el azt

Parányi Ferenc miniszteri ősz 
tálytanácsns és még több igazgató
társa az ÉME-bon tiltakozott a bel
ügyminiszter kívánsága ellen és ki
mondották, hogy a miniszter jelölje 
jneg azokat az okokat, amelyek 
miatt a vizsgálat elrendelését szük
ségesnek véli. Darányiék azután 
ezeket az adatokat megvizsgálják 
és elbírálják, szükséges-e a Vizsgá
lat elrendelését, kérni. Ugyanekkor 
elhatározták a jelenlévők, hogy a 
belügyminiszter szándékával szem
ben tiltakozó plakátot ragasztatnak 
ki aa utcasarkokra. RéözVctt eme 
értekezleten Darányi Ferencen kí
vül Turahányi Egon és Pröhle VSU 
mos és rövid ideig íautá Ágoston 
is, aki az Ülés elején elnökölt, majd 
dr. Horváth Céze váltotta fel. Itt 
született mög aztán az az elhatáro
zás, hogy a pl skótot megszerkesz- 
szék. A rendőrség kihallgatta többek 
között Usilléry Andrást is, .aki kije
lentette a rendőrségen, hogy a fele
lősséget és az önzés komekvenciá-| 
kát vállalja, bár a plakát szövege- 
césébcr. nem vett részt,

Errk.v Károly vallott, hogy 
a plakátról csak Kaposvárt szes- 

zett tudomást, ott olvasta, a sző- 
be. Ugyanígy vallott Pálóczy Hor
váth István, aki kijelentette, hogy 
kodott, és a plakátról az újságok
ból szerzett tudomást Budavári
László szintén tagadta, hogy a szö
veg szerkesztésében részt vett vol
na, de azért vállalni akarja a fele- 
hogy nem volt fenn a ézóban lévő 
Időben az ÉME helyiségében.

A rendőrség beszerezte a nyom
dából a plakát kézi • át, amely
ből megállapította, h Lukacse- 
vics Lajos kezétől sz... .aazik. Ki
hallgatták őt. is, do azt vallbtta, hogy 
a szövegezésben nem yett részt, 
neki 6—8 ember diktálta. Az is

Vakmerő betörés fényes nappal 
az ErzséM-kOHMn

Autogén-égetéssel feltörtek és kiraboltak 
egy ékszerüzletet

, - ’A Héttel Napló tudósítóidtól -<

Vasárnap a déli órákban párat
lan vakmerőséggel .végrehajtott be
törést követtek el az Eraaébet-köx- 
utön. Eddig ismeretlen tettesek fel
törték a Royal szállodával 
levő, általánosan ismert Kleinber- 
ger-fóle ékszerüzlet Weítheim-kasz- 
száját, összeszedték az abban talált 
ékszereket és készpénzt, mialatt 
azonban gazdag zsákmányukkal el
távozhattak volna, valami megza
varta munkájukat, mert az ékszere
ket hátra hagyva menekültek el a 
betörés színhelyéről.

Az Erzsébet-körut 50. számú ház
nak viceházmostere vasárnap dél
után félhároiJi órakor, rémülten 
vette észre, hogy a házban lévő 
l’plgár orvosi müazerüzlet redő
nyét valaki felhúzza és alóla egy 
magas termotü, jól öltözött férfi 
bújik ki s távozni készül. Első ijed
ségében a szomszédos Erísóbet- 
büffébo szaladt és ott előadta a 
látottakat és igy történhetett meg, 
hogy e néhány percet a betörő, aki
nek valószínűleg segítő társai vol
tak, felhasználta a menekülésre 
úgy hogy mire a büffé személyzete 
kisietett az utcára, a betörő már. 
a Király-utca sarkához ért é*  fítt 
eltűnt a járókelők között 

A rendőrség, amelyet nyomban kezdte a nyomozást és nmgúiluyi- 
értesitették a botörósr.ő1, néhány > tóttá, hogy a betörők összesen kb. 
pere alatt magjeloht a belyaziaen ■ félmillió korona készpénzt és érté- 
és megállapította, hogy a Polgár-i két vittek el és ugyanannyi kárt is 
fele Üzlet redőnyét erőszakkal fel- okoztak. A kapott pontos szcmóly- 
feszitették. Mikor fiz üzletbe boha-j leírás alapján biztosan remélik, 
toltak a logilagyobb nmglope tűssel :bogy rövid idő ftlntt kéwekeritilc n 
látták, hogy a míh&jrMeten kérész-I tetteseket

megállapítást nyert, hogy a nyom
dában Turchányi Egon rendelte 
meg a plakátot Prónay Pál kijelen
tette, hogy nem vett részt a szöve
gezésben és ki akarták a rendőrsé
gen hallgatni Héjjas Ivánt is, akit 
azonban megidézni nem tudtak.

Még számos kihallgatás fogana
tosítása után megállapítást nyert, 
hogy a szövegezésben Mádl Géza, 
Lőrinc*  Antal, Lukacsevics Lajos 
és Herkélyi Tibor vettek részt. A 
nyomozás még most is tart és ha a 
rendőrség valamennyi szerzőt meg
állapítja, átteszik az iratokat ér
demleges indítványtétel végett aj 
ügyészséghez.

lül tulajdönképen
a szomszédos ékszerüzlet ellen 

követlek el vakmerő betörést
Az üzletben valóságos raktárt ta*  

láttak különböző betörő szerszámok
ból és a betörők, akik valószínűleg 
már az éjjel kezdték meg működé
sűket, akként hajtották végre tet
tüket, hogy feltörték a Polgár-félo 
üzlet és az ékszerüzlet szomszédos 
falának pontosan azt a részét, ahol 
az ékszerüzlet hatalmas WertLűm 
szekrénye áll.

ennek a kettosvastag hát
lapját autogén-getéssel a 
szó legszorosabb értelmé
ben eltüntették, megseminí 
Hitették és a szekrénynek 
teljes, körülbelül 25 millió 
korona értékű tartalmát ki
ürítették és egy ládába 

gyűjtötték össze.

EkkOx: valami váratlan körül
mény megzavarhatta a betörőket, 
mert az összes ékszereket és betörő
szerszámaikat hátrahagyva elmene
kültek a helyszínéről. A vakmerő 
betörők otthagyták revolverüket is, 
valamint viUásrogclijüknek marad
ványait is. amelyet valószínűleg 
munkaközben fogyasztottak cl.

A rendőrség Angyal deteiktifőfel-
ügyelő vezetője alatt azonnal meg-
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Egy bankhivataluok 
szerencséje

■nSokfele morális tanulságot lehelne 
fíisr.i ehhez az Ey/'ó riporthoz, amely 
mini c-erüs kis mozaik-
darab ’ilteszkcdi’' lele abba a sötét 
képbe, amelyet a kiróna úrcsíse és a 
nyugati valuták szHitő és őrülctes 
tánca festett ki g.'Jasági életünk hát*  
terére. Hoffmann Ferenc a rerív”-’ikus 
és tauubáf''1" gym’M»ektörténctek írója 
falón ilye” címet adott volna err.ek a 
kis o-; m.kiyn-c-lí.': „A uxscs'ü le! esség 
jutama“, vagy: „Ne játsz a tŐz.Hlén és 
megleled jutái mad'*,  avagy: „Lassan 
járj, tovább érsz“. Mi a hétköznapi 
élet, hétköznapi krónikásai meg« 
maradunk az egyszerű cián mellett: A 
bankhivatp’nok szerencséje.
Egy tőzsdei megbízás szomorú vége.

V. A. b- '' hivatalnok fiatal tiszt
viselő lé!x’ igen szép pozíciót vívott 
ki magártk egyik vezető nagyban
kunknál: megbízhatósága, pontossága,

Halálos szurkálás a Sósfürdőbesi
rántott.

Dulakodás közben Fazekasnak 
. egy Ízben sikerült a csavargót ma- I
ga alá gyűrni, úgy hogy az a saját 

késsel, de a

Vasárnap reggel a Sósfürdő mel
lett lévő dűlőn Fazekas Gyula ker
tész hazafelé tartott, mikor a .für
dő előtt' hirtelen egy csavargó kül
sejű ember szegődött hozzá és .kér-. arcát sebezte meg a 
te, hogy mutassa meg neki az utat, másik pillanatban a csavargó has- 
rnoly á városba vezet. bászurta a kertószSegédet.

Fazekas, miután az utat.qiepnu-1 Fazekas a szúrás után azonnal 
meghalj. A csavargót előállították 
a rendőrségen, do szemólyazonossá- i 
gát még ed-dig nem lehetett megál
lapítani.

látta, tovább indult, azonban az 
idegen még ekkor sem tágított mel
lőle és ebből aztán szóváltás kelet
kezett, és az idegen hirtelen, kést

Sudapcst, 1923 jul;„c v

Azért vagyon ^oru:;üiyn4>4< 
mert világéletein ben az voltani Ki 
diákkoromban az összes diáki'19 
sóimnak varos, cUemúk-i i„n„i. j} 
n kalapjuknál. Csak nekem juj 
kormánypárti fehér toll. ' 
megvertek n verő:tollasok é-, fo 
megfogadtam, hogy csak centi 

| kormánypárti leszek egész életem 
bon. Meg is tartom r. szavama’ 

I És bizonyos, hogy lm (,gy 
;::s’m jön, akko rlo mcgr.’mmd kor 
Imánypárilimlí. Pont úgy, mini 
iNagyatádi miniszternek. fp. 6)

majíinam buskonicran járkált azóta a 
súlyos adósság terhével. Néhány nap
pal ezelőtt a tőzsdére menet újra eső
kabátját vette magára és ami ezután 
következett valóban sablonos dolog: 
az esőkabát diók közül a modern

Pekingi csendélet
London, július 16. 

(Reuter.) A lapok jelentik Pe. 
kiugből: Háromszáz politikus belia- 

! tolt A minisztertanács ülésteri .-ébe. 
az A miniszterelnököt halállal fényé-

gette meg s a többi minisztert mind 
elkergette, akik közül egyik sérülé
seket szenvedett

egyöntetű véleménye szerint — soha 
sem fog visszatérni.

Általában érezni kell, hogy ... 
Ülésteremben is kezd hangosabb 
lenni a liberális felfogás és elszá- 

fcu»Knai: megoiznaiosutja, yuonuasuöwt, az esoKaoat ozok kozui a mooern. rád elszürkül a rekació hanfgja. Ki 
becsületessége jutalmául a tözsdedisz- ruhadarabok közül vailő, amelyek két ne emlékeznék az első nemzetgyü-

intézett el. Ezelőtt néhány héttel azt, bery; Az 500 dollárt tartahhazó kis 
a megbízási kapta bankjától, hogy ad-! tárca természetesen egy kis nyíláson 
jón el 500 dollárt. A dollár akkor 800 becsúszott a két szövet közé egészen lé 
koronán állt és minthogy baisse-re a j^hát aljáig. A dollár aznap 1500-on 
volt kilátás V. A. rögtön a tőzsde meg-j^t 500 dollár: 750.000 korona. V. A. 
oyitásákcr sietett a megbízásnak ele-, még aznap megfizette- adóságát,; hogy 
get tenni. 800 koronáiért helyezte el'*,  pedig'az érzelmi rész se hiányozzék a! 
dollárokat, mikor azonban a pénz át- ...............  • ■ .
adására került a sor: hiába forglati 
ki összes zsebeit, hiába kutatott és ke
resett verejtékező homlokkal, hiába 
szaladt le a ruhatárba, hogy esőkabát
jában is utána nézzen: a dollárok nem 
voltak sehol. Periig egészen biztosan 
emlékezett rá, hogy a bankjegyeket, 
miután átvette, egy keskeny bőrtárcá*  
bán zsebéibe tette.' Nem sok reménnyel 
bár, de elindult a rendőrség felé, hogy 
feljelentést lecven, (smgr^ilen tettesek 
ellen. Útközben azonban taláiikozofi 
egy barátjával, aki erről a tervéről 
Lebeszélte és inkább azt tanácsolta 
neki, hogy igyekezzék sürgősen meg» 
ezerezni kölcsönkápen valahonnan a 
négyszázezer koronát, hogy bankjában, 
pontosan el tudjon számolni.

Izgalmas éjszaka.
V. A. jómódú családból származik 

és izgatottan kocsiba vágta magát, 
hogy gazdag rokonait felkeresve meg
próbálja a négyszázezer koronát meg
szerezni. A dolog azonban nem volt 
könnyű. Két nagybátyja, akiket első
nek keresett fel, nem volt odahaza, 
neki magának pedig a bankba kellett 
sietnie, hogy a megbízások elintézéséről 
beszámoljon. Nem tudjuk, hogy a 
bankban miképp intézte el aznap dél
utánra a dolgot, annyi • biztos csak, 
hogy a hivatalos órák után iámét 
nyakába vette a várost, hogy tovább 
hajszolja a négyszázezer koronát. 
Egyik rokonát a másik után kereste 
fel. de legtöbbjük bizalmatlanul fo
gadta a már ‘késő éjjeli órákban ér
kező fiatalembert, aki semmsképen 
nem akarta luegmiagyarázni, hegy mire 
kell neki sürgősen a négyszázezer ko
rona. Végre teljesen megtörve és 
reménye vesztetten tért ima. Otthon 
özvegy édesanyja várta sírva, aki az 
egész éjszakát remegve, ébren töltötte, 
nem tudván elképzelni. hogy mi tör
tént a különben mindig pontos és 
szólít! fiúval Faggatni kezdte a fiát, 
aki vjégül hoeszas huzódonás után be
vallotta, hogy mi történt.

V.tné, aki maga szüköa vi&zocvyok 
között él, elhatározta, hogy most már 
5 tesz kísérletet. Hajnalban hat órakor 
njbóQi felkereste az egyik nagybácsit. 
Hosszas sírás és könyörgés után Végre 
nagynehezen sikerűit a négyszázezer 
koronát megkapnia és boldogan vitte 
Laza fiának, a!ká bevallotta anyjának, 
hogyha a pénzt nem sikerült volna 
megszerezni öngyilkos lett volna.

Romantikus epilógus.
V. A. másnap Mfoette a oégyuáz- 

per koronát. Ami eeután történt né- 
Wcy szóban foglalható ÖMte. V. A,

történetből: a háromszázötvenezer
koronán lakást bútorozott be magának 
és csütörtökön lesz az esküvője.
■MM. MMn I !■■■*.■■■.  I ■ l

Egy kis 
mentalitásváltozás..

Seregnemla a t. Házban
A nemzetgyűlés folyosóján o na

pokban ac ellenzékiek ostrom alá 
vették az egyik közismerten liberá
lis gondolkodása kormánypárti kép- 
viselőt.

— Neked itt lenne a helyed mi 
közöttünk, — mondották és igen 
élénken argumentáltak.

— Hagyjatok ti engem Ott, ahol 
vagyok, — volt a felelet, — bent a 
kormánypártban többét használha
tok1 annak a‘ gondolatnak, amelyért 
ti is barooltok. mint az ellenzéken, 
ahöl nem sók hasznomat vehetné
tek. Hiszen már az első este, amikor . 
megjelentem a pártklnbban, össze
vesztem Gömbössel, aki éppen azon 
az estén tiltottá ki az ellenzéki saj
tót1 a pártkörből és én felemeltem a 
szaktanát az újságírók érdekében.

Eiinék a képviselőnek nem Írjuk 
ki a nevét, de megállapítjuk, hogy 
a kormánypárt soraiban nem áll 
egyedül liberális gondolkodásával. 
Csak egy-két felszólalásra kell utal
nunk. mint amilyen iÁikáo, Győr, 
gyé, őrLSzohó Dezsőé voltak, sőt 
kellemesen kellett osalódnl Zsitvoy 
Tiborban is, akinek felszólalásában 
elhalaVányodtak azok a kecskeméti 
szimk, amelyeket mindenki várt 
Megérjük még, hogy a ■ mokáiay 
Varlányi Gábor, az orgoványlak 
híres követe is liberális beszédet fog 
mondani, bár vannak olyanok is, 
akik fogadásokat ajánlanak, hogy 
az orgoványl követ három észtén, 
dőn belül, kivéve a közbeszólásokat, 
nem fogja a hangját hallatni. El
lenben kíváncsian várja mindenki 
Wolff Károly felszólalását, - hogy 
mennyim halkul még., a. beszéde a 
miniszteri szék árnyékában, mert
hogy Hegedűi György, az KME al- 
elnöke kijelentette a napokban:

— Ha Bethlen megbukik, <u egyet
len potníbüi, mMirterrinSk Wolff 
Károly.

Ebből a sarokból már esztendők 
óta eregetik fel ezt a véleményt, de 
mindenki tisztában van vele, hogy 
ennek éppen annyi alapja van, mint 
ha valaki Potacsl Dénes, vagy Gödi 
Endre miniszterelnökségét emleget
né, aminthogy volt idő, amikor mind 
a hárman posszibillsek voltak; ez az 
idő azanhaa — az összes zöldbékák

ponens mellett dolgozott és egy e^sz j ssövetibő! vannak, egyik okPahílk ren- lés megnyitó ülésére, amikor Buda- 
megbízást már önállóan is[ des-fxwztó, a másik impregnált búr-' Vári László az elnöki emelvényről, 

«*»  • ji.iw-. e .-íj z 1 a jegyzői székből harsogta bele a
terembe:

— A büdös zsidók.
Hát mit mondjunk? Ennek a Bu

davárinak a helyén ma Fdbidn 
Béla ül, aki csak a minap pirított 
rá igen keményen egy antiszeml- 
táskodó kormánypárti képviselőre, 
hogy a választásokon, amikor szük
ség volt a zsidók szavazatár, egé
szen másként beszélt. Dicséretére 
válljék a képviselő urnák, egy perc 
alatt belátta, hogy Fábiánnak van 
igaza és úri módon elhallgatott.

Ha már Budavárinál tartunk, 
emlékezzünk Dánér Bélára is, aki 
helyett ezúttal a hajduszoboszlóia- 
kat Barabás ‘ Samu, erdélyi refor
mátus lelkészj képviseli. Kemény, 
őszbajusza van, széles válla és — 
azt möndják — arany szája. Hang
ját reég nem hallatta, de a folyosón 
már jó cgypárszor mondta:

— FöUélekzett, megkönnyebbült a 
kerület, amikor Dánértól megsza
badult

Híres liberális Kállay Tamás is, 
aki még párbajozni is elmenne egy- 
égy zsidóért de annak nyíregy
házainak kell lenni.

— A szabolcsi zsidót pedig ne 
bántsa senki, mert aki a szabolcsi 
zsidót bántja, annak velem gyűlik 
meg a baja. A szabolcsi zsidó föld- 
szagu magyar, nem olyan zsidó, 
mint a többi. És ha valaki nem hi
szi, nézze meg egyszer Nyíregyhá
zán, hogyan kocsikájsom én végig 
a városon a rabbinussal.

Egyszóval vannak, akik nyíltan 
hirdetik a liberális voltukat. De 
vannak az úgynevezett „fülbesugó1* 
liberálisok, akik karónfogják az új
ságírót és olyanokat súgnak a fü
lébe, hogy Drozdy Győző Wolff Ká- 
rolynak erezné magát a fülbesugó- 
val szemben. De aztán addig van. 
A ftilbesugőnál a fül válogatja meg 
a politikai állásfoglalást mert ö 
soha se politizál hangosan, csak 
súgva. Liberálisnak liberálisát, re
akciósnak reakciósat, radikálisnak 
rdlkálist súg. ö az, aki mindig re- 
zslmváltozást emleget, de egyben ő 
a^ aki a miniszterelnököt olthatat- 
Ian szerelméről biztosítja. Bs talán 
ő az, aki az egységes pártban az 
egységet képviseli. Ebben a párt
ban ugyanis — amint azt talán az 
elmondottakból is ki lehet érezni 
— az egymással homlokegyenest 
ellenkező nézetek hajlékot találnak. 
Ha itt mindenki a maga hangján 
beszélne, ha itt mindenki akkorát 
kurjantana, amekkora a tüdejéből 
kitelik, hamarosan összedőlne az 
Esterházy-utoa! palota. Ezt a pár
tot osak fülboaugásaal lehet össze
tartani. ámbár van olyan képviselő 
Is, akitől mikor megkérdezték, hogy 
hát ta miért .vagy kormánypárti,} 
azt felelte |

A Középpártok RoniűÉ’a 
liéíaetaiBffl

Berlin, julius 14
A centrum és a német néppárt kö

zött, a lapok jelentése szerint, meg. 
besczélések folytak, amelyeknek cél
ja a középpártök polgári munkakö 
zösségének megteremtése a szooia. 
lista munkaközösség ellensúlyozá
sára. Hir szerint azt tervezik, hogy 
a demokratákat és a bajor néppáb 
tót is bevonják ebbe az alakulásba 
A birodalmi gyűlést feloszlatás, 
esetén, hir szerint, ez a négy párt, 
választási harcban egységes polh 
tikai frontot alkot

——MM*

Az oroszokkal neOfyM 
a Másokat

Hága, jullus A
GVolf.) A nemörosz bizottság eb 

nöke ma délután Litwinowhoz Iá 
velet intézett, amelyhez mellékeltél 
a második albizottság elnöke 14órő| 
kelt levelének másolatát, amely 
közli ennek az albizottságnak azt I 
határozatát, hogy a konferencia j*  
lenlegi helyzetében semmi céliá 
sincs annak, hogy az orosz delegá*  
dóval folytassák a tárgyalásokat, 
A harmadik albizottság hasonló 
határozatát már a 14-iki ülésen kö*  
zölték az oroszokkal. 1

Vasárnapi magánforgalom
A vasárnapi magánforgalom majd, 

nem teljesen üzlettelen volt. Dollár! 
1265—78, Márka 2.92—95, Lei 768-68, 
Szokol 330—70, Osztr. kor. 478—85.

íéé KERTMOZI éí"
Hétfőtől vasárnapig, juli» 17—23-i*

Gsraldlne Farrar newyorki opera művésznőiével a főazerepbeo 
Egy nö, aki mer — és nyer 

drámai játék 6 felvonásban 
Mister Coliin, a szélhámos 
víg kalandortőrténet 5 fe'vonásban, a fősserepbef Ralnbold Scbflntzcl 

Nemzetközi boxmérközés 
itdekfwitt vonnia 2 MraWM 

A moziszinész 
amerikai vígjáték 2 felvonásban 

Előadások 8 és 10 óra után. Cask 1Ö éven felöllek- nek. — Folytatólagos jegysket nem adunk ki.



PESTI SÉTÁK

\}ét. A

Budai kiskorcsma
hej, régi idők, regi jó világ! Ilyen 

tájban már nem múlt el vasárnap 
a napilapok szalmaözvcgy-krokijai 
nélkül. A .szalmaözvegy nagyot lo
bogtat zsebkendőjével a távozó vo
nat után és boldog mosollyal rakja 
mellény zseb re a karlkagy" 
szalmaözvcgy kis * szininövendéket 
vacsoráztál meg. A szalmaözvegy 
egy kis vagyoni játszik el a kucsé- 
bcrnél. A szalmaözvegy pezsgőt 
liüttet és bankót ragaszt a cigány 
izzadt homlokára. A szalmaözvegy 
akkora cehhet fizet, hogy b. neje 
őnagysága szimpla gutaütést kapna, 
ha meglátná. A szalmailzvegy haj- 
ndliájban bárgyú mosollyal tápász- 
kodlk fel az asztaltól, jobbról-balról 
egy-egy csinos hölgylke karjába 
akaszkodvd. I

És hol csinálja mindezt a szclma- 
özvégy?

A budai kiskorcsmábán természe
tesen, a drága, (méregdrága) kedves, 
eldugott, joviális budai kiskorcsmá
bán. Hol is csinálhatná másutt?

Budán ilyenkor minden macs- 
kövcs udvar kislcorcsmává válto
zott, de annyi volt a szalmaözvegy, 
hogy mégsem volt elég. Határozott 
kereslet mutatkozott kiskorcsmák- 
bán.

Budapest kedvenc és divatos írói 
vasárnapi karcolataikban osztályoz
ták a kiskórcsmákat. Elmesélték, 
hogyan lesz az önzetlen, jó olcsó kis
korcsmábái divatos, rossz, drága 
nagykorcsma. Eleinte színészek, 
irók, másfajta kódisnépség járt oda 
vacsorázni és a koszt kitűnő, az 
árak mérsékeltek voltak. Aztán az 
irodalmárok, vese-asztalok kültagjai 
nyomán odatódult az éjjeli mulató
helyek lármás, gazdag népe, a koszt 
hitvány lett, az árak mértéktelenek. 

Egyszóval: irodalma volt a kis- 
korcs'mának, budapesti spedalitásá 
nőtte ki magát.

Mindezt a villamosban mondtam 
el bécsi unokanővéremnek, akinek 
megígértem, hogy rövid ittartózko- 
dása alatt megfürdetem az összes 
testiségekben, hogy ne legyen olyan 
borzasztó nagyra a „Heuriger"-rel. 
Gyönyörű és humoros apróságokat 
mondtam el még a budai kiskorcs- 
máról, úgy hogy láttam előadáson^ 
nyomán szellemi nyálát kicsordulni.

— Erzsébethid — mondd a kalauz 
és mi kiszálltunk. Nem vagyok na
gyon ismerős Budán (ez egyébként, 
azt hiszem, közös tulajdonsága min
den pestinek), de jól ismerve a bu
dai kiskorcsmák irodalmát, biztosan 
tudtam, hogy lépten-nyomón 
fogunk botlani egybe.

Az első valóban kéznél is 
Csak néhány lépés jobbra és 
megpillantottuk a kiskorcsma 
olc'andefeit, de valamivel a tenger 
felszíne alatt és a piros abrosszal 
terített négy asztalt, valamivel az 
Oleándcrek felszíne alatt.

— Jaj, de drága — lelkendezett 
Unokanővércm, mert keblét hosszú 
előadásom fogékonnyá tette a népies 
romantika iránt.

De mily csalódás! A négy kis asz
tal khrűl csak úgy szorongtak a 
vendégek és nyelték a dühösen taj
tékzó sört, melynek habja, némi túl
zásképpen, lecsordult a kriglik ol
dalán.

Egy hely sem volt üres.
•— Nem baj — mondtam vidáman, 

mert fclbuzditott a kezdő siker és 
vacsoránk a fantázia ezüst tálcáján 
jelent meg leki szemeim előtt egy 
galuskás csirkepaprikás képében.

— Nem baj! visszhangozta uno- 
kanőverem és mindenre elszántan 
hagy okát lépkedett oldalamon

De haj, régi idők, régi jó világ! 
fantasztikus és némileg hosszadal
mas ut kezdődött, a tabáni dombok 
és a dunaparti lapály utcái egy
aránt kongtak talpunk alatt a hold
fényes éjszakán, lejtőn fel, lejtőn

bele

volt, 
már 
mű

alá, csak mentünk, mentünk kusza helyezték.

HÉTFŐ] JUm
vonalban, lihegve és néha elfullad- 
ra, soká, soká, szemünkkel tétova 
és reményre kész pillantásokat 
küldve mindig zártnak bizonyult 
kapualjak titokzatos homálya felé, 
hogy hátha, mint a remény száz 
színe, feltűnik valahol a mii-olean- 
derek zöld lombozata.

Az álmositó holdfény alatt, szinte 
dühös kereséssel, háromnegyed órá
ja tartott már a kutató hajsza.

Sehol, sehol.
Bécsi unokanővérem már megkoc

káztatott egy megjegyzést a „Heu- 
riger“-ről, a fájdalmas lemondás 
hangján.

És így maradtam szégyenben a 
pesti specialitással. Ahova végre is, 
az éhség és fáradság kényszere alatt 
be kellett térnünk: kávéház volt, kis, 
olcsó, .budai kávéház, ahol rosszul, 
elkészített rántottét kaptunk valami 
fanyar pinkából kotyvasztott spric- 
cerrel.

Mert ilyen felfordult világ van 
már nálunk. Még a. kiskorcsma sem 
maradt a helyén, hanem biztosan a 
délutáni magántőzsdén szorgosko
dik, hogy vendégei helyett magának

— Devéoy-bolók. A Keleti Vá
sáron történt, A megnyitás ünnepé
lyén a közönség mindent elözönlő 
áradata sodort, vitt magával a ki
állítás egyik látványosságától a 
másikig. Valami jóleső, szavakba 
nem foglalható érzéssel tekintettem 
körül a sok hasznos látnivalón.. 
Ennyi érték,-ennyi ezernyi kincs. 
És ez mind a mienk! Magyar kéz 
ügyes munkája, magyar ész termé
keny alkotása, Mindannyi fényes 
hírnöke a magyar nép 'alkotó és 
termelő képességének, biztos doku
mentuma a hazai ipar és kereske
delem minden elgáncsoláson keresz
tül való hatalmas előrehaladásá
nak. Itt a textiláruk ezernyi tömege, 
ott a szőrme-, a bőipar remekei, a 
pipere- és, illatszer gyárosok és ke
reskedők pompásabbnál-pompásabb 
gyűjteményes kiállítása, a butorosz- 
tály a csillárosok remekm űvei, a vas
ipari osztály hatalmas .alkotásai. 
Hosszú napok kellenének ahhoz, 
hogy végigtekintsem rajtuk az em
ber. Es amikor egy rövidke pihe
nőre kiragadom magam a tömeg- 

__ , _____ bljl, valaki hátulról megérinti vál- 
szerezze meg a galuskát a minden- t ,9 . rr ■
napi, kötelező csirkepaprikáshoz. ' ** • ™

HÍREK

| — Szerkesztő ur! Ha erre, jár, 
i nézze meg az én kiállításomat is.

■■ Visszafordulok és legnagyobb 
meglepetésemre Dévény Gyula, a 
hetedik kerület érdemes elöljárója 
áll előttem 8 kaiba fogva egy bot- 

A Kertmozi jövő hetét szenzá-• yynjíenteny elé kalauzol.
ciós, a maga nemében páratlan 
műsor tölti be. Városszerte rendki*  
vül nagy érdeklődés nyilvánul inog. 
Két hatalmas sláger: Egy nő, aki 
mer — és nyer cimü drámai játék, a 
hirneves amerikai Geraldine Far? 
ran-ral a főszerepben és Mister Col
lín, a szélhámos Reinhold Schünzel- 
lel a címszerepben képezi a műsor 
gerincét Mindkét darab a maga ne
mében egyedülálló, a kiállítás, ren
dezés, művészi játék szinte felülmúl
hatatlanok. Egy rendkívül érdekes 
sportesemény, a Nemzetközi Box- 
mérkőzés című film gazdagítja a 
programmot, amelynek bevezető ré
szét a Moziszinész c. amerikai vígjá
ték képezi. Ez a 15 felvonásból álló, 
de kvalitását illetőleg is felülmúlha
tatlan műsor fényes bizonyítékát 
képezi annak, hogy a Kertmózit iga
zán előkelő közönsége nem hiába 
szereti. Tekintettel arra a körül
ményre, hogy a fenti műsor iránt 
érdeklődés még a Kertmozinál is 
szokatlan méreteket öltött, az igaz
gatóság arra kéri a közönséget, 
hogy jegyeit lehetőleg már elővétel
ben váltsa meg, hogy az előadás 
kezdete előtt a pénztárnál való tor
lódást elkerülje. Folytatólagos je
gyek ezen a héten nem lesznek ki
adva. Telefon H-47. r

— Egy tolvaj, aki a betörés szín
helyén lakott. Veszrpém Józef fű
szeres, akinek üzlete Újpesten az 
Árpád-utca 11. szám alatt van, na
pok óta észrevette, hogy üzletéből xugyeBuwse vasarnap aei-
"°°kák’ “jegborok és más egyéb, olőtt tertotta év) w^yüiését
élelmiszerek tűnnek el. Az ismeret-1 _„ ' _ ,
len tettest azonban nem sikerült Ia Központi Demokrata Korben. 
rajtacsipni egész a tegnapi napig,' Minden szónok hangoztatta, hogy a 

biztosítási tisztviselők Mgmörtf kö
rülmények között élnek. Egyesek 
már a asztrájkpt emlegették. A 
többség mégis a békés tárgyalás 
módszerét ogadta el azzal,. hogy 
nyplé tagú permanens bizottságot 
küld ki a közgyűlés & . .fizetésrepde- 
zés kérdésének -vitetórfu.

— Kereskedők: és kéxmülparasok 
szervezkedő, nagygyűlése. A Ke
reskedők és Kézműiparotok Orszá
gos Szövetsége szervezkedő nagy- 

________  ______ gyűlést tartott vasárnap délelőtt a 
üzletből ellopott finom borokból és' Hollandía-kúvéház helyiségében, 
sonkákból nagyszerű vaegnr Szilágyi János elnök megnyitó sza- 
rendezett A rendőr az újpesti kpi- vai után. Somlyó Jenő fejtegette a 
tányságra előállította, auol íuuv- szövetség céljait Kilajlca Lajos 

, nemzetgyűlési képviselő kezdett be
szélni ezután. Vázolta Magyaror
szág mai politikai helyzetét és fej
tegette, hogy itt a kereskedelem és 

; ipar rovására — ain^lye’rct el
nyomnak — csk az --két

1 védik.

—• Ei az én munkám. Szerkesztő 
ur mondja. tudatos, büszkeséggel. 

I Ámulta nézem a sok különböző 
, formájú, cslnösáblínál-csiíipsabb' bo- 
i tót, a mint sorba sorakoznak az áll- 
i irányon. S miaíait önkéntelen moz- 
; dulatlal végig tapogatok rajtuk, 
gondolatok cikkáznak út az agya
mon.

Csodálkozva tűnődöm azon, hogy 
a városi adminisztráció egyik 
ügybuzgó, tevékeny tagjái, aki égy 
egész kerület közigazgatási feje, 
szabad óráinak szórakozását bo>t- 
csinálásban keresi. Vagy talán á 
megélhetés gondjai adták kezébe a 
vésőt?! De tettének bármi legyen 
az indoka, a tény, hogy égy tiszt
viselő ipari munkát végez, hogy két 
keze munkájának gyümölcsét büsz
kén dilit ja a. nagy'közönség élér oly 
szép él nemes cselekedet, ál alkotó 
készségnek oly lélekemelő mpgnyil- 
vánúlásá, amely, csak elismerést és 
tiszteletet érdemel. A Dévény^botok 
sok-sok érdekeltnek szolgálhatnak 
intő például arra, hogy az észnek 
nemes munkáját hasznosan lehet 
párosítani, a kéznek nemesítő mun
kájával*  Talán ezek a botok egyko
ron rést Jognak ütni a maradiság- 
nak vas falán, amely á szellemi fog
lalkozást ma még élesén elválasztja 
az ipari munkálkodástól.

— A biztosítási tisztviselők közgyűlése. 
A Magyar Biztasitáai T iaztviselők 
Ors^gös Egyesülete vasárnap dél-

mikor a fiiszerkeskedő’ egyik inasa 
csupa véletlenségből a sonka
tolvajt a ház pincéjében megtalál
ta. Az inas, akit gazdája küldött 
le a pincége, gyanútlanul haladt le 
a lépcsőn, mikor egyszerre valaki 
tórkonragadta és fojtogatni kezd
te. A fiü segítségért kiáltott, majd, 
kiszaladt és a pince ajtót maga 
után zárta. A legközelebbi rendőrt 
hvták, aki lement a pincébe, hogy 
a tolvajt elfogja. A pincében nagy 
meglepetésre vette észre, hogy a 
különös betörő egész kis szállást 
rendezett be magának és a füszer-

rült, hogy Nagy Péter 28 éves $«z- 
talossegéddel azonos és mint a 
rendőrségen bevallotta a füsserkes- 
kedő pincéjében körülbelül egy he*  
te lakik. Az ötletes tolvajt kihall’ 
gatáaa után A rendőrségen őrizetbe

Lóverseny
Akadékoz

nyerte meg a Négyévesek nagy gáfr 
versenyét Aurelianus és Lángoló 
ellen. A síkon a nagytudásu mén 
beletanult az pgrómesierségbe • 
most, hogy már nem fárasztják a*  
ugrásra, érvényre tudta juttatni 
klasszisát olyan nagyképességü rl» 
Valisokkal szemben is, mint Aure» 
lianus és Lángoló. Az utóbbi, mely 
paris favoritja volt a versenynek^ 
szoros harmadik helyével miteem 
vesztett nimbuszával, mert sulyokot 
adott lo az előtte végzett két ló
nak, a kitűnő Szelvényt ás Tolmeinf 
pedig distancirozto. Ez a hájrom 
crack ma egészen kivételes képes
séget jelent az ugró gárdákén, me
lyet pedig kicsinylö szóval illetni 
nem lehet Illetményei ezek voltakt 

A reália mederben lefolyt nap era<> 
ménye a következő:

I I. 1. Rózeafn (8) Ceernovics, 2. Gyéreid 
i (2). 3. Pajti (l’á). F. m.: Bováry, Vla*
■ lius. 50:190, 50:90, 85.
; II. 1. Bandit (7:10) Enyedi. 2. Brigiit*  
3. Királynőm. 50:75.

III. 1. Akadó kos (2¥>) Gixnpl. 2. Aura*  
lianua (2) Plntór. 8. Lángtó (1) löojik. n 
m.: Szélvész, Tóiméin. 50:155, 50:80, Ha

IV. L Maxim 13 (2%) PodhradaskÉ 
fhgy. 2. Temes (2’/t). 3. Lacika (3). F. m«| 
Susan, Borszék, Horovitz. 50:145, 504^ 
50:75.

V. 1. Pek-Güzel (8) Llpták A. 2. Iste» 
adta (8:10). 3. Bombhlus. F. m.: Borgalae 
Rclacho. 50:475, 50:115, 60.

VI. 1. Vonzalom (2’/«) Rakovszky. * 
Livorno (2) Orosz fhgy. 50:60.

VII. 1. Vipidla (2) Biornáczky. 2. Aka$» 
nők (2). 8. Gamotus (3). F. m.r 8plxwttt| 
Babuczi. 50:125, 50:75, 75.

Kedden . ,3
némi szélcsend fogja követni a Va!*

■ sárnapi nagy vréseuy által kiváltót! 
emóciókat, de ha különösebb esoH 
mény ninc*  Is a programmon, a ftj- 
tárnok az érdekesség tekintetében 
aligha fognak az eddigi napok mö
gött maradni.' Az egyes .versenyeim 
ezeket jelöljük^

I. Livorno! — Irmin — Ekkeliarf
II. Pönvoir. — Servius

Hl. Gábordlák ~ Novető - IródlóH
IV. Selvény — Bandit — Mást# £ 

.V. Marája — Donna Magda — J 
Sestilla a ' J

VI. Delicat — Myösotis — Denitó*
VII. Robin -> Gamotus — Hűség Ü

Színház és nimujűonsúSok
• A Itenalsssnes-ssinhái rendkívüli 

sikerű műsorát a jövő héten la Lábáéi 
Juci vendégjátékával Az éj királynője 
előadásai töltik he. A pompás énekéig 
táncos és máris népszerű bohózat a leg
vidámabb színházi esték szórakozását 
nyújtja a közönségnek.

• Dzsfa-Duleu. Ezzel a címmel mátdj
kezdve a Scala-sslnház-mozgó külfafo- 
ges fflmszenölófót tűs műsorra, amajg 
a Dnln-Daleu legérdekesebb fogásait, 
az életben való felhasználását és egX 
rendkívül Izgalmas boxmórkőzést mutat. 
E nagyszabású' sportérdekosség mellett 
a Scaln-flzinház-mozgó Fatty és Chapliai 
legújabb burleszkjeit hozza, úgy hogy g 
legpompásabb estét tölthetik el a fővft) 
ros e legolcsóbb mozgóezinházának 14 
togatóL « *3

A Magyar Általános Hitelbank, mefcj 
a közelmulban a hazai textiliparban elfr 
kelő helyet foglaló Magyar Pamutipw 
Rt részvényei sikerrel vezette be a tűnt*  
dén, most a Magyar Álalános Gépgyár 
(MAG) részvényeiből egy kisebb mennyi
séget boz az értékpiacra. Ez a társaság 
melynek legmodernebben fölszerelt gyár*  
clcpo Mátyásföldén 22.000 négyszögmáter 
területen van, jelenleg automobilok gyár
tásával foglalkozik és nj üzletágak fő|> 
karolását is tervezi. A társaság szoros 
kapcsolatban van az Ostorr. Dainilar*  
Motoron A- G. konzernjével, valamint M 
Olasz és Osztrák Fiat-Müvkokel.

• Hát mégis csak legnagyszerűbb 
nyári mulatság a Kamara hűvös néző
terén végigkacagni az e heti kitűnő mfl- 
sort, molyban az Oh Boldog ifjúság I 
felvonásos amerikai vigjátékslágeren kí
vül Max Linder, Chaplin és Frldolln, a 
legkiválóbb burleezkkomikuaok szerepel
nek. Előadások nyitott tető alatt 6, %8 H 
tál 10 órákor.
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— J lléiiöi Napló tudósítójától. —
Tegnap éjszaka az egyik város

ligeti • .íla'.úhelynn nagy botrányt 
csapott ---- «• •< . . ............
ál lupe ti 
Az iüc. 
aasá; 
után 
mui\ 
nelJa iáit a szó 
ülő emberekkel .

Amikor a pincérek csendre intet
ték, a b i-ali fUber dühösen felelte: 
—- Hogy mer maga engem leinteni. 
En egy i..ivó Imrcai vagyok. Nekem 
ne merjen senki se szólni, mert 
piindeii zsidót kidobok innen.

A fiatalember azután az asztalán 
“5 üv:/fékét a földre dobta és fc- 

közeiedeit a mellette 
rei felé.

íz;. ; ■! .!< m látni, hogy
an valami baja velem?

;'ek erre felálltak és 
lak. A í

egy ii.ii. leniber, aki ittas 
.:u iuzultálta a vendégeket. 

.> fiatalember két hölgy tár
sál :"i ült és pezsgőt pezsgő 

rend, fi, úgy hogy rövid idő i 
•l tel,. n útusun, kihívóan vi-1 

‘sdos asztaloknál |

levő
nyegetőieg ___
levő asztal vetült 

. — A: 
|aek va 
i. A vend; 
vozni aka 
-bán eléjük állott és az 

. mellbe ütíitic.
látván, hegy ......_ .....................,«*„
dolguk, tovább mentek. Az ügyele
tes detektív azonban igazolásra szó
lította fel a garázda fiatalembert.
. A fiatalember rútámadt a dotek- 
tivro is és revolvert rántott elő, a 
detektív azonban lekapta a támad') 
(kzeét, a revolvert elvette tőle és a 
fiatalember kezeit összekötözve, ko- 
fesin bevitte a főkapitányság köz
ponti ügyeletére.
f A rendőrségen a nála talált Írá
sok alapján megállapították, hogy 
Wurpcsán Jenőnek hívják, egy vi
déki gazdaság volt hivatalnoka, 
ahonnan különböző szabálytalapsá- 
IgQ kmiatt bocsátották el. A zsebei
ben három darab ötezrest, négy tíz
ezres óe négy ezer koronás bankje
gyet találtak, amelyek eredetére 
gém tudott kellő felvilágosítást 
ladni.
; Turcsánt kihallgatása után a 
Rendőrség őrizetbe vette és addig 
néni ongedi szabadon, amíg meg 
pein állapítja, hogy a pénzt honnan 
szerezte. Addig pedig hatóság elleni 
erőszak és közbotrány okozáséért 
indítják meg ellene az eljárást

kl-

tá- 
aíalember uzon- 

egyik urat 
A társaság tagjai 
ittas emberrel vau

, Lesz-e Stadion?
,»-*  'A Hétffii Napló tudósítójától — 

(Alig néliány hete örömhírt vitt «»« a 
Sajtó.' AttóI volt sró, hogy a Vérmezőt 

Jdvabüusan átadják a Magyar Qlympúa Bi, 
zottságnak. hogy oda nicgépiUe a Sta
diont. Kitűzték az átadás napját, kiment 
a bizottság, a jnárnökötk kijelölték a Sta
dion helyét, • némi leahhrálM beállítással 
,a Stadiont jogilag és mintegy tclekkönyvi- 
Jeg mcgépűltr.ek.tekintette a közvélemény. 

- Annak cllouérc, hogy a Vérmezőt a Sta- 
’dion ügyéte 1 foglalkozó szakkörök és 
sporlJ.iiíinűségek nem tartották egyvélemé- 
nyüen a legideálisabb helynek. ■ aa utolsó 
pillanatig is nigs, alkalmasabb területet 
igyeikczlek.elfogadtatni, u hivatalos kijelö
lés őrölnél megosztották a Vérmező tervéi 
nck hircivcl. s most már mindenki bele
nyugodott altba, hogy a Vérmezőre kerül 
a Stúdióm Heh csehben kifejezve, nőm 
bánták, hogy a Vérmezőn épül föl a nagy 
mii. lő. hogy meg fog épülni.

Ali . ciimdesedell ela a kitűzés, hely
kijelölés örömének a zaja, nyomban ujahb 
vihar előjelei keletkeztek. A Stadion 
helye pontosan ugyanazokba az akadá
lyokba ulkőz-ölt. aumly uikadúlyok még 
Ferenc József idejűben megvoltak, amelye
ket aanu’ ideién valóságos diplomáciai 
eljárással lehetett csak á Ilii dalai annyira, 
hogy a király bekegyezését adta n Sta
dionunk n Vérmezőre való elhelyezéséhez.

Alinak idején a katonaságnak voltak ag> 
gólyái aziránt, hogy a Stadion elveszi a 
katonai parádé városi területét, s csak úgy 
lehetett az osztrák tábornokok aggodal
mát cl< ztatui, hogy megát a Stadiont is 
jójésrt katonai parádé céljaira tették al- 
Rftlmas.'á — tervekben. Lelt volna « Sta- 
•lionbun tábori kápolna, a kél haránt vé
gén óriási 
vasi ág is b 
foMálb kai 
Uiiol m .. 
gadlúL tű
Myoi latoit

nu.'al. amelyen tüzérség, lo- 
.uJ ibiu'lni, szóval a Sladiou 
.ú i nr.i<|écsnrnok IcK volna,

■ i trlliclv. Még ezt is elfő*  
M>ok, csakhogy legyen

amiS iM igtafö ^ítfetésrg MM 
. k loKtenöelet ellen

Tízezer diúk lesz hajléktalan — Az állam beavatkozás át kérik
— A Hétfői Napló tudósítójától —

A Budapesten tartózkodó főis- főiskolai hallgatóknak régi kíván- ‘ 
’nt hnllo-.QMVuf ,> ínVAevU^mvAV.I ságuk, hogy a lakáskérdést, közpon-1 

, tilag intézzék. Éppen ezért most‘is-*  
. mételton kérni fogják a kormányt, i 
( hogy a külföldi országok mintájúra 1 
nálunk is

az állam központilag intézze I 
a diákok lakáskérdését

lés amennyiben ez szükségessé vú- 
I lik: beutalásos rendszer alapján. 
. Szükségesnek tartják, hogy a diák
lakások árát hivatalosan maxintál- 

i jak és az olyan főbórlők , akik 
főiskolai hallgatóknak adnak ki 
szobát albérletbe, a lakbéreket mi- 

1 nimálisan emeljék.
Diák-Otthon a Lágymányoson

i A diákok elhelyezéséről nálunk 
mindeddig a Főiskolai Hallgatók 
Orszdgos Szövcikezcte foglalkozott, I 

j amely meg is tett minden lehetőt. 
Ez a szerv azonban nem bizonyult 
elég erősnek ahhoz, hogy a lakásren
delettel sikerrel föl vehesse a küz
delmet és éppen ezért tartják fon
tosnak az állami beavatkozást.

A diáknyomor, különben erősen 
loglalkoztatja az illetékes köröket 
és szó van arról, hogy egyes köz
épületekben helyezzék el az összes 
főiskolai hallgatókat. A lakásinsé 
gén radikálisan, persze .csakis épít
kezéssel lehet segíteni. Lakásokat | 
kell építeni, mert csak igy ’ ’ 
legyűrni a lakáshiányt és az 
származó zsarolásokat.

Öt éyvol ezelőtt a fővárosi 
munkák tanáesa elhatározta, 
a. Lágymányoson diáktelepet epn, 
amelyben 1500 diák nyert volna el
helyezést. A telep három pavillon- 
ból állott volna. Hatalmas sportte
lepe, uszodája lett volna. Az épít
kezési költségek nem haladták volna 
túl a másfél millió koronát.

Az építkezésekből azonban nem 
lett semmi. Húzódott a dolog, köz- 
ben-közben tárgyaltak róla, azon
ban minden komoly eredmény nél
kül. Most azután öt év múlva elha
tározták, hegy az ősz folyamán 
megkezdik az épitkezést. Azonban 
esak egy paviliojit építenek föl, 
ahol 500 diákot tudnak majd elhe
lyezni. Ám ennek az egy épületnek 
a felépítése ma már, harminc mil
lió koronába kerül.

A főiskolai hallgatók azonban 
most maguk vették a kezükbe ügyük 
elintózését, — amint mái] említet
tük — e hót elején sérolmoikct és 
kívánságaikat először a népjóléti 
miniszter elé terjesztik. ValSszinii, 
hogy a lakásrendeletet á diáklaká
sokat érintő részeknél módosítani i 
fogják úgy a iőbérlő, mint ezzel' 
kapcsolatosan az albérlő érdekében. ‘ 

hát nem hogy cjlcnlétcs volna iránya, amc- i 
Ível követ, hanoin menésén nbban a vo-1 
untban fut. amclvwk véacélj*  a hadsereg. 
Magvarorazú^ou mór akkor is volt sporl, 
virágzó, nagv. vilánhlres, amikor nálunk 
ke onati.ztort tilos volt n sponolds. áü 
akkor is nwRlndtunk állani a Uhunkon, 
amikor a hivatalos fkatonai körök a lh’- 
toM> cselben; passzivitással nézték kiiL 
aelmünkei, tehát joggal hivnt'kothalunk

kólái hallgatókat a lakásviszonyok
kal kapcsolatban az. a helyzet fe
nyeget, hogy az őszre nem fognak 
tudni lakást kapni. Most, a ízűn idő 
alkalmából, a legtöbben vidéken la
kó szüleikhez utaztak és a lakásukat 
felmondották .Közben megjelent az , 
uj lakásrendelet és a fölemelt lak
béreket a főbérlők természetesen az ! 
albérlőkre fogják áthárítani.

A fővárosban közel húszezer fő- i 
iskolai hallgató tartózkodik. A mó-1 
dosabbak az Üllői-uton és környékén I 
laknak, sokszor hatan egy szobá-' 
bán, mig a szegényebb sorsú diákok 
a főváros periféráin, továbbá Kis- ' 
pesten, Erzsébetfalván, Újpesten, I 
Óbudán bérelnek hónapos szobát. AÍ 
főváros területén egy szoba ára I 
havonta eddig 2000-6000 korona: 

j között váltakozott, a kívül eső la
kásokért pedig 3000—3000 koronát | 
fizettek havonta — szegényebb 
diákok.

Diákuienzúkon és kongregációk-: 
bán mintegy 180'0 főiskolai hallgató 
kapott elhelyezést, ez az elenyé
szően csekély szám azonban sem-; 
mivel sem hozta közelebb a diák- 
kérdés megoldását. A diákmenzákra 
az állam fizette rá a különbözeit í 
a diákok ellátására, a kongreg/. 
ciókban pedig alapítványi helyek 
lettek létesítve, hogy pár, száz 
diák olcsó ellátás mellett folytat
hassa tanulmányait.

A főiskolai hallgatók 
a népjóléti miniszternél

A lakáskérdés egyre fenyegetőbb 
árnyi elsősorban a diákok helyzetéi 
sötétítik meg. Egészen biztos, hogy 
amikor a szünidei vakációról visz- 
szatérnek a fővárosba, a főbérlők 
a szobák árát jelentékeny százalék
kal fölemelték és egy szobáért 5000 
—6000 koronát fognak elkérni ha
vonta.

A diákok tudatában vannak en
nek és ezért elhatározták, hogy a 
lakásrendelet ellen állást foglalnak. 
A kari egyesületek vezetőiből ala
kított

nyolc tagú küldöttségetekét 
elején a népjóléti minlszter- 

terhez meneszteti 
és a minisztert kérik, höéy a lakás
rendeletet sürgősen módosítsa, mert 
ellenkező esetben tízezernél több fő
iskolai hallgató marad hajléktala
nul. A küldöttség a diákság tiltako
zását is bejelenti a lakásrendelet 
ellen, amelyet az ő szempontjukból 
is teljesen kivihetetlennek tartanak 1 

A diákság elhatározta, hogy 
amennyiben gyors orvoslást nem 
kapnak, a kormány előtt is tüntetni 
fognak u lakásrendelet ellen. A 

már Stadion. ÍAzóla — azóta cgv kicsit . 
fordult a világ, eltűnt az osztrák katonai I 
szellem, amely olyan sokszor, ol\an mé*  I 
íven avatkozott J>elc a kizárólag magyar | 
belső óletünkibe, s jogosan hilwllljk. hogy 
löbl»é a Stadion régi esetéhez hasonló be
avatkozás nem fog megtörténni. Nem is 
történt, csak annyi, honu a namzeti test- [ 
.•leuetós eauséf/cs iiuue lelt a poluári ct a 1 

érdekeknek, s igy csaknem ikizárt- j mvui*uji#c<, ieun< joggal hivnikotliRlunk 
nők ezentúl akadályok me-.l arra, hogy mi tudjuk legjobban hogy ho-

í° copen a katonai hatóságok , gyan koU sportol csinúhii. így már rnosi részéről. És mécis mealbrlént. linov a i Cinj;,.. , .. ’ m nt«T most

|

I

I

I

lüllc s ru'.nden 
hány zik •— ir..-« a kő ■ 
ii.’u;i nézőpontból is .. 
kötés a Stadionba járó 
inetfmordilika, hogy cr<\- ,;;.. 
Iáik ozásnak is foRialkozr.ia ;

Mc« igen messze van umi 
séífe, hocv 1’ ' 
192 !.ben Parisba 
kapja meg. i 
jutna esel!cí» 
uiegifiért 1920 . .... 
f(>K eldőlni Párisbán

Ha 1924-ben arra hivatko; 
van Stadionunk.. ~ •
r ’ H?32-iki olympiúszt.

1924-ben mind

in.n esc'Jfj 
*s Mert 

•’lalnnn al- 
-ycr ember 
le.sz a víl. 
Stadionnal.

Buduixsl Oivmpiidot3 kiXu 

r.shan l«. 192U-at talán Bóm> 
vagy e«y északi állam, 1932 

“ MujvarorsaüKnuk , 
műhelyeit, de ez is 1924-ben

halnánk. Ii0Rv 
■nieg is kapnák lcgalöíb 

• ,„v íqoj , ’-’.'iurzt de mert biztos, 
I onv 1924-ben ...ec nundi-i ott tartunk 
hogy Budapesten csak a Urmezőn lehet 
Stadiont építeni, s mert a Vérmezőt soha 
sem kaphatjuk meg, bele kell nyufiodnun’- 
abba, hogy Budapesten Stadion á 
Olympiász soha sem lesz

KÖZGAZDASÁG
A tőzsdetanács 

és a délutáni magánforgalom 
— A Hétfii Napló tudósítójául. -

A utal napon megnyílik a tőzsde 
épületében a magánforgalom és ez
zel létjogosultságát, de egyben létét 
is végleg elveszti a kávéházi magán
forgalom, amelynek szélsőséges vol
tára és kilengéseire éppen a Hétfői 
Napló hívta fel a figyelmet A tőzs
detanácsé a felelősség, hogy a ká
véházi magánforgalmat egészen ad 
dig hagyta a délutáni üzleti életben 
szerepet játszani, amíg ott teljesen 

,“,í‘"",u - elvadultak az álla
potok. A tőzsdetanács erre a lépés
re, melyre évgre most rászáuta ma
gát, módot és alkalmat találhatott 
volna már jóval előbb is. Várt azon
ban addig, amíg a közvélemény fel- 
•'üdült, a sajtó tiltakozott és a rend
őrség — amint az ilyenkor már szo
kásos — nem éppen keztyiis kézzel 
beavatkozott. 11a tőzsdetagokat vit
tek be a rendőrségre, amint hogy 
vittek, azok köszönjék meg ezt a 
vendégszereplésüket a tőzsdetanács
nak, amely a délutáni magánforga
lom elől elzárta kapuit. Mosf azután 
meggazdagodva tanulságokkal és a 
világ leggroteszkobb sztrájkjának 
tapasztalataival, megnyílik lúvata- 

i los ellenőrzéssel, bent a tőzsde ópü- 
I hitében . a délutáni magánforgalom. 
Igazán nincsen módunkban ezt az 
újítást a .tőzsd. tanács javára Írni, 
hiszen csak ükkor cseleküd?:*,  ami
kor mar mi kiáltottunk tiiz ■. 1/e 
vannak egyéb területek ahol a 
loR-detanácH működésű élénken ki
hívja a kritikát, de arra az állás
pontra helyezkedik, hogy c-'icL 'dni 
még akkor is ráér, amikor vesze
delem komolyabb inérc tekot ölt.

wsepci juisza 
ki "i elÍE.rált a játé) °b>>ol nnJ. . ....

köz
li og-y 
épít.

I

I

részéről. És mégis mcglörlént, hogy a már I a Stadion ± í moMkijelöli vérmezei helyet bajosai kapja ísffiX
T. mcrl ’ V#rr* "*•  l'0<"' mí!u" 'X7&«W A,/ I 

“ fSváros lularfonn, míc mn is a katonai I leni, csak a Vérme-nn . „L, t.n °> . ikanak InltatedM lml4siifltóbo tartorik, . Mrmilwa formában Stadion„ órtóí^l" ' 
olt nscklvok merültek fai , katonai pn- ! ahol, a lomha hol. khilkoHk Jő a ' rí*Sk  férőbe tekinteti Ura 4«da-' ré«i ■ lók«Savti„ £*£±5  ?! ” 
dik tehát a Stadion kálváriáig. s ezek, Városligetben ha a Nópaziteten (»»’. Mar" után nincs kéhéfl aziránt, hogy a Verme- ' riUslgeLi ha a SZSEab ? . u 

!j'* d:“v '“i,™-! o*"*"  • h:
lantikor felépül, csak abban a formában Getlértheau tetei/n n i- ’ a ..piUhet m« am.lv .Martam. . t.lfa l,aí. miÓZ:v 'íőiy° hol° Sk SS’ 
kiiA,6'»« kaloont cílokat fo« .xolaílni i> ir.ea csiHWík

I CondoHíroak »}„. |,oay 1„ .kartól ípi. 
’ J*  *.  Sl"‘llc”"- Wtiimi sincs WS-

(Adók férőséae tckintclében. Újra kezdő- ! rési ‘ lóversenyen, hr^bán’ hí í

nem polgári sportol. .
A megvár sport minden vonaHcorásban ' 

nemzetvédelmi célokat szolgál. előkészítő. 
iskolája éppen a kntanai érdekoknak, te-1

ir.ec.

-í i/Jtf&AQüZEM" könyvkiadó és nyomda r.-t kórforgóvópein, Rökk Szilárd-utca 8,

utr.. .. ........ ........... óim 3 HU-löihtte, abban az órában, mikor a S’tndion 
mwinvnik, ««v ul világ kckükniHt kart-

A Kőbányai Polyárl Sarfőző Rt. <*  hó 
-én üirtott l’.öí'.gyillésén révnél).•"iiké.’it 

továbbá 
'rlék’i rész
ül cl, rne-

15
70 koroua osztalék Jc; fiz'. ló-ót.
1Í.50Q drb 600 km- 
vőny kibocsátási:t 
lyek ,2:1 arány'bf'.ii ....... ..............
részvényesek rcndclkozéréro darabiukint 
2650 korona hofizót^ cllonóbon. A köz- 
pyiiiéa egybeu elhatározta n vészvéuy- 
íársaaúgnt’k a Szent Isíváu Táps/ íuiil-• 
vű|c Kt.-ri való egyosiUés'J. Az c.Imh'íc'I 
jog f. hó 18-tól julius 51-ig bcz-'-rólajf 
gyakorolható a túrsosúí,*  péyztúrúnúi A., 
óíaglódi-ut 17., továbbá u Magyiir Álta
lános Jlltclbanlniál és n Magyar Loszá- 
nüteló- és Péaeváitóbankniü.
r5>öí-VtA.*  Vx- ’A***»*

# f- I*  V á r ö ’ y, yfl >

V'4ros)it®^
Telefonüám: 33—53

Dr.

Haponta ’/rö órakor 
a í&wcs 

juHu&l mii ser 
CsíliórKk, szoinluk »•• p.V- és tinnefun <■ '' 
órakor csaJ Ui mokci^id*.  •

kkwmahtay látván távolié;’ 
a szerkesztésért felt!

Dr. ELIííí HUGÓ
Társöre/korrJ’!.-:

ELBK 1WGA és PAJOR M 
SZOM AH AZ Y ISTVÁN

Üzemvezető: Gunt'ch Qyörfv.


