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Gróf Bethten István 
Eckkardt javastata elten 
n miniszteveln&ti ma válaszol az ímdemnitás vitában 
elhangzott beszédekre — Csalt októberben kap a nem- 

zetgytllés r&vldebb szünetet
- A Hétfői Naplő tudósit ójától - 
kijelentésekre van szükség, amelyek 
sem jobbról, sem balról nem mérge
sítik el a helyzetet, de amelyek azt 
fogják eredményezni, hogy a politi
ka kaotikus keveredettsége tovább 
tart’

A mai, hétfői ülésen szavaznak a 
határozati javaslatokról is. így ma 
dől el a sorsa a nagy nevezetességre 
vergődött Eekhard-féle javaslatnak 
is. amely tudvalevőleg négy lapnak 
a megszüntetését követeli. A kor
mánypárton úgy tudják, hogy

ar. Eekhardt-félo határozati ja
vaslat elfogadásáról szó sem le

het.
Többek között Mayer János, meg

hatalmazott miniszter jelentette ki 
a sajtó képviselői előtt, hogy az 
Eckhardt-féle javaslat elfogadása 3 
lehetetlenségek soréba tartozik. Ma 
már csak arról van szó, hogy milyen 
módon történik az elintézés? Az 
egyik, inkább egyszerűbb mód az 
lenne, ha Eckhardt Tibor vissza
vonná határozati javaslatát, akár

Péntekeu este már félnyolc felé 
közeledett! az óramutató, amikor, a 
kormány tagjai szinte teljes szám
ban ott ültek a nemzetgyűlés ülés
termében a félkörben elhelyezett 
bársonyszékekben. A szélsőbaloldali 
padokban Pcidl Gyula, a szociál
demokraták parlamenti frakciójá
nak elnöke, beszél' komolyan, hig
gadtan, nyugodtan. A kormánypárti 
padokban az izgalom ütötte fel a fe
jét. Valamit vártak, ami fizikai 
akadályok, az óramutató gyors elő
rehaladása miatt, nem következhe
tett be. Gróf Bethlen István minisz
terelnök akart beszélni, de az idő 
előrehaladottsága miatt el kellett 
halasztani a beszédét, amelyet — cl 
kell ismerni — nemcsak a kormány
párt, nemcsak a parlament, de az 
egész ország feszült izgalommal 
vár.

Ilyen körülmények között gróf' 
hMöTáiMStt'mmdjn’eírbitódét, “óként akár a miniszterelnök mai 
amelyben válaszolni fog az indem- -zédeben e hangzó felhívásra. A
nitási vita során elhangzott beszé
dekre. Meg kell állapítani, hogy

■jjóf Bethlen István még minisz
terelnöksége alatt egyetlen olyan 

rendkívüli fontosságú beszédet 
sem mondott mint amilyen most 

várnak tőle.
Az indemnitási vita az aktuális 

kérdéseknek olyan sorozatát vetette 
fel, hogy a miniszterelnöknek, ha 
mindenre ki akarna terjeszkedni, 
hatalmas szónoki müvet kellene a 

* nemzetgyűlésben előállani. Ennek 
azonban nincsen célja, de bizonyos, 
hogy több olyan kijelentést tesz 
majd, amelyek, az ország megnyug
tatására szükségesek. Ezek közé 
tartozik többek között a drágaság 
kérdése is, amelyre a miniszterel
nöknek mindenesetre ki kell térnie.

De a kormány politikájának jö
vendő érája is a mai miniszterel
nöki besédben fog kibontakozni. A 
kommunizmus búkása óta talán még 
egyszer som volt olyan kritikus a 
politikai helyzet, mint ma; de azt 
hiszik, hogy gróf Bethlen István a 
maga ismert, ügyes diplomáciájával 
még egyszer meg tudja menteni a 
kormánypárt egységét, amelyet pe
dig két oldalról fenyeget komoly 
veszedelem. Ennek a két oldalról fe
nyegető veszedelemnek egyik sebét, 
amely Gadl Gasztonéktól indult ki, 
esak parlamenten kívüli tárgyalá
sokkal lehet elintézni, amiben hisz
nek is. De az egység feltétlen Ilivel 
azt mondják, hogy a miniszterelnök 
beszéde le fogja szerelni — legalább 
egyelőre — a Gömbös-Wolff-hck- 
AottL Mooertot is. Itt dMo©aVki*8  

másik mód az, hogy a többség libe
rális és jogokat tisztelő része az el
lenzékkel együtt leszavazza a hatá
rozati javaslatot. Vannak olyan hí
rek is, amelyok azonban egyáltalán 
nem bírnak a valósziniiségnck lát
szatával és amelyek szerint a mi
niszterelnök pártkérdéssé tenné az 
Eckhardt-féle határozati javaslatié- 
szavazását. Ez ellen szól Bethlen 
mindenkor megnyilatkozó taktikus 
eljárása, mert ha ezt az utat válasz
taná, az határozottan azt jelentené, 
hogy a Gömbös-Eckhardt frakciót 
egyszerűen kiparancsolja a pártból. 
Erre pedig számítani nem lehet és 
igy legvalószínűbb, hogy gróf Beth
len István felszólítására Eckhardt 
Tibo rrnag fogja határozali javasla
tát — előzetes megállapodás után — 
visszavonni.

A npmzetgyűlés egyébként már 
meglehetősen türelmetlen. A nyár 
immár második felébe hajlik, oda
haza folyik a munka és a képviselők 
nem mozdulhatnak. Jó forrásból 
vett értesülésünk szerint azonban 
gróf Bethlen István minisszterelnök 
nincs abban a helyzetben, hogy e 
tekintetben a közóhajnak eleget te
gyen. Hir szerint ugyanis

egyáltalán nein lesz nyári szü
net, hanem a kormány majd ok
tóberben ad rövidebb vakációt a 

tisztelt Háznak.
Az indemnitási vita általános 

része' véget ért ugyan és a részletek
kel -- amelyeket szintné nyolc órás 
üléseken tárgyalnak — is hamaro-
san, pár nap múlva végeznek; de a válaszolta, hogy ezeket a Gürögor- ,-.vi „„i,„(|SáKra van Igénye, 
miniazterterelniik semmiképpen s^mlszág és Törökország közt, fennálló a tiltakozó nagygyűlés >nrg elfogadta 
tekint ol az összes adójavaslatok | liadiállapot jogosplttA teszi. Más-, srhwolger Jówet és Száléi Lajos MntAr- 
letárgyalósától, de egyben még a részt a Göben és Breslan 1914. évi I nökSk Jnvnslntíit. hogy az iisszes ni listás 
száron le akarják tárgyaltatni a I.útja a Pjtr.daue.Uákgn át a tongor■■ tleziviiwiök küldötteege kereew tel a nh

főrendiházró] szóló törvényjavasla
tot is, amelylyel szemben pedig az 
egész ellenzék igen elszántan fog 
felvonulni. Ma ezek a tervek, ame
lyek azonban a helyzet hatása alatt 
meg is változhatnak. A mai naptól, 
a miniszterelnök mai beszédétől függ 
külöben minden, még az is, hogy hu

flnSlía nem M Konslnntlnápoly niesszállísfi 
Az athéni angol követ tiltakozó lépése

Pária, julius 30.
(ffaraa.) A lapok jelentése szerint 

a görög ügyy.iv őtegnap a külügy- 
minisztériúmban jegyzéket nyújtott 
át, amelyben Görögország formáli
san felhatalmazást kért Konstanti
né pol y*  'megWüáüíú’SiíTá; ‘Görögország, 
— mondja a jegyzék — kizárólag a 
szövetségesekkel való teljes össz
hangban óhajt eljárni. Mint a lapok 
jelentik, a felhatalmazást azonnal 
megtagadták.

Páris, julius 30.
(Havas.) Konstantinápolyi jelentés 

szerint görög csapatok partraszálli- 
tása Rodostóban tovább tart. A part
ra szállított csapatok számát 35.000-re 
becsülik. Egy görög járőrt, amely a 
semleges zónába nyomült, rövid 
harc után török Rendőrség yissza- 
üzötf.

Athén, julius 30.
A szövetséges hatalmaknak át

nyújtott görög jegyzékek Kon
stantinápoly megszállását az egyet
len eszköznek mondják a békekötés 
gyorsítására és felkérik a kormá
nyokat, hogy ennek megfelelően 
utasítsák a megszálló csapatokat, 
hogy a görög hadsereg akciójával 
szeihben ne ellenkezzenek. Harring- 
ton kijelentése, hogy minden Kon
stantinápoly ellen Irányuló akciót 
erőszakkal akadályozna meg, erős 
benyomást keltett A’ miniszterek 
hárpm óra hosszat tartó tanácsko
zást folytattak.

Athén, julius 30.
Az anögl ügyvivő a görög kor

mánynál tiltakozó lépést tett a Kon
stantiné pply felé való előrenyomu
lás ellen. 

London, julius 30.
(Reuter.) A brit kormány a szov- 

jetkormúnynak a görög flotta moz
dulatai „ellen tett tiltakozására azt 
válaszolta, hogy ezeket a Görögor-

szonnégy óra alatt nem állunk-e 
szemben egy teljes parlamenti át- 
csoportosulással!

Rakovszliy belllgy- 
miniszter egyetlen jelölt 

Nyinegy Házán
Nyíregyházáról jelentik, hogy 

Rakovszky belügyminiszter 5432, el
len jelöl tje Lovas-Kovács József 260 
elfogadható aláírót kapott Mint
hogy Lovas-Kovács József kétszeri 
újabb halásztél: után sem tudta 
megszerezni az előirt számú aláírót, 
Rakovszky Iván belügyminiszter a 
város egyhangúlag megválasztott 
képviselőjének tekintendő. A vá
lasztási elnök augusztus 3-án reggel 
i’p'gja hivatalosan kihirdetni a .vá
lasztás eredményét.

szorosok semlegességét felborított^ 
A válaszjegyzék végül kijelenti, 
hogy nincs semmiféle bizonyíték 
arra, líogy a szovjetkormány intéz
kedéseket tenne az angorai kormány 
katonai operációinak megakadályty 
zására.

Az állami tisztviselők 
az A és 8 lista ellen

Küldöttséget menesztetek 
a miniszterelnökhöz

Vasárnap délután tartották a B) lis
tára helyezett állami tisztviselők tilta
kozó nagygyűlésüket a Nyugati pályaud
var külön éttermében. A tiltakozó nagy
gyűlésen több mint kétezer B) listás ál
lami tisztviselő jelont meg, akik izgatott 
hangot adták elő sérelmeiket és követel
ték annak reparálását.

Szilágyi Zoltán menekült egyetemi 
tanárt választották meg elnöknek, oki 
megnyitójában annak a hitének adott ki
fejezést, hogy a kormány rendelete a B) 
listára helyezése ügyében még nem aa 
utolsó szó.

A tiltakozó nagygyűlés céljának is
mertetése után Farkas Dezső határozati 
Javaslatot terjesztett elő. amely java
solja ogy bizottság megalakítását, amely; 
a B. listások ügyét állandóan napiren
den tartja, annak bármily módon való 
elintézéséig.

Molnár Béla volt mrtv. hivatalnok is
mertette az összes állami B. listája 
tisztviselők elbocsátására kidolgozott 
végkielégítést kimutatást, amely fizetési 
osztály szerint az olbocsújtott tisztvise
lőknek 107.400—47.000 korona végkielégí
tést juttatna. Ezt a bejelentést az egybe
gyűltek nagy zajjal fogadták és hevesen 
tiltakoztak a végkielégítés ellon.

A nagygyűlés rendkívül izgatott han
gulatban végeredményében amellett fog. 
Iáit állást, hogy a 13} listát, mint meg
bélyegző erőszakos rmdeloto ta kor
mányinak hatályon kívül kell helyeznie, 
S követelik, hogy ügyük elintézését a 
tisztviselők természetbeni ellátását és 
rendes javadalmazásukat továbbra is 
folyósítsák, a nyugdíjazásnál hallgassák 
meg az érdekeltek bizottságát s először 
azokat küldjék nyugdíjba, akik menni 
akarnak. Követelik, hogy vizsgálja meg 
a kormány ix tisztviselők politikai maga
tartását és tartsa tiszteletben u törvény
ben biztosított Rmn jogot, hogy a nyug- 
díjba küldés előtt a tisztviselőnek egy
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nlaz tér elnök öt és memorandumba fog
lalva követeléseiket, kérjék a B) lista el
törlését s a nyugdíjazások humánus el
intézését. A nagygyűlés a javaslat elfo
gadása után, felkérte Szilágyi Zoltán el
nököt, hogy a miniszterelnöknél eszkö
zölje ki a küldöttség fogadását, hogy ez 
alkaloiumaal kérésüket lehetőleg augusz
tus 2-án, szerdán Írásban és szóban a mi
niszterelnök elé terjeszthessék. A nagy
gyűlés Szilád! Zoltán elnök zárószaval 
után délután 5 órakor véget ért.

Ehelyütt említjük meg, hogy a B) listás 
óvónők és tanítónők ugyancsak vasárnap 
délelőtt értekezletet tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy csatlakoznak a hason- 
sorsu állami tisztviselők mozgalmához.

Jűmbcr ur Jámbor Kutyája vagy 
ha űpnMnyfogó Kutya sztrájkol
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Ismeretes az a rendelet, mely sze
rint mindenkinek kötelezővé teszi a 
patkányok és egerek pusztítását. 
Berliner Márkus Baross-utea 83. 
szám alatti kereskedő eleget akart 
tenni a népjóléti miniszté.ium eme 
rendeletének és 500 koronáért vett 
egy kutyát Jámbor L. Tivadar eb
tenyésztőtől, aki kezességet vállalt, 
hogy a kutya a népjóléti miniszté
rium rendeletének már fajánál és 
szokásánál fogva eleget fog tenni. 
A kutya azonban, ugylátszik, nem 
vette tudomásul a rendelet életbe
léptetését, mert a gazdája jótállása 
ellenére nem fogott hozzá a patká
nyok pusztításához, amelyek pedig 
elég nagy számban gyönyörködtet
ték Berliner urat.

Berliner többször adott a kutyá
nak halasztást kötelezett munkájá
nak a felvételére, de a kutya sem a 
barátságos nógatásnak, sem pedig ■ 
az erélyes felszólításnak nem tett ;r , r» ----------------------------- ,, -wvv ei egy Duaapesu nusnagy-
eleget Berliner erre megelégelte a vágó-cég főnöke, ki a valuta eltoló
kutya sztrájkját és visszaadta, 11- *-i-**-  —x------
tetve kicserélte volt gazdájánál egy 
másik kutyával, mely azonban már 
1000 koronába került Berliner nem 
sokalta az ezer koronát sem, mertBvaaim M váci aviuutti boiu, mert urut renaeiL egy trieszti exportőr 
Jámbor, kinek kutyái, nőmén est Olaszországba való szállításra. Az
ómen, jámborak, most már akár 
írást Is adott volna arról, hogy a 
kutya ismeri a rendeletet és, ami a 
fő, kötelességét.

Berliner jól tartotta .ezt a kutyát 
is és bizott benne, hogy már lesd éj
szaka fel fogja venni a harcot a pat
kányokkal. Türelmetlenül is várta 
a reggelt. De, sajnos, semmi ered
mény. A másik reggeleu ugyanaz az 
erodmóny, vagyis ismét semmi. És 
miután napokon keresztül hiába 
várta a kutya kiváló munkásságá
nak k&szél fogható eredményét, fel
mondott rövid utón ennke is.

Visszaadni azonban nem tudta, 
mert nem temerte Jámbor ur elmét. 
Szabadulni szeretett volna az átko
zott állattól, mert Berliner jelsza
vát, hogy „aki nem dolgozik, ne is 
egyék", a kutyára is vonatkoztatta, 
oz pedig, bár nem dolgozott, enni 
mégis akart, sőt Berliner állítása 
szerint szokatlan jó étvággyal reif- 
delkezett. Kiment a Vili, kerület! 
elöljárósághoz, ahol a kerületi állrt- 
orvostól kért tanácsot, mitévő le
gyen a sztrájkoló kutyával. Itt azt 
a tanácsot kapta, hogy adja át az 
Állatvédő Egyesületnek. Ezt a taná- 
bsot merfogadta volna, ha nem kér
ték vcr'na tőle a kutya ellátásának 
diját előre. Erről természetesen hal
lani som akart é« haznvftte újból a 
kutyát amelyet lelke mélyéből gyű
lölt.

Végre jelentkezett Jámbor ur a 
hátralevő vételárért Amint belé
pett, Berliner n súlyos invektivák 
egész özönét zúdította fejére. Ilyet 
már azonban a legjámborabb Jám
bor sem tűr el és versenyt szaladva 
visszaufásított kutyájával, egyene
sen a btintptőjárásblrósághoz for
dult elégtételért.

Most volt Cslllóry bíró előtt a tár
gyalás. ahol Jámbor elmondta sú
lyos Inzultusának történetet De el
mondta védekezését Berlinéi te, aki

Ezrekre menő lakbérper indul 
met anguszliis elsején

Tömegekben várják ax érdekeltek a beadványuk elfogadását 
— A Hétfői Napló tudósítójától —

Az uj lakásrendelet tulajdonkép
pen csak holnap lép életbe, azonban 
már most megállapítható, hogy a 
lakásrendeletből kifolyólag renge
teg sok-sok ezen pör indul meg a 
budapesti központi járásbíróság 
előtt.

A szabadjára eresztett háztulaj
donosok a múlt héten megkezdték a 
hallatlanul nagy stájgcr,olási ma
nőverüket és a mindenképpen meg
nyomorított partájok már most siet
nek oltalomért a bírósághoz. Né
hány nap óta a központi járásbíró
ság első emeletének 105. ajtaja előtt 
a hivatalos órák alatt hatalmas tö
meg — jobbára ügyvédek — ácso- 
rognak. A 105. számú szobában kell 
ugyanis benyújtani a bérleszállitás, 
vagy a bérmegállapítás iránt be
nyújtott panaszokat. A lakásrende
let bizonyos esetekben a bérlő köte
lességévé teszi, hogy a bírósághoz 
forduljon, ha a stájgerolásnál a

hivatkozott elkeseredésére, kálvária
járására a kutyával stb. Miután 
mindezeknek igazolására tanukat 
akar állítani, a biró a tárgyalást el
napolta október közepéig.

Talált egy millió korona 
Mire jó a jégbehütés ?

Hö'gy milyen ördögi játékot üz 
manapság a valutának ingadozása, 
illetve rövid időközben való felszö
kése. annak egy igen érdekes esetét 
beszélte el egy budapesti husnagy-

'dása folytán egész véletlenül jutott 
egy millióhoz, jobbanmondva talált 
egy millió koronát.

Január hónapban egy vagon hús
árut rendelt egy trieszti exportőr 

.„-í —Az 
árut teljesen előirásszertien beva- 
gonir óztuk és feladtuk Olaszor
szágba. Az áruért kifizettük a meg
felelő vámdijtételt és miután idő
közben megdrágultak a húsáruk, 
nemcsak elveszett a hasznunk, de 
még körülbelül hatvanezer korona 
veszteséggel zártuk le a szállítás 
mérlegét Amikor a vagonnak szál
lítólevelét visszakaptuk, észrevet
tük, hogy a húsáru súlyával együtt 
az áru épségben maradása érdeké- 
benvoleküldött jeget is vámolás alá 
vették és meg te fizettették Mcgfel- 
lcbeztük ti jogtalan elvámolást és 
az e hó 16-iki postával kaptunk az 
olasz vámhivataltól egy 15.000 lírás 
chequet vámvisszatérítés gyanánt. 
Az érdekes a dologban, hogy ami
kor a jégért 15000 líra vámot fizet
tünk, a líra 12 koronán állott és ma, 
amikor n 15.000 lirás chequet bevál
tottuk, 76 koronás kurzuson váltot
tuk be. A valutakülönbözot tehát 
körülbelül egy millió korona volt.

A Hitelbank 
és Oroszország 

Or4f volt vamói követ
4a Kállay igaagatö Rigában

A masy*f-arow  SMia.fcl 
«OTXiol»ta u óv eleje óta Iáiért nálunk. 
Nem ennyire u OroszOTraáetól .zfllit- 
ható nyersanyagok vonzották a magyar 
gazdasági köröket, hanem inkább ae a 
lehetőség lebegett előttük, hogy Kdet- 
Eorópábn nem jelentéktelen ipari fel- 
kéezülttégüak alapján győzzük a ver
senyt m orom piacon még a közelebb 
fekvő németekkel etemben ie .Ezenki- 
vül egész sereg élelmiszeriben rendelke
zünk folaslesspel, amelyeket az oroszok 
sokkal messzebb fekjvő pontokról kény
tetemek most horasróllitani. Egyetlen 
bökkenő oll előttünk; vájjon a pénz
ügyileg teljesen megsemmisült Oroszor
szág fizetőképes-e annyira, hogy a neki 
szállított árak ellenértékét • magyar' 
vállalatok rendbe® megkaphatják, <

házlulajdouos túllépte a rendeletben 
megjelölt határokat, sok esetben 
pedig a háztulajdonosnak kell a 
bírósághoz fordulni, ha a lakó yisz- 
szautasitja a stájgorolást.

A fiskálisok a. 105. számú szobá
ban bemutatják a kérvényt, arra a 
hivatalnok ráüt egy bélyegzőt, visz- 
szaadja a kérvényt és erre megkez
dődik újra az ácsorgós a 108. számú 
szoba előtt. Itten dr. Dcbis táblabiró 
elé kerül a panaszos beadvány, aki 
.kiszámítja, hogy milyen összegű 
illetéket kell leróni a panaszos be
adványra és azt a kérvényekre rá
vezeti, aztán vissza kell menni Újra 
a 105. szobába, ott le kell fizetni a 
kiszámított illetékeket készpénzben, 
aztán iktatják a beadványt és igy 
jut az úgynevezett főlajstrom-iro- 
dába, ahonnét pedig ahhoz a bíró
hoz jut a panasz, aki tárgyalást 
tűz ki az ügyben.( Augusztus ele
jén megindulnak tehát a lekbérpö- 
rok ezxoi.

A közeledés gondolatát legelőször a 
Gépipar karolta, fel és megbízásukból dr. 
Fenyő Miksa az elmúlt hónapokban köz
vetlenül tárgyalt is Berlinben, ahol a 
szovjet gazdasági kiküldöttjei éppen ta
nácskoztak a német ipar vezetőivel. Fe
nyő abban az irányban dolgozott, hogy 
a magyar gyáripar, esetleg német nehéz
iparral szövetkozve társul és együttha
ladnak árucikkeik értékesítése céljából 
az orosz piacon. A közös vállalkozás for
májául szindikátusok létesítését tervez
ték, amelyekben a magyar és német 
gyárak tömörültek volna és Fenyő igaz
gató ^berlini tárgyalásaiból az ta meg
győződést merítette, hogy bizonyos cik
kekben sikert lehetne elérni. Meg kell 
jegyeznünk, hogy ezek a tárgyalások a 
magyar kormány tudtával és előzetes 
beleegyezésével folytak. De pozitívumot 
mégsem eredményeztek és a gazdasági 
közeledés gondolata csakhamar elhomá
lyosult.

Végre most a Magyar Általános Hitel
bank ismét felszínre hozta a tervet és 
az intézet elhatározta, hogy megbízotta
kat küld ki Oroszországba és az ahhoz 
közeloső területekre, okik pontos és meg
bízható adatok után kutatnak, hogy mi
lyen magyar árucikkeket lehetne Orosz
országban éréikesiteni. A Hitelbank arra 
gondolt ugyanis, hogy mindazok az ipar
vállalatok, amelyek a bank érdekkörébe 
tartoznak, nincsenek toljesitőképesságük 
erejéig kihasználva és ha az orosz össze
köttetéseket megszerzik, teljes üzemmel 
dolgoznának. és a fölösleget ott helyezik 
el. így elsősorban különböző gazdasági 
gépek exportálását tervezték, amely gé
peket a Ganz^Dawbius állítja elő. Csak
hamar kiszemelték a' megbízottakat is. 
okik a Hitelbank terveinek megfelelőied 
bejárják a leijei ölt orosz területeket, 
ahol alkalom nyílna egyes árufajták el- 
adáeára. A megbízottak: dr. Kállay Ru
dolf és gróf Csekonics Iván mintegy há- 
rom héttel ezelőtt indultak útnak. Gróf 
Csekonics Magyarország varsói követe 
volt és mint ályen behatóan ismerí a lcn- 
gyélcr&zági és az orosz gazdasági viszo
nyokat, állandóan foglalkozott gazda
sági kérdésekkel és vállalkozott arra, 
hogy Összeköttetéseit és tudácát a ma
gyar ipar terjeszkedésének szolgálatába 
állítja. Dr. Kállay Rudolf pedig a Hi
telbank érdekköréhez tartozó Nemzetkö
zi Kivitel és Behozatali Rt. egyik igaz
gatója, egyébként Kállay Tibor pénz
ügyminiszter fivére.

A törv az volt, hogy amennyiben a 
két megbízott, akit a bank vezetősége 
tanulmányi bizottságnak nevezett el, 
sikerrel járna és komoly elhelyezési le- 
heőségökről adna hirt, a kivitel lebonyo
lításával a Nemzetközi Kiviteli és Beho
zatali Rt.-ot bízzák mag. A tanulmányi 
bizottság az első jelentését Rigából kül
dötte, majd ezt kövctőleg még további 
beszámolók is érkeztek a Hitelbankhoz, 
amelyek azonban egyáltalában nem iga- i 
tolták a vállalkozáshoz fűzött reménye
ket. Kiderül belőlük, hogy a Ganc-Da- < 
nubius gazdasági gépeinek elhelyezése . 
szántó leküzdhetetlen nehézségekbe üt
közik, a hitel viszonyok sem olyanok, 
hogy megnyugtathatnák aa árut expor- ‘ 
táló vállalatokat Tagadhatatlan, hogy J 
hogy azon a vidékér élelmiszerekben ‘ 
hiány van és esotleg lisztet lehetne oda

írl szállítani.. ámde arra nem lehet cnndol-
4 ni, hogy a lisztüzlet túlságos rentábilis

lenne, wiutin • v«Sk aagyoa j. 
fi -valuta relációkat és .legjobb sastEm^ 
világparitáshoz egészen közelállód 1 
kát lehetne elérni.

A Hitelbank az orosz terüleUlKi 
való ügyletkötésre vonatkozólag 
akkor fog végleges álláspontot elfo«bi 
ni, ha a bizottság visszaérkezik éa 
letea jelentést tesz aa igazgatóságnak/

PESTI SÉTÁK
Városmajor

Hiába, ez ellen nem lehet küzdeni 
A kultúra terjed. Ellenállhatatlan 
erővel, nagyszerű lendülettel, min
dent eltipró gazsággal. Nem lehet 
kibir.ni. A természet szabad és naiv 
gyermeke, aki a nagy Jcan Jauqes 
útmutatásai nyomán nevelkedett 
menekül előle, fut, szalad, loholva 
es lihegve, hogy valahol még meg
találja a szent és kultúrától meg 
nem fertőzött természetet.

De ha nem búvik a politika ber
keibe — ami űtóvégre nem adatik 
meg mindenkinek —, akkor minden
hol a kultúrába ütközik. Ami pedig 
öreg hiba. Mert ki nem szereti néha 
levetni a cipőit, hogy mezítláb vé
gigszaladhasson a zöld pázsiton, 
selymes homokon, jó, puha, égető 
porán a falusi utcának, hogy talpai
ban legalább, ha másutt nem élvez
hesse a drága, csiklandó mezítelen
séget. De nem lehet. A lelki cipő- 
leyetés ( mert magúnkra, szegény 
f'díszterekre csak ilyen értelemben 
gondoltam) ma már a szürke és 
bambán tanuló kőházak között lehe
tetlen, az udvariasság, jólneveltség, 
modor és tudja a jó Isten még mi
féle Undorító konvenciók utálatot 
csápjai szorongatnak mindég és 
mindenhol.

Egy utolsó refugiümúnk volt mégi 
az úgynevezett Zöld (ügyetlen for
dítása a németnek), amelyhez izzad- 
ságos, tikkasztó*  fullasztó, kínlódó, 
lábrataposó, gorombáskodó, idege
sítő, kényelmetlen, szomorúi villa
mosutazás Után jutottunk.

— Ki a Zöldbe! — dúdoltuk vidá
man vasárnap délután, mi szegény 
szürke hangyái e szomorú bolynak, 
amelyet Pestnek neveztek és mindért 
kínlódásunk előre való tudatának 
ellenére sok káromkodások, szivszo- 
rongások és egyéb földi nem-jói 
közepette felkapaszkodtunk a villa
mosra.

Meddig tartott, míg a Zöldbe ét
tünk? Sokáig. Félóráig, három
negyedóráig, aszerint, amint halad
tunk a korral. Volt idő, mikot még 
a ligetben, vagy mondják lizsében 
is akadt gyep, ahol ebédelni leheteti 
mezítláb, zsíros papirosból. De mind 
kijjebb és kijjebb szorultunk. Mene
kültünk, küzdve és harcolva, 0üe- 
rtlla-harcok közepette, ntócsatározá- 
sokkal, mert megpróbáltuk még a 
kultúra által már okkupáit terüle
teken is egy óvatlan pillanatban 
levetni a cipőnket. Egyszer, kétszer 
sikerült is, azútdtn rajtavesztet
tünk. És igy voltunk kénytelenek, 
minden talpalattnyi helyért folyta
tott keserű küzdelem titán terüle
tünket lépésről-lépésre feladni.

És igy maradt meg végül is egye
dül a drága Városmajor.

Ringlispil volt még és hajóhinta, 
sőt, baka-szerelem !s.

Csak néhány héttel ezelőtt voltam 
kint Utoljára. Jaj, micsoda kedves 
dolgokat láttam. Egy öreg házaspár 
ült kint egy nagykendőn és amit, én 
csak szimbolikusan értettem: a cipő- 
levetést. ők praktikusan is megcse- 
lekedték. Levették bizony a jó öreg 
c.ugoscipőket, levették a harisnyát 
(az asszony) és a kapcát (a férfi) 
és ott szellőztették a lágy nagykort- 
dőn egyáltalán nem manikűrözött, 
pütyhös, laposra taposott lábúkat. 
Az öreg úr, valószínűleg a vérkerin
gés elősegítése céljából azt n bizo
nyos illetlen madzagot is kioldotta 
odalenn. És a nagykendő mellett ott 
volt minden obligát kellék: a zsíros 
papiros, a lerúgott csont, a leveM
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ManénikénekVt! Mikaa cIilöklós»wl rendid- becsületsértés vétsége mint feljelen
ni A vuh közgyűlést .tartott, amelynek tért adott be Eckhardt be Eekhárdt

És valóban, volt bakaszerelem is. 
Kis pesztrával. Unalmas és clcsépelt 
téma annak, aki Írja, vagy olvassa, 
de hallatlanul érdekes annak, aki 
csinálja. Legalább is a kettejük vi
selkedéséből erre lehetett következ
tetni.

Volt továbbá hancurozó gyermek
sereg és ifjú hölgy kíséretében ki
mért és szigorú lépésekkel sétálgató 
aggsziiz. Olyan agg volt és olyan 
szűz, hogy mértéket lehetett volna 
róla venni. Azután volt Ifjil pár, 
amely „hecca-ből jött ki és látszólag 
a természet ölét, tényleg azonban 
az egymás társaságát élvezte. Még 
sok ilyen figura volt.

A Városmajor akkor.
Ma pedig? Hirdetést olvasunk, 

nyájas olvasó, amelyre a szivünk 
összcszorül. Kertmozi épül a Város
majorban, utánunk jött a kultúra. 
Hiszen biztos, hogy a mozi igen 
nagyszerű lesz, sőt a legnagyszerűbb 
lesz minden kertmozik között, mégis, 
nekünk tovább kell menekülnünk.

Nem. lesz többe zsíros papiros, 
meg bütykös meztelen láb, hanem 
Fatty és Waldemár, esetleg, Zigoto 
■vagy Priscílla. Dean, Olaf Fönns, 
meg a többiek.

Mit lehet mondani? Üdvözöljük a 
Kertmozit, mert ö a kultúra har
cosa, menjünk bele és nevessünk 
Fattyn, szomorkodjunk Fönnsön, 
azután pedig lobogtassuk meg a 
zsebkendőnket:

— Addio Városmajort ■

HÍREK

tárgy a a drágaság és az újságírók 
helyzete volt. A napirend előtt 
Márkus Miksa elnök bojeleutotto a 
közgyűlésnek, hogy a Prágai Ma-, 
gyár Hírlap szerkesztőjét, Béla 
Henriket q cseh kormány kitiltotta i 
Prágából es Csehszlovákiából. In-, 
ditványára a közgyűlés raegbot-. 
ránkozását fejezte ki a sajtósza
badság e sérelme fölött. A sajtófő
nöknek, négy napilap mégszüntotó- 
Bóre vonatkozó javaslatát a köz
gyűlés a sajt ószabadság és a mun
ka. lehetőség ellen irányuló bűnösen 
könnyelmű kísérletnek érzi inog a 
törekvést és annak a biztos hitének! 
ad kifejezést, hogy oz az indítvány 
megtörik a kormány és a törvény
hozás törvény tiszteletén. Az újság
írók fizetésjuvitásának kérdésében ' 
Balassa József munkatervének is-1 
mertetése és többek felszólalása * 
után egyhangúlag elfogat ák a vá- \ 
lasztmány javaslatát, amely szerint ' 
az elnökség a többi újságírói testű- , 
letek vezetőségének bakapcsolásá- 
vnl haladéktalanul megindítja az : 
újságírók fizetésrendezése ügyében' 
a mozgalmat Az egyesületközi el- J 
Yiöki bizottság már szerdán délután 
ülést tart az Otthon-körben. '

— Az erdélyi magyarság küzdel
me. Bukarestből táviratozzák: 
(Oricnt Rádió) Ugrón István és 
Jpsika Samu báró lépéseinek ered
ményeképpen a kormány megen
gedte, hogy a Magyar, Szövetség 
közgyűlése Kolozsvárott augusztus 
6 án megtartható legyen. A közgyű
lés a többi között tárgyalni fogja az 
alapszabályok módosítását is, annak 
az eszmecserének, alapján, melyek a 
szövetség vezető tagjai a belügymi- 
niszlerrel folytattak, aki ebben az 
esetben a szövetség működését en
gedélyezi.

F ölsRoIti! mstiíólí meg- 
koszoruziáK Petőfi szobrát 
és oz irredenta-szobrokat 
Tüntető felvonulásukul ir.eg. 

akadályozta a ronslöraeg

_ A Hétföl Napló tudósítójától.) —
A Székely Főiskolai Hallgatók 

Egyesülete engedélyt kért a fókapi- 
lányságtól, hogy vasárnap délelőtt 
Petőfi Sándor szobrát a nagy költő 
liiIAlánuk hetvonharmndik évfor- 
iulója alkalmából megköszorírzza. 
lőgybou az irredenta-szobrok meg- 
koszorimásúra is engedélyt kérlek. 
Az engedélyt a rendőrség megadta, 
regnap délelőtt tíz óraiéit mintegy 
szer főnyi, főleg főiskolai hallga
tókból álló csoport gyűlt egybe a 
Petöfl-téren, uhol megliworuzták a 
szobrot.

A l’etőfl-tértől zárt' Borokban in
dultak el a Szabadság-tér felé, az 
irredenta-szobrok megkoszoruzimá- 
ra. Miután a főkapltáuysug a főis
kolai hallgatóknak felvonulásra nőm 
ádott engedélyt, csupán szobormog- 
koszoruzásra, a rend fentartásara 
Girondéit rendőrtisztviselők és rend- ,wwwiruBB UUUU!.v ~ -_ -__ -____
Űrök felszólították a diákokat, hogy; ^pkoiáttéoí-szertartás délelőtt 9 
illájának "cl a tüntető fefvonulás-í 6nkot kezilóiWtt. Az alapkő megáldd™ 
lói Ebből apróbb incidensek kelet-olhelyozé.o után 1’. Jámbor Lajos 
tato, mire a rendőrség szétoaz- jezsuita atya a .zabádban felállított ol- 
Irtta a tüntetőket és Urnái ünnep ’schrtori
ílket. hogy •»r^b “ÖSk ' a ünnepi mfséjét adta éld.
fetőleg egyenkmt haladjanak . a _ tóbM Mbotu. B„.

llnböl Joloutlk, hogy a háború HWrt- 
,lr sínek nyolcadik évfordulója alkalmából 

la „Sohaso íégiren ttsbbá bábom" navo- 
"■ Izotu liga több, mint SM német városban

koszorúzásra, 
kirendelt ren

Magyar cserediákox 
külföldre utaznak
Külföldi diákok 
Mag-ya rországon

— rA Hétfői Ncpló tudósítójától. i 
A Magyar Egyetemi és Főiskolai 

Hallgatók Szövetsége létrehozta az 
első csoredlák-akciót és eddig*  negy-i 
ven magyar előkelő család jelentett^ 
be, hogy hajlandók több létre ven
dégül látni házuknál német, angol, 
francia, olasz és svájci diákokat. A! 
szövetség egy évi munka után 
uyolq európai állam diákszervezet 
tével állapodott meg és ennek ént^L 
mében Németországba^ augusztus 
és szeptember hónapokban hetven 
diák utazik.

Hollandiában ötven diákot küldet 
nelc lel, legtöbben Hágában nyernek 
elhelyezést. Anglia szintén szivet 
sen látja a magyar diákokat és két- 
hónapi tartózkodásra húsz diáko.t 
hívtak meg. Az oxfordi egyetemen, 
két hónappal ezelőtt alakult meg a 
Magyarok önrendelkezési Ligája, 
amelynek egyetemi tanárok és diá
kok a tagjai. Ezek közül augnusztus 
Héjén mintegy negyvenen keresik 
fel a magyar fővárost

Rómában nemrégen alakult meg ti. 
Corda Fr.atres diákszövetség, amet 
lyen a magyarok részéről négyen 
jelentek meg. Az ülés alkalmával 
az. olasz elnök azt a javaslatot tette, 
hogy az olasz, trónörököst t a ma
gyarok üdvözöljék. Az ülésen meg
jelent a francia, belga, cseh és len
gyel megbízottak között ez nagy 
konsternációt keltett és a franciák 
annyira megsértődtek, hogy másnan 
elutaztak RRómából.

Augusztusban tizenöt olasz diák 
jön Budapestre és ugyancsak annyi 
magyar megy viszonyzásképen 
Olaszországba. A téli hónapokban 
az olaszok negyven magyar diákat 
látnak vendégségbe. A franciáknál 

! már nehezebben ment a dolog éa 
mindössze a francia katolikus diáki 
szövetséggel vált lehetővé, hogy til 
diák hosszabb időt tölthessen pj 
Párisban. j

A svájci diákszövetségekkel színi 
tén megállapodása van a magyal 
akciónak és a genfi katolikus diáki 
szövetség kötelezte magát arra, ho'gj 
száz magyar diákot elhelyez svájci 
városokban. A finnek húsz magyal 
egyetemi hallgatót hívtak meg Hol*  
singforsbun és negyven magyal 
diákot visznek ki Dorpuilba. A evét 
(lekkel egyelőre még nincs végleges 
megállapodás, de valószínű, högy a 
jövőre már harminc magyat diák 
mehet ki Stockholmba.

smstsoaiiwjswaab

I Tibor sajtófőnök ellen, azt pana
szol váll, hogy Eckhardt többek előtt 
akként nyilatkozott róla, hogy ő a 

, bocsi kommunistákkal összeköttetést 
tart főn. A budapesti büntető járás-, 
birsóág e feljelentés folytán tárgya- 

, lást tűzött ki az. ügyben, de most 
, Szirmai bejelentette, hogy időközben 
Eckhardt Tibor sajtófőnököt nem
zetgyűlési képviselővé választották, 
ennélfogva indítványozta, hogy a 
járásbíróság a tárgyalás előtt ke
resse meg a nemzetgyűlést Eckhardt 
mentelmi jogának felfüggesztése 
Ségett

— Négymillió márkát sikkasztott. 
Lübeckböl jelentik, hogy Ar.nholt 
Frigyes postakocsikisérő négy mil
lió márka eltulajdonítása u.tán meg
szökött.

— UJabb petrolouinforrás Nyltrame- 
gyében. Prágából táviratozzék: ’ A Ka
rodul Lisly a nyittat Egbelben újabb 
nyersolajforrásra bukkantak, amely hót 
óra akiit 90 ciszterna, vagyis körülbelül 
egy millió kilogramm olajat szolgáltai. 
Az olnjsugár 85 méter magasságra szö
kik föl a forrásnál.

Parkmozi u Városmajorban. Fénye
sen sikerült bemutatójához és a hozzá
fűzött várakozásoknak megfelelően uj, 
irodalmi értékű műsort jelentet meg ez 
a máris népszerű mozi ma, hétfőn, jú
lius 31-én, mely egy teljes hétig kerül 
bemutatásra, Dosztojcszky világhírű re
génye: A félkegyelmű képezi a műsor 
slágerét, melynek rondkivüli érdekessé
gét a mesteri rendezésen és az érdekfe- 
szitő tárgyon kívül az képezi, hogy a 
közönség régi kedvenceit Ásta Niölsent 
és Lydia Salmonovút látja viszont oly 
szerepekben, amelyekben ezek felülmúl
hatatlanok. Egy remek „Még jókor . . .“ 
cimü burleszk vezeti bo a fényes műsort, 
amely a Purkmozl kényes Ízlésű közön
ségét jó kedvre fogja deríteni. Elővételi 
pénztár d. e. 11—1-ig és délután 5 órá
tól. Előadások 7 és 9 óra után.

! A Magyar Őstermelő Rt. a még hátra- 
euüiyezi. I lékos 50.000 darab uj részvényt teljes
_ A ..émri ha.löépltós óriú.1 feJlMé»o. ' ^3

részvényeseknek. Az elővétel augusztus 
3—10-ig gyakorolható a Magyar Általá
nos Takarékpénztárnál.

Megyeri versenyek
Vasárnap fejeződött be a nagy júliusi 

kampány Káposztásmegycron, sportnivó 
tekintetében nem a logsikerüliobbeu. A 
versenyek azonban annál fairénbek és a 
bookmakerekro szomorú kimonotclüek 
voltak, mert a papírforma kifogástala
nul működött és kidoríilt a feneketle
neknek vélt táskákról, hogy nagyon is 
hamar ki lehet üríteni a tartalmukat, 
ha Fortuna istenasszony incgcselekszi 
kegyeltjeivel hóbe-korba a „haragszom 
rád" tréfáját. így volt ez az előző napok 
sorozatain, míg tegnap mindent helyre
pótolva, a második futamtól a nap vé
géig Ismét rajtuk feletjetto kiengeszte- 
lődött mosolyát az istennő, amennyiben 
Furfang, Oda neki, OigáDyleftny veresé
gei, Bandit és Szelvény outsider győzel
mei mégis csak örömet jelentőitek az 
eddigi „ürömnap"-okkal szemben.

A részlotcs eredmény ez:
I. 1. Donna Magda (K r., Pacák), 2. 

Gábordlák (8), 8. tíestilia (2). F. m.: Rák
kor. 50 :85.

II. 1. Kalifa (2>í, Smutny), 2. Ümid (5), 
‘ 3. Bargalu (10). F. in.: Furfang, Gyöngy
virág II., Nosza, Sunny. 50 : 175, 50 : 75, 
80. 95.

III. 1. Bieno (4, Takács), 2. Oda neki (8 
r.), 3. Ilelcla (10). F. m.: Beton. 50 :185.

IV. 1. Szelvény (12, Vondra), 2. Vlselius 
i (fl), 3. Gamotua (4). F. m-: Ouragan,
Somló, Akarnak, Longauoes, Vlpldia 

; Spinné, Ktfinn. 50 :1360, 50 : 305, 240, 15. 
I V. 1. Bandit (8tf, Rojlk), 2. Pék Güzol 
1 Kindy. F. in.: Tóiméin, Szerelem 
50 : 200, 50 :95, 85.

VL L Aprés (2, Martinék). 2. Otgány- 
lány (1). 8- Katyi (8) és Szép Lény («). F. 

* m.: Kótyagoa 50 : 145, 50 : 75, 70.

Prágából jelentik: Az angoltengeri ko- 
rcskedelmi statisztika szerint az elmúlt 
tizenkét hónap alatt a néniét hajótér , 
érte cl a legnagyobb gyarapodást. Ta
valy július havában a németeknek 
652.000 tonnányi bujájuk volt, ezidén 
1,783.000 tonna. Minthogy Anglia hajóte- 
rónek gyarapodása ugyanezen idő alatt 
csak 231.000 tonna, Amerikáé százalékok
ban körülbelül ugyanannyi, várható te
hát, hogy a német hajótér továbbra is 
növekedni fog.

— Landau— Dobó bünpilr főtár-1 
gyalusa. A Landau—Dobó bünpör-' 
ben a múlt héten mindössze báróin 
napon át tárgyalt a büntető bíró-' 
súg. A folyamatos tárgyalás min
denképen kívánatosabb lenne és 
tudomásunk szerint maga a bírói 
tanács is Így kívánná a. szenzációs 
bünpör főtárgyalását lefolytatni, ha , 
erre módot nyújtanának. A büntető 
törvényszék elnöksége értesülésünk | 
szerint ezirányban fel terjesztést is 
intézett az igazságügyi kormány
hoz. 1

— Templom-alapkő letétel a Város
majorban. Vasárnap délelőtt 9 órakor 
ment végbe a közadakozásból és a val- 
lásalap egymillió koronás adományából 
felépülő Jézus szívó templom alapkö- 

! letételének ünnono a Városmajorban.

Intőié? errenkint -—.—— 
Bíabudnág-térre a szobrok nigeko- 
tszuruzúaára. .

A felszólításnak a főiskolánk 
éleget tettek éa Így mentek a za otu llffa nuuv 
badeig-tér felé, ahol megkoszorúz n4p<ytiu8Ckel és felvonulást rendezőit. 
ták a négy irredenta-szobrot. Ea- Borilnben harmino szónok bejzélt ktt- 
lután rendben szétoszlottak, rendőri kw helyokon. H«ngMt»tták, hogy • 

elWl^ta sor.
került. __ A tüntetések nyugodtan folytak le.

— Sohaso legyen többé háború. Bér-

Szenzációs attrakció

KERTMOZI
ul műsora 

Robinson Crusoe 
a puszta szigeten 

Dániel Defol 
világhírű ifjúsági regénye fílmea 

felülmúlhatatlan amerikai feldolgozásban 

Brownle, a csodafeufva 
HázanáS akadáiyokkal 

amerikai burleszkek
Előadások 8 éa 10 órakor

PO LO S K AlT fitt? MATTÉI N E



4 mrrot wmö
Pletyka

t OZ.. egy mese. Majd hogy
Bgy nc;.i kezdené az ember: Volt 
egyezer, hol nem volt.

Darabot is lehetne belőle írni, 
fzqntimentális vígjátékot, amelynek 
a vége olyan kedves, hogy már meg- 
kihatja az embert, sőt talán lesz is 

! belő le darab, mert a két ember, aki- 
tői ez a pletyka szól némi össze- 
kűtletésbcn van a darabokkal. Szín
darabokkal. 
}Mi egyébbröl is lehetne szó, mint 
'szerelemről? És mi lehetne a mese 
vége, ha nem házasság? Bizony sze
llemről van szó, bizony házasság
ról Van, szép, komoly polgári eskil- 
vőr.öl, amely holnap, kedden fog 
^megtörténni.
I fis még hozzá hosszú szerelemről 
‘Van szó, olyan hosszúról, amilyet a 
színházak körül nem ismernek ta
lán, legföllebb ha azokban a regé
nyekben, amelyeket színházhoz be 

ifcem járatos emberek írnak a szin- 
Ihríí környékéről ifjú primadonna
felöltek épülésére és költségére. 
| Mind e bevezetés ellenére is azon- 
fian egyszer csak el kell kezdeni a 
mesét. Tehát:

. Volt egyszer, hol nem 
lágy szén egy iró. Roppa 
polt, amit e percben nem < 

iafoft, mert róla van szó. hanem mert 
ínekem tényleg nagyon tetszett, de 
fajiam kívül még v.agyon-nagyon 
tyk embernek tetszett. Irt ez az iró 
mindenfélét, regényt, hírlapi cikket, 
karcolatot, novellát, de minden, 
amit irt jó volt. És természetesen, 

\fiíihthogy — mint említettem — 
'toppant tehetséges volt, darabot is 

Hát ezek a darabok óriási sike- 
'féket arattak. Az iró olyan jó iró 
ttolt, hogy minden szezonnak az ő 
darabjai voltak a főeseményei, pedig 

[soha nem tartozott divatos politikai 
párthoz.

i MiKbv a premiereben megjelent a 
függöny előtt, kedves, piros mo
solygó, őszülő fejével, a közönség 
nem akart betelni vele. Tapsolt, tap
solt és tapsolt, mig a tenyerei bele- 
yörösödtek.

Hát ilyen jó iró volt.
Mindenféle fantasztikus országok

ban is játszották a darabjait (Uram 
bocsa1, pedig destruktív volt) meg 
idegeit nyelvezeteken kinyomatták 
és amerre csak jártak a darabjai, 
mindenütt meghódolt nekik minden 
tendü és rangú szépség. Mint a me
sékben szokás. A gőgös testőrök 
^mereven tisztelegtek, a vad farka
rok megszelídüllek, a hattyűk sze
líden meghajtották nyakukat, a li- I 
Montok beléjük küldték illat-csók- 

,lŰfkai és még fönt, fönt a fehér, fel- 
tlfőkön is mosolyogtak gyönyörűsé
gekben talán az angyalok. i
í Ez az iró volt- szerelmes. 
^Vájjon kibef Természetesen a szí
nésznőbe. Ez a színésznő, pedig egy 
i nagyon különös színésznő volt. A 
tfendes primadonnát az újságírók 
megdicsérik, a primadonna azután 
magától megbukik.

•» Ezzel a színésznővel másképpen 
ttolt. Az újságok megírták róla, hogy 
Bem jó színésznő. Hogy nem szép. 
Hogy nem tűd táncolni. Hogy nincs 
hangja. Hogy nem tad énekelni. 
f fi*  a színésznő játszott, táncolt, 
énekelt és a közönség tapsolt. Nem 
tudott játszani, mégis ő volt a pri
madonna, mert — és ez a mese me
séje ~ tetszett. Egyszerűen azért, 
mert jó színésznő volt. A pulikum- 
nak Ő kellett. Vgy, ahogy ö csinálta. 
'Kabaréban utánozták, kifigurázták, 

ilktzpZéi ittak és énekeltek róla, mégis 
Ifi volt a jó színésznő és ha megpuk- 
[Jkadtak a konkurrensek, meg az uj- 
^odgirók, mégis ő volt a jó színésznő. 
Ji Szóval ezek kelten voltak szelei- 
\gnesek egymásba. Sokáig.
|i’ Legutóbb a színésznő is útra kelt, 
kogy megnézze, mit csinálnak oda- 
Wnti, a tengeren túl az iró darabjai. < 
'Jól voltak. Jók voltak. Erre a szi- 
Bésznő, mert ezt rendben találta és i 
Volt még heverő ideje, játszott egy i 
kicsit odakint. Nem tudott énekelni___ _ _________ „„_______

ejnye be furcsa — és mégis csak I tok a toloncházba, a töb 
úgy dűli a közönség a játékához. I pedig megindították az el

Válságban vannak a zeneiskolák
Húszezer korona lesz a tandíj
— A Hétfői Napló tudósilójától —

osztály gyermekeinek zenei kikép
zéséről van szó és a felemelt tandíj 
sulyo$ következményekkel járna a 
magí’ar zenekultúrát illetőleg. A 
tanárnők helyzetén is előbb-utóbb 
ségitoni kell, mert ezek úgyszólván 
zenei kultuszból tanítanak, mert 
fizetésük úgyszólván csak tízszerese 
a békebelinek. A tandíj olcsóságá
val függ össze a növcndéklétszám 
állandó emelkedése. Ez minden-, 
esetre sem hasnzál nekünk, , legfel
jebb némileg megnyugtat.

A Zeneakadémián legutóbb hat
van. oklevél nélküli zenetanitó közül 
csak a kétharmad iratkozott be a 
tanfolyamra. Az oklevél nélküli 
mesterek közül az öregek teljesen 
kimaradtak a tanfolyamról. X'em 
csoda, ha ezek áz ősz zenészek ol- 
gy^nglilve, elfáradva, nem akarják 
fejüket hozzáfiatalitani a magyar 
irodalmi, születési és halálozási ével- 
béfogádúsúra. Különben Is zsúfolt 
órarend mellett csaknem lehetetlen 
a kenyérkereset; Hu nem is lehetet
len, a fiatalos izmok és idegek kelle
nek hozzá, hogy tí fárasztó órák 
utón, öreg tanttó-néhány órára ke
nyér miatt tanulónak csapjon fel, ’ 
amit a legutóbbi kultuszminiszteri í 
rendelet előír. j

A kurzus elvégzése az oklevél i 
nélküli mestereket egyenlő sorbe ■ 
helyezi áz oklevelesekkel és;nyilván] 
a kultnszkormáhy esztétikai érzéke 
nyilvánul meg abban a ren<»elkezés- 
ben, amely az oklevelesekét a kur
zus elvégzőivel szemben nem engedi 
megkülönböztetni.

A zenei tanácsa «lő száznál több 
kórvény érkezett, ezek közül azon*  
bán huszonnégyen kaptak enge
délyt zeneiskolák fenntartására. 
Körülbelül eddig hatvan zeneiskola 
vezetője nem kapta meg az enge
délyt azzal az indokolással, hogy, 
nincs engedélyük. Az okleveles ze
netanárok sérelmesnek tartják az 
uj rendelkezéseket, amelyek a zene
iskolákat valósággal válságba so
dorják és memorandumban kérik, 
hogy a zeneiskolákat egyenjősitsék.

A zeneiskolák egyébként válság 
előtt állanak és teljesen reményte
lenül tekintenek a jövő elé. A.zQSyik 
zeneiskola igazgatója erre vonatko
zólag a következőket mondotta mun
katársunknak: y v ’ ■

— A mai szomorú helyzetnek leg
nagyobb oka az, hogy kicsi a tandíj 
és ezt nem egykönnyen emelhetjük 
olyan magasra, hogy kirántliassan 
bennünket a bajból. A pesti zene
iskolákban ma az egyéni tandíj 
1800 korona, ami körülbelül a béke
beli 12 koronának felel meg. Ezzel 
szemben rengeteg a kiadásunk. Na
gyon súlyos tétel a zongora és a fű
tés.'Egy uj zongora ma 500.000 koro
nába kerül, a zongora javítás pedig 
tízszer annyi, mint amennyibe egy 
zongora békében került. A fűtés is 
vagyont emésztett fel a múlt évben. 
A szénkormánybiztosság egy kiló 
szenet se utalt ki számunkra és igy 
a legdrágább szenet voltunk kény
telenek vásárolni. A jövő évre lég. 
kevesebb 20.000 koronára kell emelni 
az évi tandijat, ezt pedig nehezen 
tehetjük, mert épp a müveit közép-

Pedig — elfélcjléitern mondani? — 
szép sem volt.

Azután most hazajött. Nem-régen, 
És kedden lesz az esküvőjük. 
Itt a vége, fuss el véle.

Újabb tőzsdei razziák 
Számos előállítás történt

— rA Hétfői Napló tudósítójától. — 
A rendőrségnek tudomására ju

tott, hogy egyes zugkávéházakban 
tőzsdeüzlcteket bonyolítanak le ké
tes cxiszteuciáju egyének. Különö
sen a VIII. és VI. kerületben ütöt
ték fel tanyájukat az ilyen tőzsde- 

I üzérek, akik a múlt hetekben le
folytatott nagyarányú tőzsdei*az- , savrevei. nem rog eeit érni, orosza- 
zia alkalmával a rejtettebb helyek- kot akart ellene elkövetni. A kri- 
re szorultak. Szombaton délelőtt a ” ”*
főkapitányságról számos detektív 
nagy riadalmat keltett

Három detektív az egyes kávé
házak bejárata előtt helyezkedett 
el és a többiek bent a kávéházban 
szólították fel igazolásra a bentülő 
vendégeket A vendégek ijedten 
próbáltak a kijárat felé menekülni, 
igazoltatást, elkerülni. A főkapi
tányságra harminchét embert állí
tottak elő, akiknek a zsbeiben küV 
földi valutákat, arany és ezüst 
pénzeket találtak.

Erényi Tivadar börzeügynöknél 
32.000 szokolt, 6 darab százdollárost 
és két brilliánagyürüt találta!^ 
Erényi a kihallgatása alkalmával 
azzal védekezett, hogy a bri-lliáns- 
gyürü a felesége tulajdonát képezi, 
a valutákat pedig délelőtt vásárolta 
egy bankban. Ezzel szemben azon
ban a rendőrség megállapította, 
hogy Erényi a valutákkal a kávé
házban kerekedett és hogy a bril- 
liánsgyürüket is eladás céljából 
tartotta magánál.

Nagyobb értéket találtak még 
Kaufmann Béla, Bcrger Jenő és 
Kovácsik István foglalkotósnélküli 
egyéneknél is akikről megállapítot
ták, hogy a múltkori tőzsdernzzia 
alkalmával is hasonló'cselekmények 
miatt kerültek a rendőrség kézére. 
Az előálitottak közül hatot átkisér- 

u a többiek ellen

U .U^MOOZM'1 HantdM*  N r.« Ur!wt«rtMlit B»*k  ■,

Törvényszék

enuek az embernek.

tanioakotóa után agy ditatítt k. helyt id a védd kérelmek é, 7 
előterjesztett Indítványokat vi,. * 
lat tárgyává teszt és annak befS 
telg a tárgyalást elnapolja.

4 Palotetorradalom a s»t .g.iiíu
, tn-dbőca. Mull napokban a 

dö aél termálosztályiban egv áSoS 
keresztül a nők kénytolanok voltak ií?

■ vono maaszlrozúnölkot nélkülözi X 
> azért, mintha sztrájkot prolda^áS 

voina hanem azért, mert az összes m ?
, Mirozónök dr. Czukor József bünteti
1 elötl ~ mlut ^dlothk áUtf.

tak. Hárman közülök nem jelented me? 
ugyan, de ezekről is kisült, hogy » 
hivatásuk iránti túlbuzgóság tartott 
okot a fürdőben, hanem azért nem jele/ 
tek mog a biró előtt, mert botegek En 
nők a szokatlan munkabeszüntetésnek 
különös oka volt és ennek mosője csak 
nem egy évre nyúlik vissza. Tudvalevő 
dolog, hogy a személyzet a borravalót 
egyenlő részben ossza fel mnguk között 
Hosszú ideig Bágy Simonná ama gyanú 
alatt állott, hogy ő a kapott borravalót 
csak niogdézsmálva adja át a közös kasz. 
szónak. Végül telten érték Bágyinét. 
Mikor egyik alkalommal betűig Altatta 
az általa gyűjtött napi borravalót, az 
egyik kolléganője hamar átkutatta Bá- 
gyiné Bókját és ott 40 koronát talált. Ej 
a hűtlen, inkollégiális eljárás arra indí
totta a masszirozónőket, hogy boykott 
alá helyezték Hagy inét. De egyesek még 
ezzel som elégedtek meg, hanem követel- 

i lék*  azonnali elbocsátását. A hütleuségl 
I vádat megtoldották még egy sokkal au- 
llyosabb váddal. Azt állították ugyanis 
j róla, hogy ő a hölgyekkel szemben tola- 
, kodó magaviseletét tanúsít és kacsint- 
; Tatásokkal magához akarja őket osábi- 
, tani. Sok hölgy panaszkodott nekik 
emiatt. Egy küldöttség niegjelent Bon- 

i hidy igazgató előtt, ahol jegyzőkönyvbe 
mondották vádjaikat és végül követel, 
ték Búgyiné elbocsátását. Az igazgató
ság széleskörű vizsgálatot indított mind
két vád ügyében és végül elbocsátotta 
Bágyinét, bár csak a 40 koronás vád bi
zonyult valónak, míg a másik csak 
pletyka volt. Hiába hivatkozott Bágyinó 
arra, hogy a kritikus 10 korona egy dr. 
Varsányiné nevű urnőó, aki telefonálta- 
lett neki, hogy eljön a pénzért. Erre Vo
natkozóan a vizsgálat kiderítette, hogy, 
Bágyinó egy közöli csaposfluval telető- 
^állatott dr. V’nrsúuyiné novébon. A 
hiasszlrozúnők tekintélyes tábora azon- 

I bnu ezzel az oenzívával még mindig 
, nem látta kiiporitvo hadakozását, ba- 
I uom egy küldöttség utján feljelentést

§ Egy kislány éjjeli kalandjc. 
Borzalmas kalandja volt múlt év 
hnCf)^ni\er I?'xn a CS*I  ^2* k i uom cgy Küldöttség utján reucientesi
nan tí. A. 11 éves kislánynak. Egy, tett a „Keresztény Egészségügyi Alkal- 
berkocsl állomásnál megszólította alázottak Országos Szövetségénél? is. 
őt Székely Gergely kocsimosó és ahol BAgyinú elcsapatásút követelték a 
meghívta őt.,egy üres bérkocsiba v6lasztmúnyi tisztségről, mert összefér- 
azzal, hogy haza "fogja szalhfáni. kötetlenné és érdemetlonné vált azzsl, 
tapwztaladan kislány lépve maiit I \arl,17in8U.
Anvinlz n-r nmkA.nAi. au -iT i tóttá. A választmányi krízis mikénti 

nxoffoldásárűl nJacNn ludomírcnk. mert bán a kocsiba, Székely, aki .>0 nem tartozik a büntetőtárgyalás ke- 
ovos nos ember, hevesen udvarolni rőtébe. A 14 atlétatcrmetü, hatalmin 
kezdett a lánynak és mikor arra a korú maaszlrozónő, mint fentebb emll- 
meggyőződésrö jutott, hogy szop..........
szerével neht fog eélt érni, crősza-

tóttá. A választmányi krízis mikénti

A 14 atlétatcrmetü, hatalmas

tettük, most állott Czukor biró előtt be
csületsértéssel ób rágalmazással vádol
tam A vádlottak és a kihallgatott tanuk 
bizonyítékot szolgáltattak, hogy Bágyi- 
né ogy egetbon megkárosította kollégáit, 
azonban a másik pikáns hátterű vádat 
nem tudták bizonyítani, mert az az asz- 
szony, aki sirva panaszkodott nekik, 
közben meghűlt. A biró az összes vádlot
takat a vád alól felmentette. Az ítélet 
ellen Bágyiné fellebbezett.

PARKMOZI
A VAROSMAJORBAN 

a Retek-utcában, a Trombltds-uti vili, megállón*!

Vasárnapig

A nagy megnyitó műsor! 
OsztrlgAs hercegnő 
vígjáték 4 felvonásban, Ossl Oswalda a fftsierepben 

Dollár kisasszony 
történet ai amerikai milliárdosok világából, 5felv.

Cukrászszerelem 
amerikai burleazk

Előadások 7 és 9 óra után

tikus pillanatban a közeli korcsmá
ból kijött a koes i tulajdonosa, 
Krajcs József bérkocsis, aki a szo
rongatott helyzetben levő kislány
nak annyiból volt segítségére, hogy 
erélyesen rendre utasította kocsi
mosóját és a kocsibólkilóditotta, de 
csak azért, hogy 5 folytassa ott, 
ahol Székely elhagyta. A merény
let azonban a kislány fejletlensége 
miatt bem sikerült. Az agyonkin- 
zott kislány elpanaazolta szüléinek 
kalandját, akik viszont rögtön or
vosi, látleletet, vétetők íel és felje
lentették a két lelke tleri’ embert. A 
törvényszék. Székelyt szemérem el
leni erőszak bontotté mlátt egy évi 
börtönre, Kjajc'sot pedig erőszakos 
nemi közösülés miatt két évi fegy- 
h^zra [télőt,. Az ítélet ellen az 
ügyész . súlyosbításért, az elítéltek 
pedig enyhítésért felebbeztek. A ki
rályi tábla szünéti tanácsa DiMdy 
elnökiéivel e héten foglalkozott 
ezzel a bünügygyel Védőjük dr. Ve- 
csoy..Gyula ny. törvényszéki biró 
a vizsgálat kiegészítését kérte arra 
vonatkozóan, hogy Krajcs mint al
koholista nőm teljesen .beszámít
ható és a kritikus időben is telje
sen részeg volt, szülei és testvéről 
részben elmebetegek, részben gyen- 
geelmójüek voltak, továbbá arra 
vonatkozóan is, hogy, a ' gyermek 
szülei 150.000 korona ;erajéig jpeg 
ak?f|átk..’!8*roJlli a kijelentésüktől 
▼*16  elállás elmén. A tábla hosszabb I Dr. KLffK BTTTGÓ As PAJOK MATTÁ®

CHOtnrtök, iwiDlMt. »•-

- , . . __ _ drakor csalid! éa KJU-TcUfonszám: K—55 mekeldadáa

Szomaházy István távollétében 
* szerkesztésért felel:

Dr. ELEK HUGÓ
j Tárigzorkewtők: . ____

OztmvoMtl: aunwoii ttrWW*


