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A pénzügyminiszter nyilatkozata 
a devizarendeletről

Az értéktőzsdén nem tervez rendszabályokat
(A Hétfő Napló tüdórítójától.) 

Kdllay Tibor, pénzügyminiszter ma 
délután ismertette a sajtó képvise
lőivel a készülő devízarendeletet és 
űrről, valamint más terveiről a kö- i 
vetkezőket mondotta:

— Dévizarendeletben foglalt fon
tosabb intézkedések egyfelől a spe
kulációt akarják lehetetlenné tenni, 
másfelől a kereskedelmi mérlegünk i 
megjavítását célozzák azálta, hogy < 
> behozatalt a jövőben megszorít- < 
,Bpk. Ez az utóbbi intézkedés szer
ves összefüggésben van a de viza- 
■köxponttal, amelynek ki kell elégí
teni az impőrtszükségletet, ki kell 
élégitenl az lmpőrt kereskedelem I 
Valutaszükségletét a központnál be
szolgáltatott export valutákból.

Az uj rendeletet az érdekeltek i 
bevonásával többször megbeszél
tük, azonban ennek dacára még 
lesznek benne simítások.

— A hivatalos lap keddi száma 
fogja publikálni a devízarendeletet, 
amelynek megjelenése után alakul ( 
meg a központ, előreláthatólag még 
e hét végén. Ezt követŐleg fogja 
megállapítani a devizaközpont az 
ügyrendet, eddig is azonban gon
doskodás történt, hogy az átmeneti 
időben a szükséglet mindenképen 
Icicléglttessék.
. Ami a szervezetet illeti, az a 
fegyintézet osztályából és a pénz- ’ 
•Ügyminiszter által kinevezett ta
gokból alakulna meg. A kinn vezet
tek névsorát a hivatalos lap fogja 
közölni. Bizottság alakul, amely a 
fizetési eszközök felhasználósáról, . 
az export valuta beszolgáltatásáról 
tetb. fog dönteni.

— Külföldi pénzt csak a deviza
központ tagjainak lehet eladni, 

vagy kölcsönadni,
’A jegyintézet hozzájárulása nélkül 
Is lehet 20.000 koronáig rendelkez
ik de havonta legfeljebb 200.000 ko
ronáig. Csekket, váltót, csak a jegy
intézet hozzájárulásával elhet kül
földre vinni. Utazási forgalomban 
100.00 koronát lehet kivinni, ebből 
csak 50.000 korona lehet magyarCMfe. korona Ze/ict maguar ~ körül fölmerült
valuta. 100.000 koronánál nagyobb j ko ]ik&j,16k indították az ellenié- 
érték kivitele engedélyhez ™ ’ ket és azok az események, amelyek
ve, ez ollenerték beszolgaltatasanak fíl/<fapesf utcáin nap-nap Után folco- 
biztositékaul bankgaranciát fog erővel jelentkeznek és ame-
kérni a dovizaközpont. Akinek be
hozatali, vagy más célokra külföldi 
flzeési eszközro van szüksége, az a 
dovlzaközponthoz, vagy annak tag
jaihoz fordul. Szabad áruk behoza
talánál (amelyeknek behozatala 
nincs engedélyhez kötve) a sorren
det külön állapítja meg egy uj 
rendelet. , . ...
I — Remélem, — folytatta tovább 
A pénzügyminiszter, — hogy ezek a 
bznbályok kellő mozgási 
got biztosítanak és a külfölddel 
való forgalom, valamlntn az export 
-'emiatt nem fog fennakadni.

— Sdmi az importot illeti, itt 
n)abb megszorító rendelkezése

ket kell élelbríéptcM,
amelyek azonban nem fognak ba
jokat Okozni. Mivel a rendeletet a 
Sstaiteü ttoíex b»-

Csatja ki a pénzügyi kormány, 
azért a büntető rendelkezések is 
ezen törvény keletében lesznek 
megállapítva. Ennélfogva a maxi
mális büntetés

hat hónapig terjedő fogház. és 
2000 korona pénzbüntetés.

A jövőre nézve azonban egy külön 
törvény javaslat készül a bünteté
sek súlyosbítása végett. Meg kell 
állapítani azt is, hogy a deviza- 
központi árfolyamai lesznek a hi
vatalosak és csak ezeket lehet majd 
a lapokban közölni.

— Ami az importot illeti, a sza
badlistát revízió alá vessszük. A 
nélkülözhető és a fényűzést cikke
ket törölni kell. Ezzel kapcsolatban 
a behozatali engedélyek körüli eljá
rást is meg fogják szigorítani.

Még a kereskedők kirakatait is 
ellenőrizni fogják, hogy a kiál
lított tárgy nem luxüscikk-e, 

amit nem lett volna szabad behozni. 
Ilyen esetekben külön eljárást fog
nak megindítani, hogy kerültek be 
ezek a cikkek. Megszigorítjuk a 
postai, hajózási ős vasüti forgalom
ban is a vámkezelést A 70-os posta
hivatalnál gyakorlattal bírók maga- 
sabbrangu számtisztek bírálják cl

fi liberális ellenzék 
szembefordul Friedrichékkel 
Kettészakad az ellenzék — Súlyos komplikációk 

a politikában — N kormány küzdelme a 
drágasággal — Nem klvfák össze a nemzetgyűlést

— A Hétfőt Napló tudósítóidtól. —

rÁ liberális ellenzék körében moz
galom indult a nemzetgyűlés ösz- 
szehlvására, már össze is gyűjtöt
ték a szükséges aláírásokat, egye
lőre azonban elállottak eredeti ter
vüktől és nem nyújtják be az ivet a 
nemzetgyűlés elnökének. A nemzet
gyűlés összehívására különösen a

Ipek két év előtti emlékeket Méz
nek fel.

A kormány köreiből azonban az 
ellenzék olyan híreket kapott, hogy 
amint aziikeége mutatkozik, úgyis 
nyomban összehívják a Házat,

az említett incidensekkel szem
ben pedig a leaerélgesebb rend
szabályokat kívánják alkal

mazni.
'A kormány állítólag a drágaság 

leküzdésével kapcsolatban Is sürgős 
intézkedéseket kíván eletbeleptctnl 
és a tekintetben a drágaság! bizott
ság állásfoglalását igyekszik irány
adó szempont gyanánt figyelembe
venni. A drágasági bizottság hétfő
től kezdve naponként 8 órás ülése
kén fogja tárgyalni az egyro foko
ddá djágaság követkoaményekent

az egyes tételeket, hogy a lebonyo
lítás hamarabb menjen. A vámki
rendeltségek működését bizottságok 
által fogjuk ellenőrizni. Erősebben 
fogjuk ellenőrizni a vámhatárokon 
is a csempészést.

Tisztában vagyunk azzal —- foly
tatta a pénzügyminiszter — hogy a 
bank- és pénzváltó üzletek tulajdo
nosai és alkalmazottai közül szá
mosán kenyerüket fogják .veszíteni. 
Kétségtelenül sokan éltek ebből az 
üzletből, ami most megszűnt szá
mukra exlsztencia lenni. Remélhe
tőleg ezek az elemek átmennek 
közgazdasági szempontból haszno
sabb foglalkozást! ágakhoz. .Külön
ben is rövid időn belül revizió alá 
vesszük a banküzleteket ás koncesz- 
szióhoz kötjük működésüket Meg; 
jegyzem még végül, hogy az uj 
rendelet átveszi a régi 'devizarende- 
let fontosabb és életképes intézke
déseit, úgy nagyobbára ennek elvein 
éptilt fel.

Egy kérdésre megjegyezte a pénz
ügyminiszter, högy az értéktőzsdén 
egyáltalában nem tervez semmiféle 
rendszabályokat a pénzügyi kor
mányzat. ilyenekre ott nincs szük
ség — mondotta a miniszter — igy 
az erről szóló híresztelések és vak- 
hirek nem felelnek meg a valóság
nak.

kialakult gazdasági helyzetet és az 
ezzel kapcsolatban szükségessé vált 
teendőket. Az ellenzék teljes mérték
ben honorálja a kormány igyekeze
tét, nem akarja megnehezíteni a 
munkáját azzal, hogy a nemzetgyű
lés összehívásával is komplikálja a 
helyzetet. Ez az oka annak, hogy az 
ellenzéki pártok a legteljesebb loya- 
litással figyelik a kormány fárado
zásait és amennyiben meggyőződ
nek a kormány jóakaratáról a drá
gaság leküzdése tekintetében, teljes 
erejükkel támogatni fogják.

Mindez azonban csak a liberális 
ellenzéki pártokra és a szociálde
mokrata pártra vonatkozik. A ke
resztény ellenzék egyelőre nem fog
lalt állást, a liberális ellenzék pe
dig megszakított minden érintkezést 
az Andrássy—Fricdrich-párttol.

'A baloldali ellenzék éles front
változtatása a keresztény ellen
zéki párttal szemben, a legújabb 

szenzációja a politikának.
Már a nemzetgyűlés együttülése 

alatt is mind nyilvánvalóbbá vál
tak azok az ellentétok, amelyek le- 
hetetlenué tették a liberális el- 
léki pártol: é» at Andrassv-l ried- 
rich-párt epHÜtlmüködését. Több 
ízben megtörtént, hogy Frlodricbok 
nemcsak hogy, pen, támogattak a 

liberális pártokat, hanem ellenük 
szavaztak. Más alkalommal viszont 
a szélső baloldal foglalt állást a ke
resztény ellenzékkel szemben, tan
például akkor is, amikor a minisz
terelnök őrgróf PaHavici interpel
lációjára adott válaszát tudomásüt 
vették. Ebben az időben már telje
sen elváltak egymástól a liberális 
ellenzék és a keresztény ellenzék 
utjai. Mindenki tisztában volt azzal, 
hogy rövidesen be fog következni 
a teljes szakadás, de senkisom gon
dolt arra, hogy az események ilyen 
gyors iramban fogják követni egy
mást.

A nemzetgyűlés utolsóelőtti ülé
sén történt incidensek végkép ketté
vágták az ellenzéki padsorokat, úgy 
hogy a liberális ellenzék és különö
sen a szociáldemokrata pdff. nyílt 
állás foglalásra határozta el magát. 
Értesüléseink szerint a legrövidebb 
időn belül a szociáldemokrata párt 
és a hozzájuk csatlakozó liberális 
pártok nyíltan is dokumentálni fog- 
ják, hogy nemcsak hogy megszakít 
tavak minden érintkezést az And*  
r.ássy—Friedrich párttal, hanem 
ezenfelül felveszik velük szembert a 
legélesebb harcot és nem feseneh 
semmi különbséget a tekintetbem 
hogy a reakció exponensei a jobb*  
oldali vagy a baloldali padsorokban 
foglalnak-e helyet.

Politikai körökben egyébként még 
mindig erősen tartja magát az s 
hír, hogy az egységespárt jobbőb 
dali frakciói és az Andrássy-Fried*  
rich-párt között tanácskozások foly
nak, amelyeknek éle a liberális eb 
lenzékl pártok ellen irányül. A 
berális pártok most már nem kit*  
taják, mennyiben felelnek meg ? 
valóságnak ezek a hírek és hogj 
az Andrássy—Friedrich-párt való
ban a kormánypárt felé orientálói 
dlk-e vagy továbbra is fenntartja 
ellenzéki álláspontját. A liberális 
ellenzéki pártok véleménye szedni 
a keresztény ellenzék a legutóbbi 
időben tanúsított magatartásával 
bebizonyította, hogy úgy világné
zeti, mint politikai állásfoglalás to 
kintetében sokkal közelebb áll d 
kérni dny hoz, mint az ellenzék töblA 
részéhez és hogy éppen ezért nemcsak 
hogy nem megbízható szövetségbe 
hanem éppen bizonytalan elhelyez
kedése következtében veszélyesebb 
ellenfél, mint maga a kormánypárt. 
Ez az oka annak, hogy most máj 
teljesen függetlenül attól, mikép 
fog viselkedni a keresztény ellen*  
zéki párt a nemzetgyűlés ülése 
után, a liberális demokrata ellen
zéki pártok nyíl tart szembefordul
nak és minden érintkezést megsza
kítanak velük.

Az ellenzéki oldal teljes áteaopojh 
tulása mellett

a politikai helyzetben egyéb 
komplikációk is mutatkoznak.

Különböző jelekből arra lehet 
vetkeztetni, hogy a drágaság min
dent elborító hullámai a kormányi 
megoldhatatlan problémák elé so
dorják. A helyzetet súlyosbítja az a 
körülmény, hogy amikor Bethlen 
István gróf miniszterelnök — leg
alább a beavatottak szerint — bal- 
felé kíván orientálódni, a kormány
párt jobboldali frakciói Fricdrichék 
segítségével Bethlent a szélső jobb
oldali ideológia felé szorítják.

A hgrü ma már. nyílt fórumon fjt
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h/fft Bethlen és Gömbös között és 
umint politikai jósol: állítják, a kö
zel jövőben érdekes fordulatokhoz 
vezethet.

JI belügyminiszter 
a demoki ácldpól és a 
dpágasátj letörésével
A Magyar Távirati Iroda jelenti: 

A városházán délelőtt 10 órakor 
Kovách Elek királyi közjegyző né
hány üdvözlő szó kíséretében átadta 
a belügyminiszternek Nyíregyháza 
mandátumát. Rakovszky Iván bel- 
iigy miniszter igy válaszolt:

— Mikor Nyir egyházára jövök, 
hogy a város bizalmából átvegyem 
képviselői mandátumomat, úgy ér
zem, hogy ebben ■ '"szagban, ahol 
az állam által alr papírpénz ér
téke anyira alászái-í, vannak még 
mindig olyan magyar papirosok, 
melyeknek megvan a régi valutá-; 
juk, régi értékük és melyeket épp- i 
oly áhítattal és tisztelettel vehet 
kézbe az ember, mint valamikor a! 
régi jó magyar, pénzt, mert minden ■ 
mandátumnak régen is a kerület 
bizalma, szeretető, megnyilvánult 
akarata adhi meg belső értékét és 
ma is igy állunk a megbízó-levéllel 
szemben. Ebben a mandátumban 
nemvsak azt látom, hogy Nyíregy
háza polgársága megtisztelt bizal
mával, hanem szerződést 1" „
benne, melyben az egyik kötelezett: tudunk r 3 - nfi«nf ’ fonni
fél én vasrvok akit köteleznek arra kormány meg fog mindont tonni, rei en vagyok a^it köteleznek arra, ánnak rendelke-
hoKy dotsozzeK a hazaért, a nap-1 ““f 0SzkBzök, amelyekkel
ért éa a választókerületért , “ a a szá.

A demokrácia nem abból áll hogy „ tnie Snmagdval. Ezek-
nagy jelszavakat hangoztatunk, napokban nagymértékben fő
ném abból, hogy a do gozó, a műn- “ “ drágaságot az, hogy a 
kában görnyedő es torekvo nepe ,™2 .^ megüed, rohan a
izgassuk a társadalmi és az allaml "Xkha, vakon vásárol és igy sa- 
rend ellen, hhauem abból hogy i , fd az áraknt. Arra
nyitott szemmel lássuk és keressük ya2„„ T.ust „ mawar kózónséget, 
azt, amivel ezeken, az allam támo
gatására és gondoskodására szoruló 
állampolgári rétegeken és társa
dalmi osztályokon segíthessünk, 
amivel bajaikon könnyithetünk 
megélhetéseiket biztosi thatjuk.

Nekem kötelességem minden 
kiismerni len spekulációt, mely 
magyar fogyasztó és dolgozó kö
zönség r 'vására megy, a legszigo
rúbban, u legerélyesebb eszközük
kel megakadályozni. Ezi a múlt na- , •- ;--- ••- . ,
pok'oav l'ázso,<yi Vilmos is elis- \a^ egyhazak es te? ulezik >u . o .■ 
merte és ezt mondta, hogy akasztó- ' fogadta. 
fát kell állilani azoknak, akik il-' 
legitim üzleteket folytatnak. Én 
tovább megyek egy lépéssel: akasz
tófát kell azoknak is, akik tudato
san rontják a koronát és akasztó
fát azoknak is, akik a magyar fo
gyasztóközönség rovására millió
kat és milliárdokat akarnak gyűj
teni.

A kormány teljes tudatával érzi 
nagy kötelességét, hogy akkor, ami
kor rajtunk kívül álló európai ese
mények okozták a drágaságot és ' 
nehezítették meg a megélhetést, 
minden eszközzel, mindeu energiá
val el akarja vonni a küzdelmet a 
drágasággal szemben. Mióta ez a 
küzdelem megindult, a korona árfo
lyama viszonylag emelkedett, meg
állapíthatjuk tolni', hogy a magyar 
kormány intézkedéseinek foganatja 
volt. Nekem, mint belügyminiszter
nek és mint rendőrminiszternek kö
telességem a drágaság kérdésével 
foglalkoznom, mert ha végignézünk 
ezen az országon, kénytelenek va
gyunk megállapítani, hogy, sajnos, 
ebben az országban elég nagyszám
ban és főleg az ország fővárosában 
akadnak emberek, akik a maga 
gazdasági érvényesülését .úgy ren
dezik be, hogy oste azzal a titkos 
óhajjal és reménnyel feküsznek le, 
hogy másnap a korojaa még Eosz- 
szabb lesz.

A nagy gazdasági problémák 
annyira bele vannak kapcsolódva 
Európa gazdasági életébe, hogy 
egyoldalú kormányintézkedésekkel

r • • I halottja ós száz sebesültjo van. Sok utajNémetország sorsdonto napjai
FrancUorwág elrendelte az ebzá.zi nímat lelitek .árobUát

I főmegbixott a Matin szerint tegnap [ból jelantik, bogi...... wnr. _

' G-iki döntés értelmében az ciszás: «°dik mérkőzését. 
lotharinglai bankok és pénzintéze-

; tek nem jogosultak többé arra, hogy
i német állampolgároknak náluk le-

______________________ _ . jy «z FTC vsiumta a gü- 
este kihirdette, hogy az augusztus! teborgi serle-írt pjvAcu júuzotta mi. 

_________________ • • x Böld-ebárek ellen
fele a -GAIS csapata volt, amely 3:1 
(1:0) arányban győz.n In u Pa’tfti ée 
Szánó Lajos tartalék kcJ játszó magyar 

------  - s csapatot. Az FTP mentségére szolgái, 
tétbe helyezett értékpapírokat, pénz- hogy a sv/chk r.ui.lj.tvül durván ját- 

- JA------------------/k "’szoítak és a bíró mind?n-cl-ózett nekik.
akármikor helyezték is el' — Danssky ícheiiua<y 1-ihallgatúsa a 

• Lar.dau-ügybuu. A Lunduu-iigyben ez a 
' ’ ' : i bizonyítás I eljárás húsúval 
I telik cli. S-.enzdciósnak igérkz ik Daasikn

Berlin, augusztus 7.
A francia miniszterelnök meg

torló rendelkezéseit a berlini lapok 
egyértclmüleg elitélik

A Vosische Zeitung kijelenti, hogy 
a rendeletek teljes ellentétben áll 
nak a leszámolási eljárás elvével, 
amely a teljes kölcsönösségen alap
szik. Ügy látszik, hogy Poincaré 
azt akarta bebizonyítani, hogy 
Franciaország elég erősnek érzi 
magát ahhoz, hogy Németországgal 
szemben követeléseinek erőszakkal 
szerezel? érvényt.

A Vorivacrts azt Írja, hogy szer-' 
ződésszegés társult az eddigi erő-1 
lakosságokhoz, aminő a rajna-1 
menti városok megszállása és a 
megszállott és meg nem szállott, 
Németország közt teremtett vám
határ b sitése volt Amíg Francia- létéiről, 
ország poincarlzmusban szenved, ( francia ...... —————- - ,
nem segít esen semminő évtekez- I azokat a zintézkedeseket, amelyeket ! büü.yy iratai közt lévő

hogy

let, amely Franciaországgal szem
ben nem szerez érvényt határoza
tainak.

Fáris, augusztus 7.

(Wolff.) Az elszász-lotbaringial

alig tudunk rajtuk slgitenl. Do a

és

lel-

kérem tehát a magyar közönséget, 
ne veszítse el bizalmát az ország 
gazdasági erejében.

A belügyminiszter ezután a 4o 
utáni időket összehasonlítván a mai 
időkkel, kifejti, hogy két embert kell 
követni mindenkinek, két embertől 
kell tanulni: Kossuth Lajostól bá
torságot, lelkesedést. Deák Fc.renc- 
töl a lassú, kitartó, higgadt, de ener
giacsökkenést nem ismerő munkát.

Beszéde után a belügyminiszter

HÍREK

i

összegeket, vagy kamatokat fizesse
nek ki, c?.:.. 
náluk ezeket az értékeket. Az el-, 
szászi bankokat és pénzintézeteket ( 

I olybá veszik, mint akiket az említett j mUomdta, uki 'SS
i letétek es követelések zárgondno-' a kn(orai bíróság előtt ugyarexon ügy. 
kává nevezték ki. (MTI.) j bői kifolyólag- s-’ntén folyamatban van

PárÍR ammuzías 7 18 bi'nvátli cl-jl' J J.anU'!U-üOy koro- i ans, auguszius •• nat(innja /Mll(lau Géau
| A Petit Párisién szerint Poincaré ’ voltii. akit Siposék a kelenföldi lakta- 
j tegnap két óra hosszáig tárgyalt a nyaban •■ason!< i;<'ppeii mogkhioztak, 
' külügyminisztérium főtlsztviaelői- meggyötörtek, m rt apját, T.andau Adob 
( , * 4-nv-vr fot’ Lanti au Géza azonban tudvalevőidyOl a ronc a <óv?,cte”.,.tp,rT ' Btob™ tarltolodlk 6*  a bűnvádi

il. A lap tudni je . ho„y ( rendtartás értelmében onnan most meg
minisztreelnök ismertette I sem idézhető <'a távolmaradása esetére a 

v .v.3 vallomását kell 
kivan, I majd felolvasni. Természetes, hogy Lan. 

dnu Géza tud a most folyó per tárgyalj, 
sáról és mint a Landau-család réuzóröl 
közük, valószínű, hogy a közöli uapok- 
bán megérkezik Budanestrc, hogy a fő
tárgyai ásón eskü alatt vallomást tehes
sen. (M. II.)

Tőzsdei magánforgalom 
megszűntével igen természetesen nem 
kötöttek vasárnap tőzsdei üzleteket, en
nek ellenére értékelték a külföldi tudósi*  
íúsok révén úgy az órtélrpapirok, miut a 
valuták árfolyamát, igy a dollárt 2100— 
2200, azok olt 53, márkát 3. francia fraa« 
kot 185-re heceülték. Érték papírokban • 
következő kurzusok voltak irányadók: 
Rima 12.000, Salgó 31.0000, Izzó 20.000, Uj 
ófa 13.000 (erősen keresték). Fővárosi sör 
9500, Nasiei 37.000. Cukor. 160 000.

a francia kormány tcr.nl 
hogy a német pénzügyek rendbeho- ' 
zását kierőszakolja, valamint azo- , 
kát a hathatósabb biztosítékokat. | 
amelyeket a jövőben követelni fog. ' 
(MTI.)

Egy házmester halálra 
verte a lakó kisfiát

(A Hétfői Napló tudósítójától.)
A rendőrségre tegnap délelőtt elő 

állítottak egy bestiális házmestert, 
aki boszuból az egyik lakó 4 éves 
kisfiát, amikor a hozzátartozói nem 
voltak otthon, annyira összeverte, 
hogy a kisfiú pár nap múlva az üt- 
legektől kapott súlyos belső sérülé
seibe belehalt. Fazekas Istvánná 
munkásasszony, akinek férje a harc
téren hősi halált halt, olyan sze
génységben tengeti az életét, hogy 
4 éves Ferenc nevű kisfiát nem tud
ta eltartani.

Fazokasné a kisfiút, nevetletés 
céljából odaadta egyik rokonának, 
Tóth GyÖrgynének. aki a Bet.hlen- 
utcában lakik. Tóthné másfél hó
nappal ezelőtt gondozásába vette 
a kis Fazekas Feílt, aki osendes, 
magába zárkózott gyermek volt 
Tóthné haragban volt a házmester
rel, Buchmann Jánossal, aki Tóth
né lakását egyik Ismerőse részére 
szerette volna megszerezni. Ezért 
felmondott Tóthnénak, a házitfr 
azonban érvénytelenítette Buch
mann felmondását, mert Tóthék 
rendes emberek, akik a házbért is 
mindig pontosan fiaették.

A házmester ezért bosszút forralt 
Tóthék ellen és ahol csak tehette, 
kellemetlenkedett nekik. A múlt hé
ten Tóthék nem voltak otthon és 
csak a négyéves kisüu tartózkodott 
egyedül a lakásba. Buchmann beha
tolt a lezárt lakásba és a kis Faze
kas Ferit minden ok nélkül össze
vissza verte.

Amikor Tóthné hazajött, a kis fo
gadott fia sírva fogadta és elmon
dotta, hogy a házmester; megverte.

A kis fiit, teste tele volt kék és 
vörös foltokkal.

a kezei véresek voltak, mert a kis 
gyerek kezeivel védekezett a ház
mester brutalitása ellen és közbe a 
kezét is megsebezte.

A gyermek röviden Tóthné haza
érkezése után elvesztete az eszméle
tét és nyomban a Stefánia-gyer- 
mekkórhőzba vitték, ahol az ütések
ről látleletet vettek fel és a gyerme
ket azonnali gondozásba vették. Fa
zekas Ferit pár napig kezelték a 
kórházba u és csütörtökön otthoni 
kezelésre elengedték.

A kisfiút csütörtökön hazavltték 
és pénteken hirtelen meghalt.

Tóthék, minthogy a kisfiú halálát 
csakis a házmester, brutalitása 
okozhatta, B.ucsmannt följelentették 
a rendőrségen és ott kihallgatása 
után őrizetbe vették. A kisfiút hol
nap fogják felboncolni, hogy meg
állapítsák a halál tulajdonképpeni 
okát.

— A Hétfői Napló öt korona. Az 
általános drágulás talán seholsem 
érezteti oly mértékben a hatását, 
mint a lapok előállítási költségénél. 
A papír- és a nyomdai munkálatok 
árának rohamos ugrása arra kény- 
szeritctto a lapok tulajdonosait, 
hogy egyetemlegesen felemeljék az 
újságok árát. A „Hétfői Napló" a 
lehetőség határán belül állandóan 
arra törekedett, hogy a legolcsóbb 
és mégis a legtartalmasabb újságot 
adja a közönség kezébe. Ezúttal is 
csak mérsékelten hárítjuk át a kö
zönségre a megnövekedett üzemi 
költségeket és az eddigi három ko
rona helyett öt koronában szabjuk 
meg a lap példányonkénti árát. 
Bizonyosra vesszük, hogy a közön
ség továbbra is a régi szeretettel 
tart ki lapuk mellett .

— Nagy vaaati szerencsétlenség Ame
rikában hatvan halottal. A Reuter-flgy- 
nökség jelenti: Snlfur Springa mellett 
egy gyorsvonat összeütközött egy sze
mélyvonattal Az összoütköaésnek hatvan

A’iagi versenyek
Vasárnap a Bérczy Károly emlóft 

verseny állott a lóversenyek iránt 
mutatkozó érdeklődés középponti 
jóban. Elsőrangú pályázói közül 
Ébredj Magyarban összpontosult a 
bizalom, de az Ossian-méu vereségei 
szenvedett Gondatlantól, amely kö
zönséges kanterben nyerte meg &X 
értékes dijat s győzelmével a lég*  
jobb kétévessé küzdöte fel megát 
A részletes eredmény ez:

I. 1. Rózsás (6:10) Esch, 2. Petrajj*  
ka, 3. Starost. 50:70. Felt. 1%, L

II. 1. Ouragan (2'A r) Nagy & 
2. Város, 3. Mariette. 50:60.

III. 1. Gondatlan (3) Schejbal, 1 
Ébredj Magyar (2 r.), 3. RifiSWX 
(4). F. in.: Oda neki. 50:195. IgeDi 
könny. 2M, 2.

IV. 1. Tingl-Tangl (2) Szabó Gyn 
2. Kropf Náci (6) Weckorm., 3. Sub« 
ták (8) Esch. F. m.: Nagykor, Tü- 
szeg, Krieau, Fonóka, Sláger, Csa> 
hős, Elsőm, .Integritás. 50:170. 50:100, 
140, 175. Zizt 'A, A.

V. 1. Mikolt (2 r.) Schejbal, I.
Szanaszét (6), 3. Redivivus (3). H. 
m.: Förgeteg, Milarca, Paalette, 
Prógn. 50:70, 50:55, 60, 55. Küzd
ik, 8.

VI. 1. Gzigányleány (5) Takács, * 
Magúja (6), 3. Allegro (12). F. 
Mátyásföld, Lánchíd, Aprés, Wil«*  
gráf II, Aradeh, Szép Leány. 50:355, 
50:105, 170, 210. Bizt. %, 1K.
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Budapest, 1922. augusztus ?. HÉTFŐI W.PLO

PE5T1_5ÉTAK 
J} kisasszony 

kenyérrel keresi 
kenyerét

rA kisasszonyt először egy nagy 
bankcsarnokban pillantottam meg. 
bágyadt szempi úgy merengtek ki a 
rácson, mint egy kis kanárimadáré 
a kalitkából. A bankterem nyüzs- 
gött és kongott, mint az indóház, 
egyenruhás alakok szaladgáltak fel
üld a lépcsőkön, sziszegve peregtek 
a forgó-ajtók, búgott a ventillátor 
és ezer ajak hétköznapi flegmával 
nagy és kis számokat mormolt a\ 
a lármán keresztül. Voltak, akik] 
pénzt adtak a banknak és voltak, 
akik pénzt kaptak a banktól, leg
alább én igy figyeltem meg. A kis-; 
asszonynak nagy állása volt, ő an-' 
nál az ablaknál ült lesben, ahol í 
vadidegen emberek jelentkezni | 
szoktak egy cédulával, mire külön-: 
féle összegeket fizetnek ki nekik. A ' 
kisasszony egy félóra alatt hatvani 
embert tett boldoggá, kiolvasta ne-- 
kik egy gummilapon a pénzeket és 
az idegenek sugárzó arccal távoz
tak. Örültek a pénznek, amivel a 
kisasszony jótékony, sovány kis 
keze ajándékozta meg őket, boldo
gan szortírozták a bankjegyeket és \ 
elégedetten bujtattak el a pénzt a| 
tárcáik rekeszeiben, majd az egészet! 
elrejtették a szivük fölé. A kisasz- 
szony szive felett csak egy ezüst-1 
koronás nagyságú angyalos medált-' 
Ion volt aranyból, egy vékonyka! 
platinaláncon himbálózott az an- ; 
gyal, általában a blúz alatt tartóz-; 
kodott, de valahányszor a kisasz-; 
szony pénzt olvasott valamelyikJ 
idegen urnák, az angyal kiugrott, I 
mintha a pénz csalta volna elő. A i 
kisasszonyt különben nem hivták\ 
Akkoriban kisasszonynak, hanem 
nagy sódnak, azt mondták neki „ked
ves nagysád, kérem, megy a vona
tom, legyen szives", vagy „kedves 
nagysád, ez mégis borzasztó, hogy 
ilyen sokáig tart, tessék már iitána- 
nézni" és a kisasszony utánanézett 
és amikor felállott, akkor nagy 
megdöbbenéssel láttam, hogy milyen , 
rossz színben van, milyen sovány', 
és egyáltalában nem öltözött olyan 
jól, mint ahogy ezt az ember elvár
hatná egy kisasszonytól, sőt nagy- 
sódtól, aki ennyi pénz körül sd/dr- 
kodik és annyi embert tesz boldog
gá. A fogason kis kopott prémsapka 
lógott egy szomorú kis télikabát 
tetején, a kabát nem volt vattelin- 
nel bélelve, pedig kutya kemény hi
deg volt akkoriban odaklnn az ut
cán, mert, elfelejtettem megmon
dani, hogy először télen láttam a 
kisasszonyt egy bankban, ahova el
kísértem volt osztálytársamat, az 
egyetlent, akinek felvitte közülünk 
az isten a dolgát.

Másodszor egy balatoni fürdő
helyen találkoztam a kisasszony - 
nyal. A kisasszonynak joga volt eh
hez, hiszen mint fentebb megdöb
bent. lélekkel megjegyeztem, a 7«s- 
asszony sovány volt és olyan szín
telen, mint a pincében nőtt virág 
és a vékony kis szája olyan csenc- 
vész volt, hogy egy csóktól elron- 
gyolódott volna. Azelőtt divat volt, 
hogy a kisasszonyok a bankból el
mentek nyaralni a Balatonra. Kö
zösen szoktak venni egy kis szobát 
és kéthetenként váltogatták egy-\ 
mást a frissen húzott ágyon, mely 
semmiféle tisztességtelen dologról 
nem tudott volna mesélni. Nem lett 
volna tehát semmi rendkívüli ab
ban, sőt nagyon rendes dolog leit, 
volna,, ha most épen a kisasszonyra 
került volna a sor a balatoni nya
ralás megérdemelt fényűzésében. 
De a kisasszony számára az idén 
nem volt fenntartva a szoba, inért 
a kisasszonynak nem volt harminc
ezer koronája és a többi kisasszony
nak meg nagysádnak sem volt. 
Már pedig a kisasszony mégis ott 
volt a Dalatattttáh mikár. megjár

Csütörtökön este ismét izzó ele
venségtől pezsgett a Dob-utca 
patriarchális csöndje. Ebben az ut
cában körüleblül három év óta nap- 
szállat után nem igen nyüzsögnek 
az emberek, a dob-útcai korzó, mely 
valamikor mozgalmasság és han
gosság dolgában verte a mondáin 
setahelyeket, az utóbbi esztendők
ben jóformán teljesen elkorcsoso- 
dott. Kilenc óra tájban nem látni 
mást az utcán, mint néhány öreg 
vallásos zsidót, akik a közeli Ka- 
zinczy-utcai és Rombach-utcai zsi
nagógákból sietnek hazafelé. Annál 
élénkebbek azonban az ablakok, me
lyekben sokszor éjfélig könyökölnek 
az asszonyok, élvezvén a Dob-utca 
dubiozus levegőjét, megtárgyalva a 
napi dolgokat. Az apró vendéglők
ben és kávéházakban azért mégis 
van élet, a régi törzsvendégek, 
akiknek javarésze házalókból kerül 
ki, hűségesen összeülnek a tardli és 
kaiáberpartikra, melyeknek legtöbb
nyíre csak a záróra vet véget. Ed
zett, sokat próbált emberek ezek, 
okik egész nap a várost járják, és 
igen gyakran éviekéinek keresztül 
kellemetlen szituációkon, ezért nem 
ijeszti meg őket egy esetleges éb
redő invázió veszélye oly mérték
ben', mint az ódon házakba begubó- 
tott kisiparosokat és kiskereskedő
ket, akikből ennek az ominózus ut
cának a lakossága tulnyomórészben 
kitelik és akik közül igen' sokan 
egész életüket a Dob-utcában és 
kapcsolt részeiben’ töltik cl.

Csütörtökön este tizengy óra le
hetett, mikor a Kazinczy-utca sar
kán megkérdeztük egy fiatalember
től, hogy merre van a Stern-féle 
vendéglő, melynek ablakait bever
ték. A fiatalember készségesen vál
lalkozott, hogy kalauzol bennünket 
a Dob-utca rejtelmei között és nagy 
részletességgel kezdte ismertetni az 
affaira eseményei'.

— Tegnap jöttem haza kérem 
Budakesziről. Egy tüdőbajos pincér 
vagyok. Keletinél dolgozom a Ca- 
sino de Parisban. Tetszik oda járni? 
— kérdezte — és felhnzía jobbkarjáu 
a kabátja ujját. Tetszik látni, ezt itt 
kaptam, nem azért mutatom, mintha 
dicsekednék, de azt is mondhatom 
hogy többet adtam, mint amennyit 
kaptam.

Egy idősebb, züllött külsejű bácsi 
csatlakozott hozzánk, gyanakvólag 
végigmért bennünket és németül 
megkérdezte kísérőnktől, hogy kik 

i

tant, nem akartam hinni a sze-' 
meimnek, olyan rózsaszínű és Jiusös 
volt a kisasszony. Hogy miként ke-' 
rült ide, azt abból a párbeszédből1 
lehet megtudni, melyet én folytat-\ 
tam vele egy este a Hattyú vagy a 
Hableány vendéglőben, már nem1 
tudom bizonyosan, hogy melyikben 
a kettő közül.

Szerény vacsorámat akartam el
költeni és hívtam a kenyeres-kis-1 
asszonyt, mert, kenyér nélkül nem 
foghattam a borjnpörkölthöz. Jött 
a kisasszony, bóbitosan mosolyogva] 
fehér kötényéhez odafeszitette aj 
tálcát, melyen vékonyra szeletelt’ 
kenyerek heverésztek. Azon nyom
ban megismertem a kisasszonyt, 
nagy zavarban voltam, sokáig pisz
mogtam a válogatással és a fizetés
sel, aztán mégis csak megszólal
tam.

— Valahonnan ismerem a kis- 
szonyt!

A kisasszony elpirult.
— Nem lehet, — mondta idegen. 

— menekült vagyok, segesvári.
Talán rá kellett volna hagyni, 

tisztelni kellett volna az inkngni- 
tóját, de én nem voltam eléggé ta
pintatos és tovább faggattam.

— Már pedig én ebben meg ebben 
a bankban láttam a kisasszonyt!

Először azt hajtogatta, hogy ősz- 
szetércsztem valakivel, hogy ezt. 
máz másfik & uéaM. i

vágjunk. A Casiuo-bcli pincér fölé
nyes hanyagsággal informálta ; z 
Öreget, a hangjában benne volt, 
hogy egyáltalában nem tartja köte
lességének a válaszadást, de még 
az egyszer megmondja. Az öreg ur 
rögtön magyarra fordította a be
szédet.

I — Nagyszerű fiu ez a Salamon — 
! mondta -- egy beteg ember és hogj’ 
; verekedett! Ha ő nincs, a két rend
őrnek melege lett volna! Tessék 
megírni az újságban, hogy a Dob
utcában nem gyulladnak be olyan 

: hamarosan az emberek, itt minden 
! fiú katona volt, kérem, ezek verték 
i kérem a muszkát!
1 Körüljártuk a Stern-féle korcs- 
| mát, majd beszóltunk a tulajdonos- 
1 hoz.
j — Egy egész szódás-különitmény 
' alakult itt, kérem, — mondta fanyar 
i humorral — az volt a terv, hogy 
1 amint beteszi valaki a lábát, egy
szerre tíz szódásüvegből spricceljük 
nyakon.

— Csak azt nem értem, mért pont 
engem választottak ki, — jegyezte 
meg később. — FWemre. soha él
temben nem foglalkoz am politi
kával.

Sternéktől átmentünk a Lázár-ká- 
véházba. A Cásino-nincér itt nagyon 
tekintélyes vendég lehet, mert 
nyomban három pincér vette körül 
a társaságot. A főhelyre ültettek 
bennünket, a kassza szomszédsá
gába. A kávéház jóformán tele volt, 
a tükör alatt négy fakószakállas 
ötegur kártyázott. A főpincér időn- 
kint odalebbont, feltérdelt a székre 
és belebeszélt a játékba. Nem akar
tuk zavarni a kártyásokat, a pin
cérektől érdeklődtünk az esti esemé
nyek felől.

— Semmi károm sincs, — mondta 
a főur — nem lógott meg egy ven
dég sem. fizetés nélkül. Általában 
nem volt nagyobb ijedelem, csak 
amikor az el.ső relvolverlövés el
dördült, akkor támadt egy kis pá
nik, de ki lehetett bírni . . .

Hát ez az: ki lehetett bírni. A 
Dob-utcában már itt tartanak a sok 
válság után. Hirtelen eszembe jutot
tak a kis galíciai falvak, ahol a 
rommá lőtt házak pincéiben for- 
gandó hadihelyzettel, éheséggel, ko
lerával dacolva rendületlen fataliz
mussal várták az idők jobbrafordu- 
lását. a polisiak. Ezek tudnak szen
vedni . . .

bán mégis csak megadta magát.
—Hát igaz — mondta. — De mit 

csináljak, az orvos azt mondta, hogy 
feltétlenül levegőváltozásra van 
szükségem, mert különben a legna
gyobb baj lesz. Otthon én tartom a 
családot, majdnem egyedül, igaz, 
hogy az öcsém is ad haza valamit.

I Hát úgy kellett megoldani a dol
got. Délelőtt strandolok, napkurá- 
zom, déltől éjfélig árulom a kenye
ret. A vendégek tiszleségesen bán
nak velem, csak néhány fiatalember 
ízemtclcnkedik. Nem szégyenlem 
dolgot: mit tegyek?

— És legalább korcs valamit? 
Két hét alatt megkerestem 

három havi fizetésemet!
Így került a kisasszony, aki mil

liókat csorgatott a sovány kis ke
zén liz hónap alatt és nem rekedt 
meg az ujjai között semmi a pénz
zel való foglalkozásból, nem került 
neki a balatoni nyaralás kétséges 
luxusára, most kenyérrel keresi, 
meg a kenyeret, strandol, napfürdő- 
zik és majd megerősödve hazatér a 
kenyérből megtakarított pénzecské
vel. Éc visszamegy a pénzhez, mely 
hamarosan le fogja hervasztani róla 
az enyhe pirosságot, mely a kenyér 
jóvoltából került az arcára. És meg
szűnik kisasszony lenni, újból nagy
sád lesz és olyan bánatosan fog ki
pislogni a rácson, mint egy beteg 
űMÁriMWy. m- J,1«
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í.’6!sz a tőzsdéhez?
Már tegnap este kezdődött, Ew) 

inasul ón jöttek fel barátaim a szfcfr 
kosztőségbe, hívtak fel telefonén qs 
küldöttek hordárt és Messengei>boyr» 
hogy jön a korona Prágából, hogy 
jön a korona Berlinből, íruilyen hl*  
veket kaptunk Londonból, mit 
lent a táviró Parisból. Ezek voltak 
a kérdések. Természetesen bőven 
osztogattam a tanácsokat. Levélben; 
sürgönyben, telefonon és Írás
ban, mindenkinek adtam tippeket, 
mert én magam se tudtam semmit 
és azt hiszem nekem lett volna a 
legnagyobb szükségem arra, hogy 
útbaigazítsanak. Útközben hazafelé 
valahol a Felsőerdősor táján a 
csis nagyot sóhajtott:

— Nem ér kérem semmit az él«t 
Az ember olyan buta és nem tanúL

— Hogy érti ezt — érdeklődtem 
a fáradt éjszakában holmi titkos 
gyanakvással, hogy barátom a ma
gasban szintén a tőzsde miatt illeti 
magát indokolatlan szerarehányá*  
sokkal.

— Kérem, ez a nyomorult tőzsde. 
Az ember elhatározza magát, hogy 
ha felmennek azok a vacak papírok^ 
akkor eladja. Aztán az utolsó pilla*  
Hatban meggondolja magát. 8zá&> 
ezer koronát nyertem volna, ha el
adom a Schlicket ma délelőtt Néni 
tetszik tudni, igaz, hogy a magám’ 
forgalomban leesett kétezer kojö 
nával?

Igyekeztem megnyugtatni, htígj 
csak rémhírekről .van szó, holnap 
tovább fog tartani a hausse, 
Megvetőleg legyintett kezével, ami 
azt jelentette, hogy nem yagyok 
formálva.

— Tessék nekem elhinni — möndi 
ta — igy van ez, csak tudnám, mii 
csináljak. Ha eladom a Schliokd 
holnap, vesztek húszezer koronáti 
Lehet, hogy még tovább esik, de al 
is biztos, ha eladom, akkor följígt 

' rik tízezer koronára.
A kapuban találkoztam: egy villái 

moskalauzzal, aki a harmadik emejí 
Jeten lakik. Elkeseredetten szidta a 
villainostársaságot, mert ki uzsorád 
za és a házmestert mert nem jöa M 
.<aput nyitni. Amikor megjátfif^ 
felderült az arca:

— Szerkesztő ur — mondta 
ugy-e nem igaz az egész?

Természetesnek vettem, hogy, csaX 
a tőzsdéről lehet szó.

— Egy szó sem igaz — felelten^
— Valami azért lehet a dolog*  

bán — aggodalmaskodott. — Mégis 
jobb lett volna ma eladni. Az embej) 
vegye a nyereséget és ne legyen tel
hetetlen. Nem fogok aludni tiidffí 
az éjszaka.

Nem tudom, hogy aludt-e, dfl 
én nem tudtam lehunyni a szénié*  
met egy pillanatra sem. Folyton azt 
számítottam, mennyit kerestem Vflly 
na, ha eladtam volna a papirjaipw 
és azon töprengtem, el fogják-e még 
érni a tegnapi kurzusokat.

Készakarva később keltemi 
hogy mire kierek az utcára mái 
kint legyenek a déli lapok. Ezekből 
aztán megtudtam a szomorú valósi*  
got. Bánatomban sétára indultam 4 
városban. Mindenfelé feldúlt és U*  
tört emberekkel találkoztam.

— Mit szól a tőzsdéhez? — czael 
köszöntöttek, nkárhová mentem, 
villamoson, a kávéházban, a vendég*  
lobén, a szerkesztőségben, az Otfeí 
honban. Nem tudtam szabadulni a 
tőzsdétől. Kiderült, hogy mindenki 
játszik a tőzsdén és senki sem adfq 
el a papírjait. Pedig mindenki el*  
határozta, hogy „veszi a nyerésé*  
get“. Senki sem vette, ügy látöm^ 
egész Pest tönkrement a haussoom 
Nem értem, hogy történt, azt hittömi 
mindenki milliókat keresett.

Csak estefelé jutott eszembe W 
borbélyhoz menni. Már a szemem iá 
káprázott, kinéztem az ablakon, rö 
hittem esik az eső. Megkértem qft 
egyik segédet, nézze meg, esik-^

— Dehogy esik kérem •— M
/ Winttfil mü&Mk - ----------
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Törvényszék
? „Gyöngyhalászat**  a Balatonon. Kel

lemetlen helyzetbe korült szülei olőtt 
Krób Teréz, egy alig húszéves l. uy, uki 
az ujposti villamossági rvszvénytárju- 
•ágnál hivatalnok. Múlt év nyarán 
Bgyik rokonánál volt látogatóban Bnla- 
tonlellón ós mikor hazakerült szüleihez, 
Bgy értékes gyöngynyakék vo’.t a nya
kán és kézitáskájában többek között egy 
1000 szokolos bankjegy. Az érté kos nyak- 
ékre azt mondta, hogy a Balatonban ta- j 
tállá fürdés köbben, a szokolbaukjegyetj tok szabad, a lakáshivatalt megszün- 
pedig a vasúti kocsiban találta. Bár va- (etjük!“ De mert készült a rendelet, 
lószlnütlonnek látszott, hogy a Balaton- (ellát tudták, hogy nem ezt a mondá
ban talál valnki egy értékes antik nyak- I rendelik cl. Ugyanígy vannak a

Az uj mozirendelet
Lesz-e magyar filmgyártás

-d Hétfői Napló tudósítójától. •—| •mportőrök kötelesek lennének az 
Mikor Ilire ment annak, hogy uj ú Italuk behozott filmek mennyiségé

lakásrendelet készül, mindenki meg- Bek ugv negyedrészéi.kitevő xnagya. 
döbbent. Hát hogyne. A lakók, mert I filmanyagot külföldre exportálni, 
lakbéremeléstől féltek, a házbirtoko-1 A rendelet első része megoldható 
sok, mert szerintük csak egy lakás- akkor, ha van annyi magyar film, 
rendelet kiadására volna szükségjamennyii amozisokmüsoránakegy 
amihez nem kell készülődni, mert az 
csak egy mondatból áll: „A házbir-

nek ogy negyeJréazét kitevő magyar

fcket és utána pedig a vasúti kocsiban 
ogy nagyobb bankjegyet, de azért mégis 
psak elhitték neki és végtelenül örvend
tek lányuk szerencséjének. Nem igy 
azonban a lány sógora, Ferlesz Eudolf 
faszobrász, aki feleségétől, a lány növé- 
rétől, különváltan él. Egyenesen a rend
őrséghez rohant és feljelentette sógor
nőjét jogtalan oHulajdonitás miatt. Az 
áktúk most kerültek át a büntetőjáráo 
bírósághoz, ahol dr. Schernhardt tábla
bíró vonta felelősségre a lányt. A tár
gyalás során azután kidorült, hogy a 
fény nem követett cl scmmifélo bünte
tendő cselekményt és hogy a tárgyuk a 
ltor jogos tulajdonát képezik. Kiderült 
Ugyanis, hogy a lány később szüleinek 
töredelmes vallomást tett az értéktár
gyak eredetére vonatkozóan és ezt a 
hallomását most a bíróság előtt megis
mételte. Krób Teréz ugyanis intim ba
rátságot tartott fenn Eudolf kereskűdő- 
y«l, aki jolenleg Amerikában időzik és 
kiutazása előtt emlékül a szóban forgó 
értékekkel ajándékozta meg. Akkor nem 
paerto ezt szüleinek őszintén meggyónni, 
flo később, mikor a sógora feljelentette 
te az értékes nyakéket tőle elkobozták, 
Külőinek mindent töredelmesen bevál

ttá Hogy ez tényleg igy volt, kérte ki
hallgatni egyik barátnőjét és ennek ap- 
i^t, akikkel igazolni tudja, hogy jóval 
balatonlcllei tartózkodása előtt láthat
ták rajta a gyöngynyakéket és csak szti- 
Éei előtt nem merte viselni. Miután a 
:ét tanú esküvel orősltotto meg n vád

lott állításait, az ügyészi megbízott el
ejtette a vádat, miro a biró a további 
£ írást Krób Teréz ellen megszüntette

a drága nyakóket neki mint jogos 
ajdont kiadatta. Krób Teréz hálál

kodva, örömkönnyekkel a szemében 
Hagyta ol a sokat liánytorgatott gyöngy- 
jxyakókkol a kezében a tárgyalótermet. 
1 $ Kaszinói érintkezés a VII. kerület
eién. Kulcsár Ferenc volt törvényszéki 
bíró, jelenleg ügyvéd, a VII. Polgári 
Kaszinóban Benedek Dezső építész, a 
kaszinó egykori elnökének számos tag 
Jelenlétében azt kiáltotta oda: Nem tu
dom mit beszél, de bármit mond, az ha
zugság. Ilyen alattomos embert ki kell 
Ipofozni a kaszinóból. Benodek becsület
értés miatt feljelentette Kulcsárt.. Pén- 
tekon kellett volna a büntetöjárásbiró- 
teghak őzt a pert tárgyalnia, do miután 
tem a panaszos, som a vádlott nem je
lentek meg, a bíróság az eljárást meg
szüntette.

$ Orgazdasággal vádolt gyáros. Bolgár 
Gyula igazgató feljelentette néhány 
teunkásnőjét, akik közel egy méter
mázsa anilinfestéket loptak el. Mikor a 
(rendőrség az orgazdákat kinyomozta, 
Msszavonta munkásnői ellon a feljelen- 
tést. Az ügyészség vádat emelt már 
most orgazdaság büntette miatt dr. 
Beyer József kelmefestő gyáros, továbbá 
Brill Andrásné és Takács Józsefné ellen, 
mert ezek az ellopott anilinfesték kilóját 
MO és 350 koronáért vették meg, holott 
jjj-or “H* 1 nkkori forgalmi értéke 
1000 korona volt. Péntekon tárgyalta ezt 
M ügyet Horváth Károly törvényszéki 
pgyesbiró. A károsult Bolgár Gyula 
100.000 koronában kérte megállapítani 
Kárát, mert 100 kilogramm anilinfesték 
ükkor onnyi értéket képviselt. Ezzel 
Kernben dr. Beyer azzal véd ekezott, 
hogy ő az akkori napiáron vette a fes
téket, mely nem volt több 850 koronánál, 
minélfogva ő nem követett el orgazdasá
got Miután nem lohotett megállapítani 
J festék akkori árát, a bíró elnapolta a 
tárgyalást azzal, hogy a logközelebbi 
tárgyaláson úgy a panaszos fél, vala
mint a vádlottak szakértőket hozzanak 
magukkal, akikkel meg lehet állapítani 
.• festé kakkori árát, illetve értékét.

§ A gyorskezü házmesternő. Tlnesz Jó- 
Kf, a Pacsirtamoző-utca 34. számú ház 

ója panaszt emelt Mózs Pálnó ház
mesternő ellen könnyű testi sértés 
Elatt, melyei orvosi látlelettel Igazolt, 

ihernhardt táblablró előtt megtartott 
tárgyaláson a következő tényállás volt 
megállapítható: Tinesz azzal állított bo 
0 .házmesteri lakásba, hogy az asszony
kák keserű szemrehányásokat tett, mórt 
perébon nem merte az igazat vallani.
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Lttkics Milán és Zslfkovicg W 
busás adut stedtek mindnwkU] ?! reskcdöktől, akik áruval átléntói * J*  
tárt. Egyik alkalommal egy LJ 
töl ínnal
hoztuk, a tulajdonost, pedl. X’1> 
olrertek. Aíulűn kíls.árczer i® 
vdltMgdlJnt követoltok tőle a dflnél nem volt annyi 1 
katonákat, hogy jöjjenek velő Z* ’ 1 
terhletw, ahol néhány l,meWS" 
követelt összeget ki fogta kSi-Tí 1 
A katonák lépve racnt,J' é, 
csondöreég mindhármukat A kalocsai törvényszék a Uro“ 
katonát zsaroló3 büntette ré testi 
té. miatt 7-7 éri fogyházra

i S16m. uT4’' “ki valomt Mtváltf ™ 
! ropet Játszott, egyhónapi fogházra l.S 

01. A bndapeeU tábla az iSS" 
kainál fogva holybonha^, 
panaszok folytán e héten a Kari. 
került az ügy ée miutón a Kw. 
satum B„g panaszokat vIzszautasIM*  
az Ítélet immár jogerőssé vált

l8l“ l»«l»rte. Molaár Jé. 
zsef báttaszéki. birtokos egy hagyaut, 
ügy miatt haragban van Salamé Ist
ván eúgortval. Hónapokkal ezelőtt Mól. 
nár lovelot irt • Salamonnak, melvt.. 
többek között a kővetkező kitólekk ™ 
nak: lisztéit sögor, vagy jobban mond, 
va piszkos sógort . . . nz átkozott si 
tán feleséged dirigál . . . hónapsamra 
tartottam gyermekeket, a ronda felesé, 
gedet, azt az utálatos köszvényes d8- 
got . . Ezeket a kitételeket 8alamon 
becsületsértés miatt bepanaszolták 
sógort. A tárgyalás a napokban volt, 
amelyre azonban a vádlott nem jelent 
nxcg és maga hdyett védőjét küldte el. 
A védő, mit is tehotott volna különben, 
boismerts, hogy a levelet védettjo nem 
sajátkezűié# ugyan, hanem valakive] 
Íratta. A biró ez alapon a Salamon hí- 
zaspár terhére elkövetett beosületsértéi 
miatt Molnár Józsefet elítélte ötszáz
ötszáz korona pénzbírságra. ,c 1

§ „Úgyis elrabolták volna a románok^ 
Lopás büntette miatt álltak tegnaj 
Horvát Gyula egyeabirő előtt Lórina 
János és Ppp mre lakotosok, akik a ro 
mán megezáláls alatt mint a MÁV, 
munkásai tiz-tlz liter petróleumot t 
munka befejezése ntán hazavittek. Vé 
dékezésük az volt, hogy a románok mii 
lió éa millió anyagot elhurcoltak a MÁV 
telepeiről, igy többek között petróleomo*  
is vaggon8Záinra és az a tiz liter petró 
lenm, melyet ők elvittek , már vaggonbt 
volt rakva elszállításra készen Bnte 
restbe. Ök tehtá nem is a MÁV-ot, ha
nem a románokat károsították meg 
mert úgy is elrabolták volna. A birt 
nem fogadta el ugyan ezt a rabulin- 
tlkus védekezést, sőt alapos kioktatás
ban volt részük a biró részől. Tekintet
tel a különös helyzetre, a biró tettükéi 
vétséggé minősítette és mindegyiket kél 
napi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.

— Megegyezés a Papíripar ügyében 
Úgy értesülünk, hogy a Papíripar » 
cseh bankokkal teljes megállapodásra 
jutott, amennyiben a Ilermaneczi gyri 
részvényeinek 75 százalékát, mintegy 
4,000.0000 cseh koronáért eladta és egyút
tal hosszabb lojáratu hitelszerződést kö
tött. Ilyen módon a Papíripar jelentéke
nyebb uj tőkéhez jutott bo és a kan- 
ecmjóbo tartozó gyáraknak akadályta
lan működését hosszú időre biztosította.

Szoinaházy István távollétében 
a szerkesztésért felel:

Dr. ELEK HUGÓ
1 • Tá«aa«?rkeMtők: ,
I Dr. BUBK JIUGÖ és PAJOR MÁTVA8

F D KU * 4 órakor alánéi*  álW;
Vltosrtta' ésXBMaOit azQP5?. tagisi,' mitit vendteck.

Telefpnezin:. W-rW valamint a nagy műsor.
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negyedrésze kitesz, a második rész 
azonban csak akkor oldható 
ha van annyi jó magyar. 
amennyit a külföld megvesz.

De beszéljenek a számok.
A magyar, mozgóképszínház__

mek évi müsorszükséglete körülbe
lül 7—800.090 méter, az mintegy 800 
fllmmü. Ha a bemutató üzemek e 
mennyiség negyedrészét magyar 
filmekből kell hogy megszerezzék, 

magyar, filmre volna szük
ségük.

Hát elképzelhető ez ma, vagy évek 
múlva is Magyar országon, hogy egy 
esztendő alatt kétszáz magyar film 
készül?

Tegyük föl azonban, hogy e« a 
| kétszáz magyar film cl is készülne, 
I vun-e valaki — hozzáértő emberről 
I van szó — aki elhiszi,' hogy a mi 
gazdasági viszonyaink, a mozit ölő « Kíwteieget salamon

.rendeletek mellett akad akkora tőké [ 
érdekeltség, hogy kétszáz olyan ma- 

! gyár film készüljön évente szoveg- 
| ben, kiállításban, technikai kivitel- 
; ben, amelyeket a külföld megveszt

meg.
/'7w,

tize-filmművészet, filmipar és filmkores-
* kedelem és filmszínház munkásai ar- 
’ ra a hírre, hogy pj mozi rendelet ké- 
f szül.

Élénk és évtizedekig szomorú em- 
- lék marad az a mozirendelet, amely
• megnyomorította a mozgofénykép- 
1 színházakat, elvette a régi tnlajdo-

soktól birtokukat, horribilis adó- és 
illetékteherrel rótta meg az üzeme
ket, berendezte a cenzorát s egyszer
re derékban vágta el a magyar 
filmgyártás sudárba szökő, de még 
.vékony fáját Az energia, az uj mo- j 
zisok élelmessége, a régiek előzé
kenysége átevezte a mozgó fény kép
üzemeket az első bajokon, megnsz-' 
fák Stead ezredes humbertíádáít s le- j 
rongyolva, elszegényedve, de egy i 
jobb jövő reményében helyreállt va- j 
lahogyan az egyensúly. Azok, akik I 
erős hittel hittek a magyar film-! ----- -- ------------

| művészet hivatottságában, a magyar I Hiszi-e valaki, hogy ha el is ké- 
filmipar tehetségében, bízvást remél
hették, hogy ezentúl csak olyan film
rendelet készülhet, amely béklyókat 
szed le róluk, amely megszüntet né
hány gátló körülményt, enyhít a 

cenzúrán, esetleg el is törli ezt a 
speciális nézőpontú magyar talál
mányt, s nem gondoltak arra, hogy 
újabb láncok kerülnek a filmipar 
és művészet testére. Csalódtak, 
aminthogy mindenki csalódik ebben 
az országban; aki a jobb belátásban 
— főleg a dolgok hozzáértésében 
h'isz. Uj mozirendeletről beszélnek, 
amelynek alapvetőgondolatát ma
guk a szakmabeliek fektették le.' 
11a az a rendelet látna napvilágot:, 
amit a mozgófénykép szakértői ké
szítettek nagy és bámulatos sze
rénységgel, még mindig nem szün
tetne meg sok kerékkötő intéz
ményt, de némi levegőt adna ennek 
a fuldokló iparnak. Ha abból a ter
vezetből lenne rendelet, amit maguk 
a mozisok ajánlottak — akkor még 
remélhetné a filmművészet, hogy 
óriási támogatás mellett lábra áll
hat, de mert egészen bizonyos, hogy 
a rendelet homlokegyenest ellenkező 
intézkedéseket fog tartalmazni, szo
rítani fog a helyzeten, ahelyett, 
hogy tágítana, a magyar filmgyár
tás, s vele a magyar filmművészet 
és filmipar tovább fogja aludni 
mély álmát. Ezért riadozik minden
ki már, előre az uj mozirendelettől.

. szülne kétszáz abszolút jó magyar 

. film,.bőgj' ezeket a cenzúra engedé- 
; lyezi is magyar előadásra? Legalább 

háromszáz filmnek kell készülnie, 
hogy abból kétszáz keresztül menjen 
a cenzúrán, amelyet belügyi, keres
kedelemügyi, honvédelemügyi, nép
nevelésügyi, közegészségügyi, nend- 
örügyi, ikolaügyi, vallásügyi, külön 
nőneyelésügyi, nyelvtudományügyi 
és még nehány más nézőpontból egy
re több és több taggal egészítenek ki. 
Ahhoz, hogy Magyarországon, a míi- 
sorszükséglet negyedrészét kísérő 
magyar filmanyag itthoni előadásra 

; és exportra is elkészülhessen, szük
séges, hogy ne csak a két meglevő, 
nem szünetelő gyár dolgozzék éjjel 
nappal, hanem még tiz uj nézetben 
és berendezésben, a meglevőket is fe
lülmúló gyár létesüljön. Szükséges, 
hogy a jelenleg külföldön élő minden 
magyar filmrendező és minden film
színész, minden scenlkus és minden

i operator hazajöjjön és .ngyaunnuvi. 
legalább is a meglevő néhány kiváló 
rendező tudásával egyenlő tudásu 
uj rendező támadjon máról holnapra 
■s. végül azt, hogy annyi exportfilm 
készüljön szükséges; hogy: négy mil
liárd tőke álljon rendelkezésre. A 
mozi szakemberek túlzottan szerény 
rendelettervezetében van egy pont, 
amely azt kéri, ohgy ■engedjék meg 
a filmgyáraknak és elismert rende
zőnek, akik alkalmi alakulatok szá
mára akarnak filmet gyártani, hogy» • • '-‘vvwx. mura aivarnaic /timet .gyúrtam, hogyteXnek ol™n'nn^?Z ren^ et; "indikáltának a gyár-

"n,™. vy °>y«» pontja, amelyet telepen kívül is. Nos, amié a magvar 
a filmszakma hozzáértői vettek föl filmszakma ott tart, hogy ezt is*tó-  
kSEJL*  Tfn" flln,«yúrta,9 .életre- i nyörögni kell a.- hatóságtól, addig 
hoílí.lTv kesen’ s.,m’ Tíar,hem "tóPla mék csak le Is Irat ezt a két 
vTeT't\a íormR1, n oólt tekint- szót: maájrar.Zfímsídrtós. Ebből-af
vc, bele tudunk nyugodni a rende
letbe — ha megjelenik! A szóba n- 
forgó rendelkezés arról szólna, hogy 
minden mozis köteles lenne évi mű
sorának egynegyed részét magvar 
gyártású filmmel kitölteni, a flíui-

Mózeané erre mellénél megragadta a 
vézna termetű öreg embert és a pana
szos vallomása szerint néhány másod
perc alatt többször pofonütötte. Ameny- 
nyire ő mint öreg ember a gyorskezü 
nőt követni tudta, legalább tizenöt po
font kapott és azután úgy megrágta, 
hogy az ajtón valósággal kirepült A 
vádlott tagadta a pofonokat és csak 
annyit ismort be. hogy lakásából kiuta
sította, de mert Tinesz ncin akarta laká
sát elhagyni, kénytelen volt őt kidobni. 
Több házbeli lakos látta, amint Tinesz 
nem a saját lábán hagyta ol a házmes
ter! lakást és hogy az arca vörös és 
duzzadt volt A biró a tagadásban lövő 
Mőzsnét nyolo napi fogházra és 200 ko * 
róna pénzbírságra Ítélte eL

szót: wiapyar,. filmgyártás. Ebből ■ a - 
• nézőpontból azután igáz&n nőm féri- i 
tos, hogy mit hoz az uj mozlróndelot, 
a magyar filmgyár,táo.renalssénee- 
át úgy sein Hozza, a mozik pedig 
.úgyis boldogulnak, azoknak már 
minden mindegy. Boröss Mihály

§ Árdrágító favágó. Múlt fcv november 
havában, Debrecenben Mákul' András 
napszámos egy öl fa teíapritásáért és 
behordúsáért a hatóságilag megállapí
tott 880 korona ho!#ot 6001 koronát kö
vetelt. A debreceni törvényszék árdrá
gító visszaélés miatt Makai Andrást 14 
napi fogházra Ítélt® el. Az, ítélet ollón 
semmiségi panaszt jelentett be s igy a 
Kúria kénytelon volt az elmúlt héten 
®? üggyel mégegyszer foglalkozni. A 
Kúria a semmiség! panaszt visszautasí
totta.

§ Csendélet a szerb demarkációs vona
lon. Még húrom évvel ezolött történt, 
hogy a baja—érsekcsanádi utat átszelő: 
domarkáciohdjis vonalnál három szorlí 
katona, névszeriat Zslvlcs Csodomír, I,
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