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Tanulságok
A fővárosi' nyomdai munkások 

majdnom négy hétig tartó sztrájkja 
vatárnap délben békés megegyezés
iéi véget ért. A sztrájk megszűnése 
tehetővé teszi ismételten a lapok 
megjelenését, a közvélemény infor
málását. Hétfőn a kora reggeli 
árakban zajos, élénk, eleven lesz az 
jcca képe s a közvélemény négy hé- 

át elnémított katonái újból szó
hoz juthatnak s taníthatják, infor
málhatják, szórakoztathatják a 
^közönséget

Bennünket s a nagyközönséget el
sősorban ebből a szempontból érde
kelt a sztrájk s ebből a szempontból 
örömmel köszöntjük a megegyezést 
'A megegyezés részletkérdései' a fő- 
nökegyesiiletre s a munkásság ér
dekképviseletére tartoznak. Ök hiva
tottak arca, hpjgy a négyhetes sztrájk 
anyagi vonatkozásait likvidálják.

De közelről érdekelnek minket és 
i nagyközönséget a sztrájk erkölcsi 
.vonatkozásai s úgy érezzük, hogy 
ehet szava kell hogy legyen a nagy
közvéleménynek is, úgy érezzük, 
hogy a sztrájk morális kártevésé
nek tanulságait le kell vonnia a saj
tónak és a nagyközönségnek is.

Ez a sztrájk, mint bérharc, tipikus 
áldája volt a tőke és a munka örök 
mrcának. Tisztában kell lennünk 
azzal, hogy ez a harc minden időben 
megvolt és fenn ib fog állani. A tőke 
és a munka harca gazdasági kérdés, 
amelybe politikát keverni nem sza
bad, mert abban a pillanatban márt 
nem egyenlő fegyverekkel küzdő 
felek állanak szemben egymással.

A most lefolyt bérharcban hibá
zott a Főnökegyesület s hibát köve
tett el a munkásság is, mikor a tisz
tán gazdasági harcba politikát ke- 
’erX Kölcsönösen hibáztak, amikor 
hiú PEesztizs-kérdésből lehetetlenné 
tették heteken át a megegyezést, ho 
iptt mindkét fél szenvedte a sztrájk 
agyagi es morális veszteségeit.

De mulasztást követett el maga a 
kormány is. A kormány elmulasz
totta a bérharc kezdő stádiujmában 
8, hivatkozást, iHetve a megegye 

közvetítését. Sokszorosan hibá
zott azonban akkor, hogy amikojj be- 
jvatkjízott túllőtt a oélon s maga 
icstetx a gazdasági bérharc mögé 
Politikai hátteret.

A.m ma, amikor a sajtó újból meg
fenik az ncpákon, vessünk fátylat 

ozelmultra azzal a tudattal, hogy 
,so* vállalati és munkáskö- 

(SK>egi érdekek fölött áll a nagy, a 
Minden felett kiemelkedő érdek, az 
p^‘5’ a nemzet egyetemes érdeke, 
jnnek az érdeknek a szolgálatában 
'/'cl‘ neműinia minden ellentétnek, 

minden presztízs
hó es?e^.’ knll tűnnie minden 
'^enaj<. hogy a nemzet minden erő- 

aJ8ke a munka váll- 
,'/1 mutJkúval álljon szolgálatába 

• .^nagyobbnak: m országos érdek 
17111 ah ál á sónak.

Véget ért a nymiászszttáft
Négy hétig szüneteltek a fővárosi lapok — Vasárnap délben 
az érdekeltségek ratifikálták a megegyezést — A kollektív 
szerződés érvényét veszhette — Június 14-ig uj kollektív 
szerződést kötnek — A megegyezés csak a béremelést érinti 
A belügyminiszter visszavonta UpbetHtő rendeletét — Főnök" 
és munkásérdekeltségek nyilatkoznak a Hétfői Naplónak 
Hétfőtől megjelennek ismét a fővárosi lapok

Vasárnap délben, majdnem négy 
héten • át tartó nyomdai munka
szünetelés Után, a főnök egyesület 
és a munkásság megegyeztek a 
nyomdai munkások bérkérdésében s 
ezzel a sztrájk véget ért. Hétfőn 
reggel ismét megjelennek a fővá
rosi napilapok és a közönség, mely 
négy héten út sajtó nélkül tengő
dött, újból hozzájut kedvenc lapjai
hoz. Ezzel megindul ismét az a vér
keringése az országnak, mely négy 
héten át erőtlenül, betegen képtelen 
volt táplálni a nemzet erejét.

Végre is, vasárnap délben, a 
Typographia helyiségében tartott 
utolsó értekezleten, megegyezés jött 
létre. Ez a megegyezés egyelőre ki
zárólag a bérkérdésre vonatkozik, 
azzal, hogy hogy az uj koUektiv 
szerződésre vonatkozó tárgyalások 
a legrövidebb időn belül megindul
nak s ez az nj kollektív szerződés 
lesz hivatott a főnökegyesület és a 
munkásság kozott fennálló 
kérdéseket rendezni.

A majdnem négy hétig 
munka- és lapszünetelés 
fázisairól az alábbiakban számo
lunk be (Olvasóinknak:

A négyhetes sztrájk

A-nyomdaipar munkaszünete az 
Atihenaeum munkásainak április hó 
7-én történt bérkövetelő mozgalmá
val indult meg. A lapkiadók szindi
kátusa a munkásság fellépésére 
azal válaszolt, hogy az összes lap
szedőket kizárta a munkából. Ennek 
következményeként április hó 8-án -
egyetlen fővárosi lap se jelent meg, 11 J^bb tárgyalásokat 
de a nyomdai vállalatok nappali, 
illetve ü. n, verkmunkásai f ’ ' ' 
ták a munkák

A megindult egyezkedő lárgyala. 
sok rövidesen eredményre vezettek. 
Mintegy nyolc napig tartó munkás- 
kizátás után a nyomdai vállalatok 
üzemeiben újólag megindult a lap
szedő xntfnka. A megegyezésnek a 
munkásság részéről az volt a felté
tele, hogy rövid napokon belül a 
béregyeztető tárgyalások megin
dulnak.

Ezek a tárgyalások azonban el
húzódtak. A munkásság nyugtala
nul várta bérrendezései. Egyszerre, 
úgyszólván váratlanul, az összes 
nyomdai üzemekben leá Bottá!: a 
munkából. Ez már sztrájk ve ' 
munkásság bérharcának meg 
tója. Ebből az alkalomból már nem

függő

tartó
egyes

verk- 
mun-

vetieuül is beavatkozott s az április 
26-án megjek? ni bei ügy miniszteri 
rendelet a fővárosban megjelenj 
összes illőszaki lapok megjelenését 
eltiltói la.

A belügyminiszter lapbetiltó ren^ 
delelő nemcsak a sztrájk ügyére volf 
kedvezőtlen hatással, de a politika 
csendes víztükrén is erős hullámo* 
kát vetett. A szociáldemokrata párt 
a reudelet megjelenése irtán azonnal 
elhatározta, hogy az egész sztrájk 
ügyét, valamint, a lapbetiltáat, a 
n cm zc tgy ü lés nyilván oss ága
viszi. A szocialistákat támogatta 
akciójában a polgári ellenzék isi 
Ennek megfelelően Szcitovszk& 
Béla, a Ház elnöke, az elmúlt, pém 
lekre hívta össze a nemzetgyűlést.

A nemzetgyűlés ülése lángra lőj* 
bántotta a szenvedélyeket, de kom 
krét eredményt nem hozott.

csak a lap munkások, de a, 
munkásak is beszüntették a 
kát, a kattogó gépik elnémultak a 
főváros összes nyomdai üzentében.

A bérszlrájk beköszöntővel egy 1 
idejüleg megindultak az egyezkedő 
tárgyalások is. Kezdetben ezek a 
tárgyalások tisztára a béremelés 
keretein belül mozogtak s ebben az 
időben úgy is látszott* hogy a tár
gyalások eredményre fognak ve
zetni. Minden nap azonban újabb 
csalódást hozott. A szakszer vezet 
vezetősége által létesített megegye
zést a hiza lm (testület visszautasí
totta, majd április 26-án maga a 
sztrájkoló munkásság is szankcio
nálta a bizalmitestület döntéséi,

Ezután már bizonyosra volt ve
hető, hogy a bérharc teljes szenve
délyességével kitör. A kormány, 
mely eddig csak mint közvetítő 

folyt be a tárgyal ások lm, most köz-
Eredményesen végződtek a tárgyalások

Ide-

A nemzetgyűlés pénteki ülése — 
bár politikailag felkavarta a szen
vedélyeket — kétségtelen jó hatással 
volt a sztrájk ügyében állandóan 
folytatott tárgyalásokba.

A kedvező hangulatot nagy
ményességgcl használta ki /igái 
Béla dr. az Az Újság főszerkesztője 
h a Lapkiadók Szindikátusának el
nöke, aki értesülésünk szerint felke
reste Peidl Gyula nemzetgyűlési 
képviselőt, a szociáldemokrata párt 
parlamenti frakciójának vezérét s 
arra kér.te, hogy a munkásság és a 

'főnökegyesüld között közvetítsen

nappali, I Peidl Gyula a kérésnek eleget lett 
folytat-'h ennek megfelelően már szombaton 

az alapelvekben megállapodás jött 
léire. Ezt a megállapodást vasárnap 
délben a bizalmi testület is ratifi
kálta.

A megegyezés alapelvei a követ
kezők :

1. A munkásság azonal felveszi a 
munkát. Ennek megfelelően a fő- 
nökegyesiilet biztosítja a nappali 
munkásoknak n heti 90.000, az éjsza-

kai munkásoknak a heti 100.000 ko« 
ronás béremelést.

2. A béremelés négy hónapon belől 
éri el végső stációját. Ennek megfe
lelően a nappali munkások május- 
ba.n heti 25.000, júniusban 20.000, ju- 
liushan 25.000, augusztusban 20.000 
korona heti béremelést kapnak. Az 
éjszakai munkások bérrendezése 
annyiban különbözik a nappaliaké
tól, hogy ezek májusban heti 35J100 
korona béremelést kapnak.

3. Minden sztrájkoló munkás meg
kapja a kizárás időtarfnina alatt e^~/ 
vesztett bére 50 százalékát.

4. A kollektív szerződés egyelőre 
érvényét, veszti. Az érdekelt felek a 
közel jövő új kollektív szerződés 
kötéséről kezdnek tárgyal ások 
amelynek julius 14 ón kell érvénybei 
lépni.

A megállapodásokat úgy a főnök- 
egyesület, mint a Szakszervezet, ib 

I lelve a bizalmi testület ratifikálta s 
i ( nnek megfelelően a szakszervezet 
i felszólította a munkásokat, hogy régi 
munkahelyeiken azonnal vegyék fel 

la munkát.
Rakovszky belügyminiszter: 

„A lapbetiltást természetesen visszavonom-*
A uyomdászsztrújk ruewszűnésé-1 uiszterliez. aziránt, lio^-y a sztrájk 

nek híre már a délelőtti érákban el , ni< K»ziinásének kövi tl eznienyoKépOT 
terjedt, bár a véjrlejree döntést csak I viszavonja e azt a rendoletét, amely- 
délben’hozták me». Munkatársunk I l«-n az összes időszaki lapok megje- 
a döntés publikálása után kérdési lenesét beiillotta. Itakovtfkíi Irán 
Intézett Iván helflirrmi- beliivynrlniszier, a kovoik«*>Koi

i
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mondotta a Hétfői Napló rrrnnycn-\ természetes, hogy ahol megkapta a! 
\kért fizetést, ott dolgozott a mun- 
I kásság.

'l — Ami pedig azt a hirt illeti, 
miszerint akár én, akár más szak
szervezeti vezető a Szózatot tördel
tük volna, valótlan. A szociáldemok
raták és fajvédők tárgyalásából pe
dig csak annyi igaz, hogy Gömbös 
megkérdezett engem, hogy miként 

í biztosíthat jak lapuk megjelenését.

társának:

— A lapbe tiltást a nyomdász
sztrájk megszűnésével természete
sen visszavonom.

— Mihelyt a döntésről értesül
tem, azonnal érintkezést kerestem 
az illetékes körökkel, hogy a lapok 
betiltását visszavonó rendeletet 
kiadhassam. Ezt az intézkedést, 
amely természetes következménye 
a sztrájk megszűnésének, előbb 

megküldjük a fővárosnak. A fél
hivatalos M. T. I. még ma délután 
közölni fogja az uj rendeletét.
Hit Könéauk n T
A Hétfői Napló munkatársa a Fő 

uökegyesület vezetősége részéről a 
sztrájk megszűnését illetően a kö
vetkező információt kapta:

— ilyen nagyarányú s követkéz 
menyeiben ennyire kiható sztrájk 
alig volt a nyomdásziparban, öröm- 
mel kell tehát üdvözölnie mindenki- 
nek . megegyezést, A FőnökegyMÜ. ------ lvll,lnlluJaK
let minden dohén készén állott n nak előnyeit. Erről a kérdésről

I

Én kijelentettem, hogy ha megad-\ 
jók a kért fizetésemelést, a nyom- i 
dászok kiszedik a lapot. Mikor Göm
bös ezt megtette — mint a szakszer
vezet vezetőségi tagja magam is 
megjelentem a Szózat, nyomdájá
ban. Ennyi és semmi több nem tör
tént köztünk és a fajvédők kö
zött. Ez kizárólag gazdasági jelen
tőségű lépés volt. Ebbe politikát 
belemagyarázni nem lehet.

Fővárosi

BEKETOW CIRKUSZ
VArosUge.

* nagyszabt.u >«nyai 

májusi műsor! 
Az összes szerződtetett művészek im 

léptével a szenzációs esti elöadá ’ 
________kezdete fél 8 órakor

Jönnek a mammutadók 
Pesszimlssttkus nyilatkozatok a kölcsön hatásáról 

„Nagy kiábrándulás következik1*
A szanálási törvények hatását po- — A szanálási törvények hatása

litlkai körökben igen külöubözőkép- elsősorban a kormány helyzetének 
’ .......... ‘ megszilárdulásában fog megnyilvá

nulni. Az ország adófizető polgár
yen ítélik meg. Az ellenzéki politi
kusok változatlanul kitartanak so-

ikat hangoztatott álláspontjuk mel- ságit pedig ezzel szemben küzködhet
Iz'*4 . ..... ’...... ’”J ’ ’” köl-i majd a mammuth-adókkal. A szaná-lett, amely szerint a külföldi 
esőn terhei messze felülmúlják nn-

munkásság alkotmányos szervével a 
bérkérdésről békésen tanácskozni' s 
most se húzódott volna el ennyire a 
kérdés, ha a munkásság a szakszer- 
vezet Htján állította volna fel a kö- 
Vetéléséit.

— Most a bérkérdésben létrejött a 
megegyezés. A mostani egyezmény 
csupán erre vonatkozik. Kollektív 
szersődéa ma nincs és e tekintetben 
Jajabb tárgyalások indulnak meg.

— Hisszük, hogy a kellő egymással 
szembeni lojalitással úgy a Főnök
egyesület, mint a Szakszervezet a 
nyomdaipar ón a munkásság érde
kében egyaránt megtalálják a helyes 
kivezető utat.

Rothenstcin Mór nemzetgyűlési 
képviselő, a szakszervezet vezetőségi 
tagja ezeket mondotta:

■— A sztrájk előzményei és lefo
lyása a nagyközönség előtt ismere
tesek. A nyomdai munkások hét
főn munkába állnak. A bérkérdést 
rendeztük. Az érdekelt felek új kol
lektív szerződést is létesítenek, mely 
kollektív ezmódésnék már június 
tteounegyedikén életbe kell lépni,

— A sztrájk ideje alatt különböző 
verziók keringtek a szoci ál demokra
ták és a fajvédők közön munkájá
ról. Erről szíveskedjék felvilágosí
tást adni — mondotta munkatár
sunk.

y- Kérem —• nmudotla llothenslcln 
Mór —, minden ilyen kósza hír 
humbug. Miután a munkásszervezet* 
o munkáltatókat nem politikailag; 
és nem felckezetilcg csoportosítja, ezeket mondotta munkatársunknak:

Rupe-rt Rezső
így nyilatkozott a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A szanálási törvények intézke
déseinek végrehajtása után

nagy kiábrándulás fog bekö
vetkezni.

Az emberek csodát várnak és leg
feljebb súlyos adóterheket kell majd 
elviselniök. A külföldi kölcsön nem 
jelent a belső teherviselés kérdésé
ben köunyebbedést, ellenkezőleg, I 
uagy adókat és

olyan súlyos áldozatokat fog 
maga után vonni, amelyekről a 
közönségnek most még sejtelme 

sincs.

— A kormánynak, véleményem 
szerint, csak azért van szüksége 
kölcsönre, hogy az ország színe 
előtt hivatkozhassék majd momen
tumokra, amelyek adóemelést in
volválnak. Nem is uagy adóemelés 
kellett volna és máris összehozhatta 
volna a 250 milliót, de ebben az 
esetben az adóemelés ódiuma a kor
mányra háramlóit volna, így a köl
csön ténye állandó okforrás lehet.

— Az akció egész eredményétől 
legfeljebb csak ennyit várok:

— A korona talán (?!) stabilizá
lódni fog.

Szakács Ando

lási terv nem érhet el eredménye
ket, mert ahelyett, hogy a kiadáso
kat apasztotta volna, a bevételeket, 
lehat az adókat és a terheket emelte.

— A politikumot illetően örven
detesnek tartom, hogy a kormány 
hozzájárult a parlamenti ellenőrzés 
hatályosabbá tételéhez, mert így az 
ellenzéknek módjában lesz tapasz
talatai alapján javaslatokat tennie.

Esztergályos János:
•— Minden egyes intézkedésnek 

meglesz a maga súlyos következmé
nye. A szociáldemokraták a leg
súlyosabbnak látják a jövőt az adók 

, és a lakáskérdés szempontjából. Mi 
jól ismerjük a háziurak természet
rajzát és tudjuk, hogy minden ere
jükkel az aranyparitás kiharcolásá
ra törekszenek. Már most az a kér
dés, hogy mivé lesz a kispolgárság, 
ha 40%-os jövedelmek mellett fize
tési kötelezettségeinek már a 100%-a 
feló gravitálnakl Sajnos, nem kap
tuk meg a kormánytól azokat a 
biztosítékokat, amelyeket a vita so
rán ebben a kérdésben kértünk.

— Követelésünk, amelyet még 
sokszor fogunk a Ház elé hozni, az, 
hogy az összes érdekeltségek meg
hallgatásával új lakbértől-vény ja
vaslatot kapjunk, amelyben első
sorban a szociális szempontok jut
nának kifejezésre. Kezdjék a laká
sok felszabadításált a háromszobáa- 
nál nagyobb lakásoknál, azután az 
üzleteknél és csak a legvégén ke
rüljön sor a kislakásokra. Felfogá
sunk szerint a szabadforgalomnak 
1928 előtt nem szabad bekövetkeznie.

UJ CORVINFILMI

Az őrszem
Budapesti történet 6 felvon R™ 
dozte Balogh Béla. Főszerepben 
Fotrovich Szvetiszláv. Hajdú Ella 
Kompothy Gyula, Fenyő Emil’ 
Kornai Bandi és Széesi Ferkó'

A KOKOTT
Tavaszi szemle

Angol híradó
Magyar fifimhlradó

Előadások: 4, 6, 8 és lü Órakor

Párisién ®
Olga és Teddy

Mary és Norton 
Kitty D’orry, Herceg Jeni

Salanda Wilson

OoliyandKittyBoHvn

Plelly és Rudi
Charlotte König

a berlini Stadtsopera tagja m. r.

A pajkos

Mimi Shorp

Ma Istu
angol gyapjúszövetek áruháza — Budapest IV. kér., Váci ucca 25. szám

Értesítjük n. b. vevőinket, hogy „Flrit CiaSS*‘ minőségű

angol és egyéb gyártmányú tavaszi divatszöveteink 
már nagy választékban beérkeztek. Vételkényszer nélkül kérjük ezek megtekintését, hogy meggyőződést 
szerezzen azon közismert tényről, miszerint választékunk minden igényt kielégítő, árk i .ik 
minősége legelsőrendú, áraink a minőségekhez aránylova közismerten olcsók.

ŰzletUak nagy forgalma folytán naponta összegyűlendő

3-4 méterét maradékokat
nagyon olcsó árban érusitjuk

Különleges autó-, Kocsi- es útitakarók nag|y választékban
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"Massaryk 
a kisantantról

Róma, május 3.
Tribüna luepníerjüvolta Ma- 

rrkot a cseh köztársaság eluoket, 
S" n'k mindenekelőtt megorosí- 
*T hoay Ősszel megint ellátogat, 

pedig hivatalosan, Olaszor- 

““k'ls antantról így niylatkozott 

81 ^Bizonyos tekintetben a kis áll
tat apja én vagyok, 1918-ban te
remtettük meg Párizsban. A légyo
tt Németország mindig olyan al- 

lesz, amelynek erojevel sza- 
Llni kell. A Berlin-Bagdad prog
ram vsak elhalasztva vau. Es az 
asztrák-magyar. monarkia össze- 
imilásából alakult államoknak egy 
politikai és katonai formulát kellett 
találniok. hogy a Drang nach Osten- 
M1 szembeszállhassanak. A kis an
tant negatív és nem aggressziv 
rendszer. Franciaország programja 
Németországra való tekintettel ter
mészetesen megegyezik a kis anant 
programjával. He ez nem zárja 
ki azt, hogy a kis antant prg- 
ramja békés, ugyanezt kifejez
tem Párizsban is. A magam részé
ről nem hiszek egy közeli háború 
lehetőségében, mert Amerika kivé
telével minden állam meggyöngült 
Magyarországról azt hiszem, hogy 
később csatlakozni fog a kis antant
hói.

Tolvaj oruosnövendék
A lopott ruhákat a Telaky-tóren 

árusította
. A Hétfői Napló tudósítójától, «— 
A rendőrségen különös bűnügyben 

tett följelentést Scholtz Simon orosházai | 
gazdálkodó. A múlt héten két fiatal- ' 
ember járt Scho-ltz lakáson és az egyik ■ 
elmondotta, hogy Budapest környékén ' 
téglájára von és sok munkással dol
gozik.

A gazdálkodó megkérte a fiatalembert, 
hogy a leányát, aki a fővárosba szeretne 
költözködni, alkalmazza felügyelőnek 
4 téglagyárban. A fiatalember örömmel 
fogadta Scholtz ajánlatát és megegyez
tek abban, hogy a huszonkétéves leányt 
fölviszi Budapestre.

Másnap a leány összecsomagolta a dől- ' 
gait és elutaztak Orosházáról. A két 
fiatalemberrel egy kupéban utazott és , 
amikor a keleti pályaudvarra értek a 
leány a két fiatalembert egyszerre nem 
találta sehol sem. A leány meglepetését 
fokozta, hogy a fiatalemberekkel együtt 
eltűnt kofferje, amelyben ruhaneműi vol
tak és a ridikülje, amelyben négy és fél
millió korona készpénz volt.

A leány, akinek sem rokona, som pedig 
ismerőse nincsen Pesten , a pályaudva
ron sirva fakadt és az utasok látva a 
leány helyzetét, pár ezer koronát adtak 
neki, hogy amig az apját Pestre sür- 
Könyzj, no legyen pénz nélkül. A leány 
sürgönyére Scholtz Pestre érkezett és a 
két csaló fiatalembert följelentette a 
rendőrségen.

A leány az ellopott ruhaneműről rész
letes leírást adott és ennek alapján a 
detektívek a Teleki-téren elfogtak egy 
áern Béla nevű fiatalembert, aki a leány 
ruháit ott eladásra kínálta. Kernt elő
állították a főkapitányságra, ahol el
mondotta, hogy orvosnövendék és a ru- 
naneinüeket llibár Józset hivatalnok 
_®rat.jától kapta eladásra. Kern azért 

Vállalkozott az eladásra , mert pénz nél- 
'■1 van és nem tudott más módon 

anyagi eszközökhöz jutni.
Beismerte, hogy Orosházán is járt 
"árral, tulajdonképpen pedig egy 

ni?*Zgy*r 1I1PKhÍ7,ásáb61 ügynökösködött 
kr>an» l°Pást nem ő, hanem a társa 
í., ,0 el. A megtevődt orvosnövendó- 
ned-a ’T’jdŐrség letartóztatta, a társát 
siv . if*nieretlen helyen tartózko- 
a‘k. mindenfelé keresik.

Pénzt
,rokra' iní?ókra, értékpapírokra sth. azonnal

folyósít
tEX KJJ'W',1, Ntaulnház 

  llcca 22. Telefon: József 29-11.

HÉTTŐI 1WPLÓ

a Nemzeti Bank részvényeit
Ezen a héten várják az amerikai Jegyzéseket is

Szombaton alakult át a Népszövet
ség delegációja pénzügyi ellenőrző 
bizottsággá s ugyanaznap vette át 
d£. J. Smlth főmegbízott a pénzügy
minisztériumban a bizottság szá
mára berendezett hivatali helyisége
ket. Magyar szempontból kétségtele
nül kedvező benyomásokat hozott 
magával Mr. Smith Párizsból, ahol 
tanúja lehetett annak az érdeklődés
nek, amely egyrészt Franciaország
ban közvetlenül, a londoni pénzügyi 
körök részéről pedig Párizson át 
közvetve nyilvánult meg a magyar 
Jegybank jegyzése iránt. A főmeg
bízott vasárnapon tett bemutatkozó 
látogatásai alkalmával kifejezést is 
adott eme kedvező benyomásának, 
kijelentvén többek között, hogy a 
Nyugat összes mértékadó pénzügyi 
köreiben máris kedvező visszhangra 
talált a Magyar Nemzeti Bank jegy
zési felhívása s hogy a nemzetközi 
pénzpiac pillanatnyi helyzete felette 
előnyös a kölcsönkötvények külföldi' 
pia szírozására.

A belföldi jegyzések, dacára an
nak, hogy a magyar sajtó heteken

Kettős öngyilkosság 
a Ligetszanatóriumban

Két revolverlövéssel agyonlőtte a mennyasszonyát
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Vasárnap este a Nagy János uc- 
cában levő Liget-szanatóriumban 
szerelmi dráma történt. A szanató
rium egyik. férfi-aJkaltnazotija re
volverrel agyonlőtte a menyasszo
nyát, azután önmaga ellen {ordí
totta a fegyvert és életveszélyes sé
rülésekkel yitték a mentők a Ró- 
kus-kórházba.

A szanatórium souterrainjében 
van a szolgaszemélyzet lakosztálya. 
Az egyik szobából este nyolc óra 
tájban négy revolverlövést hallot
tak. A szoba ajtaját, amely be volt 
zárva, feltörték: az ágyon vértócsá
ban feküdve holtan találták Vencel 
Mária háztartásbeli leányt. Fehér 
menyasszonyi ruha volt rajta, fején

XII. magy. királyi W Qsztálysorsjáték
66.000 sorsjegy 
ZlCDfl nyeremény

LEGNAGYOBB NYEREMÉNY SZERENCSÉS ESETBEN

1.000,000.000 ::

EGYMILLIÁRD
.. 600
.. 400 
. 200
.. 100 
» 50
. 40
. 30
_ 25
.. 20
. 15

KORONA
rer.: á

» á______
. á-------- 6

. á............. ... 5
á------------4

. á--------- -- 3
A -  2

, h------- 1
. á ... _ ._ eoo.ooo
, ti... soo.oeo
. h 200.000, 130.000

• én 100.000 korona
korona az 5. osztályban

Első húzás máius 13 és 15
A sorsjegyek hivatalos arai osztályonként

1 jntalom:
1. nyer.;
1 .
1 .
2 ,
1 .
1 .
3 _
2 .
1 • i* ... ... ••••——
17040 nyer, á 400.000, 300.000

és 350.000 korona
összesen: 8.179,000.000

millió 
millió 
millió 
millió 
millió 
millió 
millió 
millió 
millió 
millió

Negyed sorsjegy
10.000 korona! 

Sorsjegyek minden elárusítónál kaphatóki ::

keresztül némaságra volt kár hozva, 
az ország minden társadalmi (réte
gében mégis egyforma jegyzési 
kedvvel folynak és különösen a vi
déki jelentések alapján remélhető, 
hogy a Jegybank alapját jelenté
keny összeggel túl is fogják je
gyezni.

Az Állami Jegyintézetben, tekin
tettel a tulhalmozódó jegyzési mun
kákra, vasárnapon is folyt a munka, 
mert az intézet ezentúl napról-napra 
pontosan akarja tájékoztatni a nyil
vánosságot a részvényjegyzések 
egyes fázisairól. Az elmúlt hét vé
gén már nagyobb arányokban je
lentkezett a külföldi tőke is és egye
dül Olaszország is már félmillió dol
lárt meghaladó összeggel vesz részt 
a jegyzésben. Mint értesülünk, erre 
a hétre várható az amerikai tőke 
részvétele is, mert bizonyosra ve
hető, hogy Amerika legalább is 
olyan mértékben fog hozzájárulni 
ehez a vitális érdekű magyar ügy
höz, mint amilyen mértékben hozzá
járult a többi1 kisebb állam segélye
zéséhez.

mirtuskoszorú. Az ágy előtt a föl
dön vérző mellel feküdt Tarr Sán
dor 20 éves szolga, aki revolverrel 
szíven lőtte a menyasszonyát, aki 
nyomban meghalt. Azután mellbő- 
lőtte magát.

Az ajtóra szegezve egy papír
lapot találtak, amelyre ráírták; 
hogy közös elhatározással mennek a 
halálba, mert nem lehetnek egy
másé. Az öngyilkosság előtt meg
vacsoráztak, cigarettáztak éa azután 
magukra zárták a szoba ajtaját. A 
súlyosan sérült fiatalembert a Ró- 
kus-kórházba vitték. A szerencsétlen 
leány holttestét pedig a bonctani 
intézetbe szállították.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10

31
71

145
420 

1490 
4760

millió 
millió 
millió 
millió 
millió 
millió 
miilió 
millió

IFó! sorsjegy b Egész sorsjegy k
20.000 korona J 40.000 korona|

:::::

Széljegyzetek
APA ÉS FIA. Változnak az idők. 

Nem csoda tehát, ha a közmondások 
tanulságait másként kell levonni. 
Az alma nem esik messze a fájától
— mondják — és íme Gömbös Gyula
— a fa — kijelenti, hogy nunkájá- 
nak gyümölcse — az alma —, a mai 
nemzetgyűlés távol esik tőle. „Kez
dem sajnálni azt az energiát, ame
lyet ennek o rendszernek létrehozá
sára fordítottam* — mondotta az 
apa és ezzel lesújtó kritikát akart 
mondani fiáról: az egységes pártról. 
Korszakot jelentő, hatalmas kijelen
tés ez annak a Gömbös Gyulának a 
szájából, akit Bethlen István gróf 
miniszterelnök a kabátja ujjúnál 
fogva húzott vissza, amidőn felhábo
rodásában nekiment a szocalisták- 
nak és majdnem tettlegességrc ra
gadtatta magát. Akkor Gömbös volt 
az üldöző és a szocialista párt az ül
dözött vad, Bethlen pedig a mérséklő 
és védelmező. Ma megcserélődtek a 
szerepek: Bethlen üldöz és Gömbös 
védelmez... Változnak az idők ...

rAZ OPERÁCIÓ SIKERÜLT... A 
szanálási javaslatok törvényerőre 
emelkedtek és ezzel benne is va
gyunk már a talpraállitás munkáján 
bán. Súlyos napokat jósolnak az il
letékes kormánykörök is, de azzal 
vigasztalnak, hogy ezen az operáción 
mielőbb át kell esnünk. Az operáción 
adóemelést, fokozottabb mértékű te
herviselést és ezekhez hasonló üdvös 
dolgokat kell érjeni. Kormány ék az£ 
mondják, hogy csupán ilyen eszkö
zökkel szanálódhatunk, mert csak 
igy juthatunk el a szabad kereske
delem, a lakások fel szabadit ása, ad 
export és import-tilalmak feloldása 
és több efféle földi javak boldogító 
útjára. Csak az a kérdés, hogy aa 
adóalanyok elbirják-e a rájuk váró 
súlyos terheket. Az operáció sikeré
hez nemcsak biztos kés, hanem erős, 
egészséges szervezet is szükséges, 
különben elmondhatják, hogy az 
operáció sikerült, de a beteg meg
halt.

ELSNER 
női-devat 

nagyáruháza
Főüzlet: Koronaherceg u. 10. 

Fiókok: Calvin tér, ;VI(, Rákóci ut32, 
II, Pö ucca 52.

Lakásberandezök 
kárpitosok részére
Bretontüll' fehér függöny

re 100 cm...................................23409
BretontüD fehér függöny

re, 300 cm.................................. 75600
Bretontüll 1. ecrü füg

gönyre, 300 cm..................135000
Függöny etamin azsuros 

és kockás, 150 cm. . . . 59400
Gobelin bútorszövet, 120 

cm........................................... 23 iOOí)
Francia nyomott bútorszövet, 
függönytüll, valencienne kelme, 
csipke-szövet, valódi cérna- és 
íllet-csipke nagy választékban.

A Vidám Színpad 
áprilisi műsorának utolsó 

három előadása 

Bajor Gizi,
Boross, Békeffi, Pethes

stb. felléptével

Csütörtökön; 8án

premier!
Májusi nagy revUel
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Aranyparitásos fizetést 
kérnek a köztisztviselők

A KANSZ országos taggyűlése
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

'■ X Közszolgálati Alkalmazottak 
OmzáfTOH Szövetsége vasárnap dél
előtt a Fővárosi Vigadó nagyter
mében Séthy Antal igazságügyi 
államtitkár elnöklétével országos 
tagértekezk'fet tartott

!Az értekezleten megjelent a kor
mány képviseletében Balázsy ál
lamtitkár, míg Homonnay Tivadar, 
és Pdtlaky György nemzelgyűlési 
képviselők a tisztviselőblokkot, il
letve az cgyeségcs pártot kópvi'sel- 
.ték.

Séthy államtitkán ismertette a 
megjelentek előtt a K. A. N. Hz. 
által néhány héttel ezelőtt a kor
mány elé terjesztett memorandu
mot, melyben a közszolgálati alkal
mazottak oly arányú fizetésrende- 
zést kértek, hogy fizetésük ez év 
jttliüs elsején elérje az aranyparitás 
nyolcvan százalékát.

——

• «.♦ megtörtént.■ .1^ JfLindenkinek azöl, de

■■■. ■■ ^'í -

A fenti kép valóban gondolkodásra léésztét Ken.
utmket. Negyven oldalas szép lapunk; minden -hétén hoztál
ilyen és ehhez hasonló tanulságos kópetaTartalina más 
egyebekben is oly bő és sokoldalú, hogy/mlndenki min* 

talál benne oly cikket, amely ízlésének és érdeklő* 
idősének leginkább megfelel. Közlünk komoly és magas 
ozinvonaíú elbeszéléseket, verset, tudományos cikkeket, 
regényeket, kacagtató képeket. A fiataloknak mesével, 
•fejtörő rejtvényekkel, rajztanfolyamipal, lombfftrész* 
munkákkal, mintakartonokkal, a nőknek kézimunka* 
és szabásmintákkal kedveskedünk. Cso^akottáink segít* 
gégével pedig bárki rögtön megtanul zongorán vagy 
orgonán játszani még akkor is, ha azelőtt Halvány 

‘fogalma sem volt a kottáról. Lapunkból mindenki 
csak tanulságot mpríthet •

Vegye meg tehát aj

ÁLLER KÉPES CSALÁDI LAPJÁ-nak 
A jmetíelenő számát

a legközelebbi trafikban, könyv- vagy papírkejteskedésben: 

egész családja örömet fog találni benne!
Megjalenik minden héten pénteken. Egyes szám ára 6000 korona,

Azután Javornilzky Jenő főtaná
csos, vezértitkái; terjesztette elő a 
tagértekezlet határozati javaslatát 
A határozati javaslat egyetlen 
pontból áll. Kimondja, hogy

a K. A. N. Sz. aggályait fejezi 
ki arra az esetre, ha a kormány 
vem teljesítené a benyújtott me
morandumban foglalt kéréseket.

Legnagyobb tisztelet hangján kéri 
a kormányt, hogy rendezze a köz
szolgálati alkalmazottak fizetését 
kielégítő módon. Ellenkező esetben 
az agyondolgozott köztisztviselői 
kar nem képes azt a munkát elvé
gezni, melyet a trianoni békeszerző
dés által sújtott ország teljes joggal 
követelhet tőle.

Homonnay Tivadar és Perlaky 
György nemzetgyűlési képviselők 
biztosították a tagértekezletet a

Keresztény Gazdasági Párt és az 
Egységes Párt támogatásáról, majd 
Andor. Endre h. államtitkár indít
ványozta, hogy a K. A. N. Sz. for
duljon Horthy Miklós kormányzó
hoz és kérje a kormányzó, támoga
tását.

Tovább árad a Duna
A napok óta tartó esőzések miatt 

a Duna mellékfolyói ismét meg
áradtak és a Duna minden szaka- 

) szán kiöntött. Az áradás Regens- 
burgnál kezdődött és szakaszról sza
kaszra terjedt. Minthogy a jelen
legi áradás kisebb méretű, mint az 
első tavaszi áradás volt, különösebb 
veszélytől nem kell tartani.

A Duna Budapesten elsősorban az 
óbudai partvidéket veszélyezteti, 
azok mindig a legtöbbet szenvedtek 
az áradásoktól. A Római-filridő kör
nyékének egy része ismét víz alatt 
áll és a Ketyegő malom! környékén 
levő villák területét .valóságos víz
tenger borítja. A lőportárdülő ma
lom területén levő lakóházakat 
mindeddig még nem érte el a Duna, 
a lakók azonban minden eshető- 

ségro készen biztonságba helyeztél 
az Ingóságaikat,

Az óbudai szivattyútelepen E rí 
péket működésbo hozták, hogy 
terjedő .veszedelemnek elejét vegyél 
A pesti rakparton a Duna még m, 
érte el a pánt szintjét és valószíné 
nek tartjuk, hogy holnap ezen a vn 
nalon apadás fog beállani f

TANCPALOTA ezelőtt 

CERCLE des ETRAHGERS 
Igazgató: Kádár Mikiül. Művészi vezeti- 
Seldl Albert. Karmester: Jatzkó Rezső

Orlglnal Bercsényi Quar- 
tett - Prof. Max and 

Ernée Lenclos

Poldi & Borén
Pártol ás Radó felléptével

Saitóháboru
Harmath S. és H. Hoidelberg énekes 

tréfája

Bailey Brothers
Hansi Markel
Szécsy Heddy

Fröllch Károly a barban nj müeoml

az ország 
legnagyobb n«l- és férik 

szövet-áruháza
Budapest,

VI., Koronaherceg ucca M—IS. n

Tavaszi női és 
férfiszövetkiilöit 

legességeink 
Anglia, Francia
ország, Sválc stb. 

bevásárlási 
telepeinkről be

érkeztek!
Cégünk az Irányában 

megnyilvánult bizalomnak 
megfelelően, mint minden
kor, ezúttal Is a legjobbat 
a legszebbet és a legérté

kesebbel nyújtja.

ÁTaink a cégünknél megszokott ki
válóan finom minőségekhez viszo

nyítva, versenyen kívül állanak.

Ajánljuk tehát meglepetést kelte 
szövetkülönlegességeink megtekin
tését, melyeknek bemutatása a 
cégünknél szokásos előzékenység

gel történik.

Férfi Fehérnemű Sálon
PYJAMA

és fehérneműd hozott anyagból is méret szenei 

Karoly karút a. Telefon W*
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Rendben folytak

a némát választások
Berlin, május 4.

. eddig beérkezett jelentések 
Jrint a választások mindenütt a 
^nagyobb rendben folytak le. A 
Srásban való részvétel min
denütt rendkívül élénk. A szava
zásra jogosultaknak eddig mintegy 
nvolcvan-nyolevanöt százaléka élt 
Zvazati jogával. A választások 
terményéről még semmi blB nem 
érkezett. ............ . —
5ggc5555555556555S5^35^

Pesthy Pál: 
„Végcélunk, hogy sohase legyen 

szükség lnternálótáborra“ 
Az igazságUgyminlszter elismeri, hogy az ellen

forradalmi ítéletek Igazságtalanok voltak

Május 14-ike előtt
nem ül össze a Ház

politikai körökben nagy érdeklő
déivel tekintenek Bethlen István 
gróf miniszterelnök hódmező vásár
helyi beszámolóbeszede elé, amely 
előreláthatóan politikai programmal 
fog szolgálni a közeljövő számára, 
A beavatottak szerint a miniszterel
nök hódmezővásárhelyi beszámolója 
uj prientációt kereső beszéd lesz ét» 
aranyhidat készít több baloldali 
képviselő számára az egységes párt
ba való belépés érdekében. A kor
mányhoz közel állók tudni vélik, 
hogy Bethlen hódmezővásárhelyi be
szédében módot akar nyújtani a 
mérsékelt ellenzék vezető tagjainak 
arra, hogy az egységespárt platt- 
foímjáuak bizonyos fokú revíziója 
ntán a kormányzópártba beléphes
senek. Bethlen természetesen csak 
olyan liberális politikusokra számit, 
akiknek a politikai életben súlyúk 
van s akik a politikai és gazdasági 
kifowolidácló körül érdemeket sze
reztek. Ily vonatkozásban különö
sen két politikusról: Ugrón Gábor
ról és Rassay Károlyról beszélnek.

A politikai életben egyébként sem
mi újság. A nemzetgyűlés május 
11-én ül össze és a vámtarifát kezdi 
tárgyalni. A napokban Szilágyi La
jos alifásokat gyűjtött a Ház újabb 
összehívásához, az ív beadásától 
azonban utóbb eltekintett, így tehát 
csak május 14-é® ül össze a parla
ment.

Bethlen István gróf miniszterel
nök Esztergályos János, szociál
demokrata nemzetgyűlési képviselő
nek egyik legutóbbi interpellá
ciójára adott válaszában azt a ki
jelentést tette, hogy a zalaegerszegi 
internálótábort azonnal feloszlatja, 
mihelyt a büntetőnovella törvény
erőre emelkedik. A javaslatot még 
Nagy Emil készítette, az alapter
vezetet átvette Pesthy Pál, az uj 
igazságügyminiszter is, aki azon
ban előbb több módosítást eszközöl. 
Pesthy Pál ezzel a kérdéssel kap
csolatban a kövekezőket mondotta 
az egyik külföldi lap tudósítójának:

— Azt akarjuk elérni, hogy a 
konszolidálódásnak az a folyama
ta, amely az országban megindult, 
többé senki által megzavarható ne 
legyen. A reform célja, hogy azok 
a panaszok, amelyek az ellenfor
radalmi hangulat és az ellenfórra- 
dahni törvénykezés folytán tá
madtak, otvosoltassanak. A Re
form életbelépésével
végcélúnk az internáló tábort, 
feloszlatása és egyáltalán e kér
désnek olyan rendezése, hogy

internáló tábort a ezentúl sohase 
legyen szükség.

— Ami a régi jogeseteket illeti, 
tény, hogy azokban az Ítéletek
ben, amelyek a gyorsított eljárás 
szabályai szerint hozattak, egyen

lőtlenségek fordultak elő, hiszen 
nem volt megadna a felebbezés 
lehetősége és a felső fórúm ki- 
egyenlitő jogszolgáltatása ki volt 
ssárva. Ezt az igazság szempont
jából jóvá kell tenni. A novella 
erre vonatkozólag megfelelő ren
delkezést tartalmaz. Mindenek
előtt az emigránsokról és oly sze
mélyekről van szó, akik kevésbé 
súlyos deliktumokat követtek el. 
A novellában lesznek oly ren dől- 
kezé«ek. amelyek ilyen esetekben 
is megengedik a felebbezést.

Pesthy Pál nyilatkozata méltán 
kelthet feltűnést politikai körök
ben, nemcsak azért, mert bejelenti 
az internáló táborok egyszersmln- 
denkorra való kiküszöbölését, ha
nem azért is, mert végre illetékesen 
elismeri, hogy az ellenforradalmi 
ítéletek igazságtalanok voltak.

Kállay Tibor
a korona stabilizálásáról

Az értékrefcrmnál fontosabb a valutarendezés — Csak 
a valutaprobléma megoldásával lehet a pénzérték 

Iránt való bizalmat felébreszteni

sxonyok belső stabilitásál biztosítani, 
hanem költségvetésünk szolidsága ré
vén kifelé is oly mértékben tudjuk 
majd a bizalmat felébreszteni, hogy 
*1 külföldi tőke bevándorlása és nem
zetközi összeköttetések létesítése foly
tán valutáris nehézségeit nélkül tud
juk majd biztosítani külföldi kötele

zettségeink hiánytalan teljesítését.

Nagyarányú 
dollárhamisítást 
fedezett fel a rendőrség
A rendőrség bizalmas utón arról 

értesült, hogy egyes tőzsdebizomá
nyi üzletben és bankokban gyakran 
megjelenik néhány fiatalember, akik 
papirdollárokat kínálnak megvétel
re. Több cég vásárolt is az eladásra 
kínált ötven dolláros bankjegyekből, 
többen azonban gyanúsnak találták 
a bankjegyeket. A bankjegyek szem
fényvesztésig hasonlítottak az ere
deti ötvendollároshoz. Csupán a be- 
leszövött selyemszálak megtörése 
árulta el, hogy hamisak.

A rendőrségen vasárnap éjjel elő
állítottak két fiatalembert, akik azon
ban letagadták, hogy a hamis dol
lárokat ők készítették volna.

A rendőrség feltevése szerint a 
dollárokat egy olyan társaság készí
tette, mely a bankjegyek előállításá
hoz szükséges eszközöket Bécsből 
szerezte be és amely társaság tagjai 
már dollárhamiitás gyanúja miatt 
régebben a rendőrség őrizete alatt 
állottak.

/\ főkapitányságon eddig a két 
fiatalemberen kívül inég három em
ber áll őrizetben. Hétfőre szenzációs 
fordulat várható.

— rA Hétfői Napló tudósítójától. —
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A. szanálási törvényjavaslat nyomán a 
| külföldi pénzügyi körök is hetek óta 
1 nagy érdeklődést tanúsítanak a magyar 
financiális problémák iránt Különösen 
a közvetlen szomszédállamok intéznek 
számos kérdést pénzügyi életünk vezetői
hez se kérdések legnagyobbrészt a 
pénzérték stabilizálására, illetve logégS- 

< több pénzügyi reformokra irányulnak. 
1 A külföld érdeklődésére Kátlay Tibor 
dr. legutóbb terjedelmes nyilatkozatot 
tett az értékprobléma kérdéseiről, amely
ben a többi között a következőket mon
dotta:

— A pénzértéknek olyan mogroformá- 
lása, amely lohetővó teszi a külföld 
pénzegységethez való könnyebb hozzá- 
Bimulását, kétségtelenül nagy előnyök
kel járna. Ausztria részéről fejezik ki 
ki különösen azt <z óhajt, hogy a magyar 
pénzértéket ugyanolyan nivón stabili
záljuk, mint ők tették. Azt hiszem azon
ban

nem lenne helyes egyetlen állam 
i pénzéhez sem hozzáidomitani a ma

gyar pénzértéket, hiszen nemcsak 
Magyarország, hanem maga Ausztria 
is még az értékreform megalkotása 

előtt áll.

•— Egyelőre tehát csak arról lehetne 
szó, hogy a magyar pénzt abban a ma
gasságban stabilizáljuk, mint amilyen
ben az osztrák koronát stabilizálták. Ez 
kétségtelou nagyon fontos kérdés , do az 
a nézetem, hogy itt csupán átmeneti in
tézkedésről lehetne szó. hiszen egész 
bizonyos, hogy idővel a két állam pénz
értéke úgyis közös nívóra fog emel- | 
kedui.

— Ma sokkal fontosabbnak tartom ; 
ennél egy értékreform céltudatos élőké- ; 
szitésé; és itt is konstatálom, hogy eb

ben a törekvésben >s mindenképpen egy
azon utón járunk Ausztriával.

A legsürgősebbnek a valutarende
zést tekintem, mert az a nézetem, 
hogy csakis ezen az alapon lehet a 
pénzérték állandóságába veteti hitet 

és bizalmat, isméi felébreszteni.

Az a körülmény, hogy a szanálási javas
latok folytán a papirkorona helyett a 
régi aranypénzértéket is kénytelenek 
vagyunk használni, még inkább égetővé 
teszi nz újítás keresztülvitelét, különösen 
azért, nehogy az aranyérték — amitől 
azonban nem túlságosan tartok — az 
ugyancsak használatban lévő mostani 
papirérték befolyása folytán túlságosan 
meggyökerezhessék.

Megjegyzem, hogy részemről egyál
talán nem tartom helyesnek az arany
korona régi pénzrendszeréhez való 

visszatérést.
Ugyanis kizártnak tartom, hogy egy 
másik állam — akár Ausztria is — a 
maga részére szintén elfogadná n 
rendszert.

— Jómagam tökéletesen ogyetértek 
abban, hogy a magyar pénzértéket lehe
tőleg közös nívóra kell emelni a többi 
államok pénzértékével, mégis hang- 

' súlyoznom kell, hogy a közös nívójú 
| pénzérték nem jelenti feltétlenül az 
egyenlő belső vásárlási értéket is és nem 

i jelent feltétlenül egyenlő valutáris erőt 
■ a külfölddel szemben sem. Mégis

meg vagyok győződve arról, hogy 
a népszövetséggel egyetértőén megál
lapított szanálási javaslatok végre
hajtása folytán és az abban foglalt 
takarékossági irányelvek alapján si
kerül majd nemcsak a gozdasági vi-

Egerváry és Társa szobrász- és 
lakberenáezési iparvállalata
lhiUp.il Vili, Üllőt z»< S»l* 

/iut!

Re

Hármas 
vUlumosszerenn?t!snség 

a MargitRöruton
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Különös és rriegróndítő tragédia 
játszódott le az esti órákban a Majj- 
git-köruton. Zsák József szobafestő- 
tanonc sétálni vitte, gazdája, Stcrn- 
berger Ármin két kislányát, a hat 
éves Erzsikét és.a négy éves Évikét. 
A kisebb gyermek kiszaladt az út
testre és Zsák József rémülten vette 
észre, hogy alig néhány lépésnyire 
robogva közeledik egy villamos.

Odaugrott és el akarta lökni a 
sínekről a kis gyermeket. A jár- 

; dán maradt másik gyermek 
azonban odaszaiadt és ijedtében 

' megfogta a fiú kabátját. Így.
egybefogózva ütötte el mindhár

mukat a villamos.

A két gyermeket a Feliérkeresztkér- 
házba, a bátor inasgyereket pedig 
életveszélyes sérülései a Rókuskór- 
házba szállították.

Hamisfosa? 100.Ű05 &
Aranyat, ezüstöt, briliiánst, ékszert, icRdráíábban vesz

Iváncslcs éfcszerész. vili, Bcross u. 75

oegyen raglání, felöltőt, f érfirufiái' ‘=Sclwniiriteirt
kirakatát. Budapest, Rákóczi út 15 szám

lhiUp.il
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HÍREK
' — IMiér madarak. Négy hosszú- 

zú hétig síik'i ten, némán tálon 
yoti a szili k< város. Parr/e rik kan-
v.solt,  karszalagos, bádogszámos fu
tárok nem vitték int na, kiáll va a 
Wrlapokat. csők itt-ott szerényked
tek, szégyenkeztek a szükságlapok. 
'A nyomdák ütött-kopott szekrényei- 
to fáradtan, unottan feküdtek a 
szürke ólombetűk. Az éjszakai Pest 
jlaszterón vem kopogott bele a 
tsendbe az éjszaka késő inunkús- 
'rándorainak lépése. Nem bandukol 
hik a hűvös tavaszi éjszakában, fel
gyári kabát gall árral az éjszaka 
újságírói, az éjszaka nyomdászai. 
Heggel nem várta a közönséget új 
hírekkel a sok újság, Ma. reggel az
tán újra odarepültek a fehér ma- 
'darák a közönség közé. A kora haj
nali órákban bclesilvített a csendbe 
a rikkancsok szava: Hétfői Napló!! 
Hétfői Napló!! És újra szállnak-

Hírről nxpló
yrcpillnek a fehér újság-madarak, a 
\fekcte. ólombetű-tollas fehér mada- 
* rak.
I A Képzőművészek Uj Társasá
gának bemutatkozása. IJj ndívósz- 
(ársíiság- mutatkozott be vasárnap 

Ernszt - Múzeumban, melynek tag
jai mind .jói ismeri, érdemes kép- 
\ iselői a magyar pikturúmik, illet
ve szobrászatnak. A nevek nem 
újak, de az irány, amelyet követ
nek és amely nagyrészt közös ki
indulópontból ered és azonos célok 
feló törekszik, a mérsékelten vett 
u. n. Uj Művészet törekvéseit tárja 
elénk az egyes képeken is, de ma
gában az egész tárlat összességében 
is. Hippi-Rónai József és Vaszary 
János állanak ennek a művész
társaságnak az élén, akik sajnos, 
kevés számú, de annál frappánsabb 
müvekkel szerepelnek. Hippi-Rónai, 
egy maréknyi párizsi naplójegyze
tet mutat be, Vaszary pedig a régi- I 
nél is frísebb és poinpáfiabb szín ‘ 
hatásokat ad. Az impresszionizmus!

és a vakmerőbb’ irányok kedvelői 
teljes műélvezetet nyernek 'P.erlrott 
Csaba Vilmos, Kmctty János, Már- 
fíy Ödön, Szőnyi István, Czigány 
Dezső és Szobotka Imre képeiben, 
valamint Mcdgycssy Ferenc skulp- 
turájában. Egry József Beethoven- 
feje megrázó vizió gyanánt hat, míg 
Reck Fülöp, Vedre8 Márk, Czóbel 
Béla, Aba-Novák Vilmos, Csorba 
Géza, Pátzar Pál és Varja Oszkár 
néhány intim hatású finom munká
val szerepelnek. Az uj magyar mű
vészi törekvések együttes bemuta
tása igen szerencsés formában 
nyert megoldást az uj társulat meg
alakításával.

— Az adócsaló szőrmekereskedő. 
A pénzügyi hatóságok nemrégiben 
megállapították, hogy Kemény Her
máim szőrmenagyke rakodó egy 182 
milliós fényűzési adótétel alá eső 
eladott áru fejében járó 18,2001X10 

I korona fényűzési adót nemcsak hogy 
inéin' szolgáltatta be a kincstárnak, 
|de a vételt be sem vezette könyvei-

__________hétfő, mája, ;

'he. Ugyancsak rájöttek 
hogy egy 107 milliós eladás 
í™,mUv0I,SÜ?es forsalmi "dó? 
3 100.000 koronát is visszatart^ 
A pénzügyi hatóságok tl vizsgád 
jegyzőkönyveket átvették az üuvZ 
aeghez, amely az ügyben most U 
smti el vádiratot Az ügyészség, 
kintettel arra hogy Kernén^, 
maiin üzleti könyveibe csak aw 
n«m vezette be ezeket a tételeket 
hogy ezzel a kincstárt megkárosít 
sa, adócsalás címén emelt vádat , 
kereskedő ellen. Az iratok níoat ? 
biintetótörvényszékhez kerülnek
amely az ügyben nemsokára kitúrt 
a főtargyalást. a 

— Garázdálkodó részeg kocsis.
Lajos kocsis ittas állapotban vágtál,™ 
hajtotta teherkocsiját a kőbányai uton 
és elgázolta az úttest középen dolgoró 
Gábor Ágoston utcaseprőt. Mikor a kő- 
zoihon posztóié rendőr megállást inteti 
egyenesen neklhajlott. A rendőr csak 
nagy erőfeszítéssel tudta mogtékrani 
garázda kocsist. Letartóztatták.

At-APtTTATOTT

1850 MAGYAR KIRÁLYI 5 UDVARI SZALUID
ALAPITTATOTT

1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza
J. SEMLER

London, 14 Golden Square
Nyári újdonságai 
férfi- és női szövetkülönlegességekben 

megérkeztek! 
Lego esőbb árakon árusításuk megkezdődött

„COVERí OUT1 és selyemfényű „BURBERRY 
kelmék legnai yobb választékban. Hutó-, kocsi- és utitakapók 

Úriósi forgnimnnk Mán sok ezer rnnradéh
Nyárról ás Őszről visszamaradt szöveteinket 
mélyen leszállított órakon klárusítink!

Főüzlet. BéCSÉ UÍCQ 7. (oatk F«r«n< »«■ sarak) Fióküzlet! Koronaherceg ueca *
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__ Masaryk fia leez a csehek Ion- 
követe. Mint Prágából jelentik, 

A’jMb Csch-Salovákia római köve- 
,'.t legközelebb visszahívják. Hclyé- 
‘c <ír." .’tatx'/. az etldiKÍ londoui 
követ kerül, akinek helyét viszont 
„elnök Sávul, Jen Masaryk követ
ei tanácsossal töltik be.

Ötszázmilliós adócsalás. Tőzsdei 
inTökbea tavaly élénk feltűnést kel- 
, H az az adócsalási eljárás, anie- 
vPl a pénzügyi hatóságok Havas 
i.lolf egyezményes bank- cs tőzsde- 
í.imniáuyos ellen folyamatba tettek. 
Havasnál .váraUanul meg-
iplentek a pénzügyi hatóságok em
berei Ós vizsgálatot tartottak, amely 
.„(.glepelészeríí eredménnyel végző
dött. Kiderült, hogy Havasa remis- 
teóriáitól átvett és lebonyolított 
tőzsdei ügyletek után jató 7« pro 
„ulla forgalmi adót a gironal nem 
űzette be, hanem az ügyleteket ré
szint nosztróképen jelentette be, leg
több esetben pedig el sem könyvelte 
s ilyeténképpen közel 500 millió ko
rona erejéig károsította meg a 
kincstárt. Megállapította a vizsgálat 
azt is, hogy Havas ügyfelei által a 
forgalmi adót, megfizettette s így tu
datosan tartotta meg magának a 
milliós összegeket. Havas azzal vé
dekezett a vizsgálat során, hogy 
tisztviselői hanyagsága idézte elő 
a-z egész bajt, azonban a kihallga
tott alkalmazottak mind ellene val
lottak. Az ügyben Havas egész va- 
ffjonáia bűnügyi zárlatot rendeltek 
el, közben azonban Havas egyezke
dési1 ajánlatot tett a pénzügyminisz
tériumnak s a tárgyalások még fo
lyamatban .vannak. Ettől függetle
nül az ügyészség már (’.............
Havas ellen vizsgálati indítványát, 
Mtielyben csalás büntette címén in- 
ífitványozza ellene a vizsgálat elren
delését. Az indítvány tárgyában a 
napokban dönt a .vizsgálóbíró.
-Újabb inerényletterv Hardenel

len. Berlinből táviratozzék: A múlt 
csütörtökön ismeretlen tettesek 
njabb merényletet kíséreltek meg 
Harden ellen. Harden jelenleg kül
földön tartózkodik. A mondott na
pon késő délután Harden grune- 
waldi villája előtt egy autó állt meg 
és kiszállt belőle három férfi. Csen
gettek a kertajtón és az egyik azt 
mondta a csengetésre kijött inas
nak, hogy ő Köch’ szabómester és 
Harden rendelte ide ruhacsináltatás 
céljából. A három látogatót az inas 
nem eresztette be. Utóbb kitűnt, 
hogy az az állítólagos szabó nem 
mondott igazat. Berlinben csak egy 
Koeh nevű szabómester van, aki te
lefonon kijelentette, hogy a látoga
tásról nem tud. Alapos tehát a gya- 
íiti, hogy a három idegen férfi va
lami ürügy alatt be akart jutni 
Harden villájába, hogy ott njabb 
Merényletet kövessen el.

— Ncpmozgalmunk a világháború 
alatt. Most jelent meg az .1913—1918-1 

évek népmozgalmi statisz
tikája, amely érdekes adatokat és 
megállapításokat tartalmaz a nép
mozgalmi ágakban a világháború 
Joiytán bekövetkezett változásokról, 
Aein csekély érdekességgel bír pél- 
,lai" az a lény, hogy a házasságok 
es a születéseknek Rendkívüli világ- 
lal'orus csők kenése által az európai 

sorában a legutolsók közé 
'elültünk. Ez annál figyclemremél- 
k--r*. niICr-* ’^teink nagy házasság- 

hajlandósága cs magas sziilc- 
•i'... |SZ'i,niíl. révén a világháborút 
l>-iH.(-években csak némely 
,.l .',na'hmi által megelőzve a lcg-

" ' sorában állott s a háború után 
'ln‘",.k"Z” '/n'ét visszakerült A ha-

"Osi*ffnak háborús emelkedése, 
érdekes a fertőző be- 

1^'0ri,s terjedésére yonat- 
'’',n nemzetközi összehasonlítást 

fhm-,n.,n k swrint nemcsak az iu- 
bi'n.'n ^aneTn n torokgyík, a hasi 

szAmr” járvány is' 
l“k..«'ovntL ,ir,’ny'>kk^ sr.erepclt a 
inni- i KkP ’S7X’n'bon nemcsak ná 
UQE’ hiUJ«ui a külföldön is.
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Letartóztattak
egy szélhámos álrendőrfogalmazót 

csalásért, sikkasztásért és okirathamisításért
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A rendőrség tegnap letartóztatta 
Kenderei István állásnékiili fiatal 
emberi, aki mint rendőrfogalmazó 
számos csalást követett el. Kandó 
ror többnyire rendőrtiszti unifor
misban járt és az éjszakai mulató
helyek állandó vendége volt. Kan 
derer, aki előkelő családból szárma
zik, gyakran feljárt az artisták 
egyesületébe, ahol különböző ürü
gyekkel üres artista igazolványokat 
csalt ki és ezekkel követte el a csa
lásait.

Azoknak' az artistanőknek, akik 
az artista vizsgát nem telték le, iga
zolványokat hamisított és ezeket je- 
letékony (feszégért adta el. Táncos
nőknek szintén artista igazolványo
kat ígért, ezekre magas előlegeket 
vett fel, az igazolványokat azonban 
nem adta át nekik.

Közel negyven feljelentést adtak 
be ellene, többek között az Artista 
Egyesület is, amely végre rájött

— Három pofon 3011.000 korona. 
liibó Dénes, voll hadnagy, akinek 
nagy szerepe volt a kormnün utáni 
időkben, ma egy autógarázs tulaj
donosa. Az autótulajdonos a napok
ban inasát, a kis Hajdú Antalt, 
háromszöT felpofozta. Az inasgye
rek szülei könnyű testi sértés vét
sége óimén, feljelentést lettek 
ellen, akinek ügyét 

elkészítette ByalU Csiliért) dr.
bíró. ítéletre azonban 
sor, mert Bibó fájdalómdijul a há
rom pofonért 300.000 korona kárté
rítést fizetett az inas gyereknek.

— Fuvarlevélhamisitásért letartóz
tattak egy terménynagykereskeilőt 
A rendőrségre nemrég feljelentés 
érkezett Molnár Béla terménynagy
kereskedő ellen, aki a panasz szerint 
hamisított fuvarlevelek alapján 400 
métermázsa tengerit adott el s erre 
50 millió korona előleget vett fel. 
Molnár, amikor kihallgatták a rend
őrségen, azzal védekezett, hogy egy 
kisvárdai kereskedőtől kapja érté
kesítés végett a fuvarleveleket s 
közbenjárási díj fejében a kereske
dőtől mindössze 10 millió koronát 

, kapott, csak a felvett 50 millióból. A 
rendőrség egyidejűleg házkutatást 
is tartott s Molnár irodájában 4 da
rab kitöltetlen, a Devizaközpont 
nevére kiállított s bélyegzővel és 
aláírásokkal ellátott blankettát és 
egy bélyegzőt talált. Ez adatok 

. alapján csalás és közokirathamisí- 
[ tás bűntette címén Molnárt letar- 
i tóztatták és áfkísérték az ügyész

ség Markó uceai fogházába. A so
ros vizsgálóbíró a tagadásban levő 

1 nagykereskedő ellen elrendelte az 
előzetes letartóztatás fen tartásá t.

— Bűntett feldícsérése miatt vádat 
’ emeltek Kiss Jenő ügyvéd ellen. Né

hány héttel ezelőtt egyik munkás
gyűlésen Kiss Jenő dr., a szociál
demokrata párt jogvédő irodájának 
vezetője, nagyobb beszédet mondott, 
amelyben ezeket hangoztatta:

— A munkások szolidárisnak vall
ják magukat a politikailag bebör- 
tönzöttekkel és az emigránsokkal.

A gyűlésen jelen volt rendőrkapi
tány félbeszakította a szónokot és 
feloszlatta a gyűlést. Miután Kiss 
Jenő dr. beszédéről gyorsírói jegyze
tek készül Lek, a rendőrség ezeket 
áttette az ügyészséghez, amely bűn
tett és bűntevő fcldícsérésének vét
sége címén Kiss dr. ügyvéd ellen 
megindította az eljárást. Az ügy 
iratait a büntetőjárásbírósághoz tet
ték át, ahol Csilléry dr. büntető 
járásbíró május hó közepén fogja 
tárgyalni az ügyet.

— Ha Meinl maitinkakaójál még 
nem használta, tegyen ogy próba- 
l»evásárlást. Gyermekeknek és fel
nőtteknek, egészségeseknek és bete
geknek egyaránt a legjobb tápszer. |

Bibó 
tegnap tár- 

büntetőjárás- 
Tieni került

A detektívek 
'lcg meg is 

szállodában,

Kaudérer csalásaira. A detektívek 
azonban Kanderert nem találták se
hol sem, mert időközben megszökött 
Budapestről. Szombaton az egyik 
károsult megjelent a főkapitánysá
gon és azt mondta, hogy megálmod
ta, hogy a csalót fiatalember, fíuda- 
psten rejtőzködik. 
Kanderert tegnap 
találták az Esplam . .
ahonnan elő áll i tolták a rendőrségre.

Kandorer beismerte a csalásokat, 
amelyből fényűző életmódot foly
tatott. A rendőrségen megállapítot
ták, hogy Kandorer évekkel ezelőtt 
rendőrdijnök volt és szabálytalan
ságok miatt cl bocsa j tolták. Azóta 
mint álrondőrfögalmazó szélhámos
ságokból élt Kanderei: Bécsben is 
hasonló csalásokat követett el, me
lyekért a bécsi rendőrség körözi. A 
szélhámos fiatalembert beismerő 
vallomása után letartó®!attak és át
kísérték az .ügyészség fogházába.

Tóth 
tettet ész-

a Duná- 
vásáresar- 

irányában egy harminc év kö-

— öngyilkos hentesinas. A. Páva 
ucca 11. szám alatti />«.7.Vc/-hentcs- 
árugyár legényszobájában vaságya 
rácsára felakasztotta magát 
Ferenc hentesinas. Mire 
re vettek, meghalt.

— Női hullát fogtak ki 
ból. Vasárnap délelőtt ,*i 
nők 
riili barna nő holttestét fogták ki a 
Dunából; A hullán — mely négy | 
hónapja lehetett a vízben — ktil- j 
sérelmi nyomok nem láthatók. 1

— Balesetek. Az Erzsébet körút és Dőli ■ 
utca sarkán a javítás alatt álló kövecse- 
Ion át akart xnonni Hlc.i/cr. Jenő hotven- 
éves kereskedő. Egy arra! haladó villa
moskocsi elütötte. Agyrázkódást, szenve
dett. — Mamocsai Ijajos harmTjnoóvew 
szer cl (T revolvere tisztogatás közben el
sült A golyó közébe fúródott. Életveszé
lyes sérüléssel szállították a Eókus-kór- 
liázba. -— Rákos és Rákoskeresztúr állo
mások között a vonat elgázolta Szabó 
András ináv. altisztet. Meghalt.

— Meg akarta gyilkolni az unit. A 
Békési telep 28. szám alatti lakásán Kiss 
József né negyven éves asszony hosszú 
vasráspollyal többször fejbe sújtotta ágy
ban fekvő urát, aki súlyos sérüléseket 
szenvedett. Kiss .Tózsefné a rendőrségen 
előadta, hogy tettét féltékenysége miatt 
követte el. Letartóztatták.

— Különös lelet. A Kunfalvi ucca 6. 
számú ház kertjáben ásás közben négy, 
erősen rothadásnak indult csontos hús
darabot találtak. A különös leletet, mely
ről ncm volt megállapítható, hogy em
beri vagy állal i maradvány-e — az ana
tómiai intézetbe szállították.

— iMagy. kir. osztály sorsjáték. 
Pénzünk rohamos elértéktelenedő 
séhez mérten szükségessé vált a ra. 
kir. ösztálysorsjátek tervezetének a 
változott viszonyoknak való meg
felelő megváltoztatása, hogy ez a 
népszerű intézmény közkedveltségét 
és .vonzóerejét a közönség körében 
továbbra is megtarthassa. A m. kir. 
pénzügyin 'misztérium által megbí
zott Pénzintézeti Központ a sorsjá
ték tervezetének ily célú megváltoz
tatását jóváhagyta. Ezek szerint a 
kisorsolandó n y eremén yösszege k, 
melyek az elmúlt sorsjátéknál csu
pán csak 681 millió koronát tettek 
ki, az új sorsjátékban- 8179 millió 
koronája emelkedtek, Ezzel szemben 
még előnyös újításként felemlíthető, 
hogy bár a sorsjegymennyiség vál
tozatlanul az eddigi maradt, a nye
remények száma kettőezerrel gyara
podott. Ezek közül 230 nyeremény 1 
milliótól 400 millióig törjed és cze 
ken kívül a 000 milliós jutalom. A 
nyeremények értéke és a kisorso
landó sorsjegyek száma osztályról 
osztályra emelkednek. Az .utolsó 
vagyis az 5 ik osztályban kerül ki
sorsolásra a 400 milliós főnyere
mény és a 600 milliós jjJlalom, sze-

| renesés esetben tehát a legnagyobb 
nyeremény, egy milliárd korgna.

w-t

utánozni lehet,■rnmiiN^uwt.LimuuuMjiwjej^

de elérni sohasem!

arany
és nem lehet utánozni,

Vigyázzon a

„Dréher*‘ névre

Jő tanács!
legbiztosabb, 

leghasznosabb 
öhdiBhJhíBlés, 

azonnal beköltözhető 
családi 

házat
vagy

telket
vesz Budapesten, mert 
ngailanokn&l csak ezu- 
lán lesz, igazán áremel

kedés :
Bővebbet a tulajdonosoknál:

DVIZÚCi DT Budapest VII.K. 1. • Almássy-tér 8.
Telefon József 124—98.

SZAKORVOSI vér- ós nemibetegek 
■'""■■“ **-**«**• részére.

EZÜST SALVARSAN-0LTAS. — Rendelés egész nap 
Rákóczi-üt 32. 1. cm. 1. Rókussal szemben.

Lakására jövök uUUéi^U.1 
ruhát, fehérneműt cipőt, stb. Frle<d»se«s 
Rökk Szilárd-utca 22. Ifi. 19. Telefon József 62-48

II ■ r 1 minden bíntoI

Gross Antal
József kör út hunonh&rom, f étemaftet;

Máshoz no tévedjen!

MűfogpótlásoK
legolcsóbb napi árban

részletfizetéseKre is
Vili, Gyulay Pál ucca 14

Amerikai rendixeril foxoruoti 
rendelőintézet J

Pattanás
Szeplő
Szénol

mittesser tác póriig 
ellen legbiztosabb 
szer az. epegyóev- 
szappan és Comecfo* 
areviz

májíolt és börelszincződcs 
ellen egyetlen 
Pigment-kenőcs

szer a

a ráncos arcot 
üdévé, hamvassá

frissé, 
teszi

Afindcnnemii szépséghibák szakszerű kezelése

Beszerezhető:

Schadek Antal kozmetikai műtér
móben.IV, Váciuba 12 szám, félemelet

Frakk és szmoking 
öltönyök kölcsdnzébc, keveset használt 
téríiruhák legolcsóbban kaphatók. 
Bármilyen férfiruhókat állan
dóan ve zek. Frost A. Latos, VI., 
Sxerecsen-utc <v 47. Telefon 203-26

FraKK-
és szmóKing-öltönyök 

fehér rno«$- A« fekete iu«l!4nnvel. KtMnsönrés ás 
eledAs . Skalle Testvérek b.'lv-uvsi szabvcég 

‘IV JIiJó ncca X Telefón; 199-04
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Korányi pénzügyminiszter 
Páriában a kölcsön elhelyezésÉről tárgyalt 
Kállay Tibor nyilatkozata a kfilcsönUgyi helyzetről 
Minden remény megvan a kölcsön elhelyezésére 
Smlth Jeremlah csak a jövö héten kezdi meg az 

érdemleges tárgyalásokat
folyamán a külföldi kölcsön ügyé
ben alkalma volt beszélgetést foly
tatnia Kállay Tibor dr. volt pénz
ügyminiszterrel, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— Közvetlenül semmi befolyá
som sincs a kölcsönügy intézésére 
Úgy vagyok értesülve, hogy már, 
folynak a tárgyalások a külföldi 
lcölcsön elhelyezéséről. Utódom, 
Korányi Frigyes báró, aki búcsú
látogatások és visszahívó levélé- . .
Vpk hpmiitnidjtn eOJi/íhój mig némaságra voltunk kárhoztat
Páripyban é, vállalataink egére
tanácskozásokat folytatott a pia- 
szirozásról.

A szanálási törvény javas latok
megszavazása óta a kormány a kül
földi kölcsön plaszirozásán fárado
zik. Az idő rendkívül sürget, mert 
a népszövetség által öt félévben 
megállapított rekonstrukciós időszak 
1926. július 1-én lejár és így már, 
vége felé járunk az első félévnek 
anélkül, hogy a külföldi segítség
nek egy csekélyke részét is meg 
kaptuk volna. Smlth Jeremlah, a 
népszövetségi főbiztos már uepok 
óta Budapesten tartózkodik, de 
mindezideig nem volt semmiféle 
érdemleges tárgyalás Smlth és a 
magyar kormány között, Smlth Je- 
Xemiah ugyanis eddig csak bemu
tatkozó látogatásokat tett a kor
mány egyes tagjainál és csak a jö
vő hét folyamán kezdi meg a ter
vezet végrehajtásának ellenőrző 
munkáját. A szanálási tervezet 
egész fölépítése a külföldi kölcsön _ —.___ ________
megnyerésén alapul, minden attól I vétség által is megállapított 250 mii
függ tehát, mikor folyósítják az első | Hó aranykorona a külföldi pénz- 
köloeönösszeget, vagy előleget.

— Véleményem szerint minden 
remény megvan arra, hogy a Ma
gyarország telpraállításához szük
séges és az erre a célra a népszö-

"1—___ ‘piacokon rövidesen elhelyezhető
Munkatársunknak az elmúlt hét. j lesz*

Néma sajtó - elnémult tőzsde
Homiu. MÜnal nem akaró hetek hall

gatása után azelső nyomtatott ■ hét# or-, 
dító hangján kívánunk beleszólni abba 
a nagy halotti elmúlásba, kétségbeejtő 
tespcdéebe, amely úrrá lett a tőzsde 
felett A hl rátol gálát szünetelése, az 
események gyors regisztrálásának elma
radása különösen sorvasztó hatással 
volt a tőzsdére. Közgazdasági életünket 
erősen érintő különböző hivatalos és' 
nem hivatalos események egyébként is 
őrösén befolyásolták a tőzsde kialakulá
sát, do mindezeket kihatásaiban még 
fokozta az a sajnálatos körülmény, hogy 
a sajtó buzdító, intő és megnyugtató 
szava nem találhatott utat magának.

Négy hét alatt míg a sajtó szünetelni 
volt kénytelen, valóságos gyászos han
gulat borult a tőzsdére. Megfosztva egyik 
éltető elemétől, nem tudott életre kelni 
és csak egyik napról a másikra való 
tengődén volt az, amit a szabadság
téri hatalmas palotában tapasztaltunk. 
Mindaz, amit ezen idő alatt a tőzsdén 
láttunk és hallottunk, világos bizonyí
tóké volt annak, hogy üzlet és áralaku
lás sajtó nélkül egyáltalán el sem kép
zelhető.

fte most, amikor visszapillantunk 
mindarra, atui a kényszerű néma>Ag 
ideje alatt történt, minden hibával, min
den hajjal, minden ötlethiánnyal szem
ben lényegesen tompítani kell kritikán
kat, mert éppen annak rovására óhajtunk 
mindent írni, hogy - nélkülünk csak 
bukdácsolás volt a tőzsde egész élete. 
Tesszük ezt abbnn a reménybon, hogy 
most már, amikor hangossá lett a 
szavunk is, a tőzsde is uj életre 
kelni és erős fellendüléssel mindazt 
fogja hozni, mit az elmúlt négy 
alatt elmulasztott

Az ötletadás, a buzdltáa, a serkentés 
nemes munkáját készséggel vállaljuk, 
miként ezt a múltban is mindig teljesí
tettük. A tőzsdén a sor, hogy ezen 
okulva, fel rázza magát tespedéaéből és 
végrs-valabára — termelő munkát pro
dukáljon.

Bem a belfdM általános közgazdasági 
helyzete, sem a külföldi piac alakulása 
nem szolgáltat okot arra, hogy a

a tőzsdén topábbra Is a kapkodás, s 
U ll.lrttel.M4, l.gycu 

as dr.

Ma. amikor az állami szanálást akció 
6”w' 'rebre .ntrettreíretn „ib-rérat

mi 
fog 

b® 
hót

tnl vagyunk, amikor a bécsi piac is kezd 
kivergődnt a fmnk-kontramln súlyos 
következményeiből, amikor a szabad ver
seny kialakulásának minden lehetősége 
kezd kibontakoeni,

invenciómé, ötletgazdag, váltakozó 
szellemű és feltétlenül bizakodó tőzs

dére van szükség.
Egész közgazdasági életünk fejlődé

sére kétségtelenül rendkívül fontos az, 
hogy

a tőzsdével szemben a teljes bizalom 
álljon ismét helyre.

Éhez pedig mindenképpen szükséges 
az, hogy az összes illetékes faktor, aki
nek a tőzsde életére beleszólása vagy 
befolyása van, fogjon sürgősen össze és 
teremtsen végre

egészséges levegőt a tőzsdén.
Ha a tanács, mely tteztujltás előtt áll 

és a tagok összessége es irányban hala
déktalanul meg fogja tenni a kötelessé
gét és lemondván a pillanatnyi hasznok 
ápró gyönyöreiről, az egyetemes köz
érdeket fogja ténykedéseiben szem előtt 
tartani, úgy kell, feltétlenül biztos.

hogy erős fellendülés következzék el 
a tőzsde életében,

A» «dók aranyparitásának ki- 
számítása. A hivatalos lan vasár 
napi stóma közli Walko Lajos tdelg- 
lonea pénzügyminiszter rendeletét 
arról, hW a felhatalmazási tör- 
vónyadta jogánál fogva az adó 
aranyparitásra amelését a ' kő 
vetkezőképpen kell kiszámítani: 
l92n .2í.ü’’zi hóhRn teljesített 
e^ml^tSnn > arttnykorona 
egyenlő <SW papírkoronával; 1924 
febraár havában 7000: 1924 március 
re íÍÍ " ’z24 áprills h»vába“16.000 papírkoronával. Az J924. évet

A Magyar Vasúti Forgalmi társai XXVII. rend®. kö^S1'- 
mérleg szerinti 824.561.611T t‘ 
tiszte nyereségből 500%-oe Jíl?? 
vagyis rászvényenkint 1000 koro^flí!' 
tée® határoztatott el. Az igXtí?’ 
Erdélyi Vince Igregatóh.lyX™'^ 
műSMki igazgatóvá re Kármán nS 
urat oágvozatővá nevette ki. De®5

.4 Magyar AUaláno, Kőnrea.;. Részvénytáriulat évi rendetTs±,fe'' 
tartalékok ée Jóléti alapok M 
táea mellett 25.000 korona. oezSk b 
fizetését határozta el. 1 lü'

Salgótarjáni Kőszénbánya Réstrée. 
íl'™!?'-. A táreuletnek M-lk rendi é« 

“ 'koreatóeág valamnenw Indítványát egyhangntag hatá™.,?! 
emelte. A Ti. re owtalékatriv «S*£ 
rónával kertit beváltáéra.
. Rt- kS’mifc. .1.határolta, hogy réetvényenkónt 2000 kn 
róna osztalékot (tavaly 100 © 4ml E ’ 
ben Gárdos Fereno re Katona Ütvén rs. 
tisztviselőket cégjegyzékké nevezték ki 

A Magyar Keleti Tengerhajózrut fí/„. 
vénytármdgnak báró nilmann Adóit 
főrendiházi tag elnöklete alatt tartót 
közgyűlés. részvényenként 5000 K ou 
talék kiiizet/aót határozta el.

A Kőrölbáiwai BrMlpai Rt. évi 
d« közgyüléao részvénycn.int 120 ko
rona (#0 százalék) osztalék fizetését h«. 
tárolta el. A közgyűlés elhatározta fe. 
vábbA hogy a jelenlegi alaptőkét anénz. 
ügymlniMtar engedélye alapján „re, 
frank névértékű alaptőkére változtat!, 
át és ehet képest 35 darab régi Mm,átírt 
egy darab 8 svájci frank névértékű 
részvényre cseréltetik be és az ilykép át
alakított svájci frank névértékű al.ptők, 
egymillió svájci frankra emeltetik fél

A következő tőzsdei hétnek négy ér- 
tékttzletl napja lesz: hétfőn, kedden, 
szerdán és pénteken. E periódusnak > 
űzetőnapja május 23 lka CéűWrtökön 
szünetel a börze re a napon likvidálják • 
siróban a bárom napos húsvéti hét be
letelt- E kaaazanapra még hétfőn délután 
4—6 óráig lehet eriéhpapírokrt leszállt- 
tani.

A pénzpiacon szombati prompt té
telekben csütörtöki lejárattal fél 
százalékra volt kínálat Rendet heti 
pénzt (május Ától 15-1?) 1.25 percen- 
ten offeráltak, míg mától május 
15-ig másfél .zúzalékot kivételiek. 
Pénz óriási mennyiségben áll ren
delkezésre és úgy látszik, hogy a 
plao a lefolyt hétön összetorlódott 
különféle esedékességek okozta fe
szültségen már túlesett

A síréba szombaton banyajtetták n « 
boti ügyletek Jegyzékét a ntejn. IHki 
flzetőnapon való leazámoMsra. MlndtaM 
körülbelül kétszázezer kötést jelentst- 
tek be.

Az állami kölesSnelőleg-tartozáwkrs 
é. elhatározta, hígy 
nával kimutatott nyereségből a tavalyi ! g?
250 koronával «remb.„ p»P*rkoroaáTal számítanak.

A Láng L. Gépgyár Bt szombaton 
megtartott közgyűlésén hozott hMáromt

megelőző adóhátralékokat 6500 ko
ronás alapon keÚ kiszámítani, ha 
azokat 1924 június 30ig ki nem 
fizetik.

A tőzsde közgyűlése. A tőzsde 
május 10-én megtartandó rendes 
évi közgyűlésének egyik legfonto
sabb tárgya az új tőzsdetanács meg
választása. Az egész választási ak
ciót Nagy Andor tőzsdetanácsos ve
zeti, akinek intézkedésére hétfő este 
hat órára a Tőzsdeklubban össze
hívták az első érdemleges értekezle
tet Erre mintegy 800 tőzsdetag ka
pott meghívót — persze tekintet 
nélkül arra, hogy az illetők tagjai-e 
a klubnak — és gondoskodás tör
téjit arról, hogy az összes tőzsdei 
érdekeltségi csoportok az értekezle
ten megfelelően képviselve legye
nek. A tanács pedig a maga kebelé
ből tíztagú bizottságot küldött ki 
(Bettelhelm Mór, Bing Gyula, 
FlelMig Sándor, Frcy Kálmán, 
Hoch Henrik, Krausz Simon, Műnk 
Péter, Nagy Andor, Paupera Fe
renc, Politzer Sándor), amely az ér
tekezleten érintkezésbe lép a tőzsde
tagokkal, hogy a hatvan jelölt sze
mélyében megállapodjanak. Ezt a 
listát aztán egy keddre összehívan
dó általános értekezlet elé terjesz
tik.

Közgyűlések. Az elmúlt négy hét ^att, 
míg némaságra voltunk kárhoztatva, 

reg® tartotta meg évi közgyűlését, 
amelyről szóló és a nagyközönséget ér
deklő közlemények eddig nem kerülhet
tek a nyilvánosság élé. Rövid vonások
ban, az adatok tömörítésével következők
ben regisztráljuk közgazdasági életünk 
idevonatkozó híreit:

A Magyar Általános Hitelbank rendes 
közgyűlése az igazgatóság jelentését, va
lamint a zárszámadást egyhangúlag 
jóváhagyta. Az igazgatóság előterjesz
tése alapján elhatároztatott: a 9660 mil
lió korona összegű tiszta nyereségből, 
tartalékalap dotálása után és jótékony
sági, valamint as alkalmazottak jóléti 
intézményeinek céljaira szolgáló össze
gek megszavazása után részvényenként 
5000 korona osztalék folyósitása.

A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó 
Bank rendes közgyűlése elhatározta, 
hogy a kimutatott 4.966.393.989.87 korona 
tiszta nyereségből az 1923. üzletévi 54. az. 
szelvény 2000 koronával kerül beváltásra, i

A Magyar-Olasz Bank Rt. elhatározta, 
hogy a kimutatott 3.025,468.573.95 korona ' 
tiszta nyereségből az 1923. üzletévi 4. az. 
részvényszelvényt 600 koronával dotálja, j

A Magyar Országos Központi Taka- , 
rékpónztár 52. rendes közgyűlése az igaz- 
gatóság Összes Javaslatait jóváhagyta , ‘ é41 fez.-... O KOO neo ,____ '
1 _____ _____ _ ______ _ _
250 koronával szemben részvényenként1 
3900 K (500%) osztalék űzettresék kL luugmnou KOzcvüléren bőreit buároret

A Budapert-UpótvároM Takarékpénz- értotaéhon aí S íTé
tdr Rt. közgyűlése elhatározta, hogy az I ti: Á u \ “t551.273.043 koronát kitevő tiszta ^are- kLrtta^rMa^ffiá^HpX.Í 
Bégből a tartalékalapnak 3.450,000.000 ko- nál hsvAiíéní^ Általános Hitelbaik- 
ronára való kiegészítése után a tavalyi i Érmek árat* Wirvlrermia. K7íV» MfVnm- 30 koronával szemben idén 250 korona 1 ná% ÍÍmÍlT 
(125 százalék) osztalékot fizet. 185000 IS?00x

A Magyar Agrár- és JáraMkbank Rt. iSíSj v /
a kimutatott 103,470.712.95 K tiszta nyí ,8TO,0M’ dukAt tóAOOO korona darabonként, 
reségből az 1923. üzletévi 28. sz. szelvény ;
400 koronát fizet

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank ’ 
rendes közgyűlése elhatározta, hogy a ’ 
kimutatott 1.0U.815.085 K tiszte nyere- ' 
Bégből részvényenként 800 K, azaz 400 
százalék osztalékot fizet

A Magyar-Német Bank Részvénytár
saság évi rendes közgyűlése az elmúlt 
évre részvényenként 1000 korona, azaz 
100% osztalék kifizetését határozta el. A 
közgyűlés egyúttal elhatározta az alap
tőkének 506 millióról 1300 millióra való 
felemelését A közgyűlés az igazgatóság 
tagjaivá választotta Dastwyler Alfrédet 
a Dastwyler & Cie. zürichi bankház bel
tagját Frey Leót, a Zentral® Land- 
wirteohaftliehe GenossenBchaftsverbünde 
dér Sohweiz vezérigazgatóját és Pazár 
Andor h. vezérigazgatót.

A Fővárosi Bank- és Vdltóüdet Rt. 
XIJ’ F?®döB évi közgyűlése a zári 
számadásban kimutatott 216,655.630.50 K 
tiszta nyereségből az öisxos részvények 
után 200 korona osztalék kifizetését ha
tározta el.

•eltesen üilettelen
sí íj»Sr£js5ístsJís!T?, “'•íís“
(Tar Hitel fM. OmiA? HU.1 íö í **ne<k«tek: «•-Öoonria 5M. Rlnu U Gál, MM íte* vn1KÍ”én.MM’ Cukor “* 
Hazai na. Pa||„ JM 0,n> V11I"“« Jeliálog Itt.

Ha pótkávét hasinál, 
vásárolja ott, ahol a 
legjobb párkait kdei- 

keveréket kapja: 

J 
a legkéxelebbi j

Meinl
üzletben!

BRILL IANSOKAT
(Terézt* inptommal smteM)



hétfő, május 5, HÉTFŐI NHPZ.O 9

SZÍNHÁZI HÉT
Fcdák Sári

direktor lesz Amerikában
Vedák Sári ebben az esztendőben 

nőst játszik Utoljára magyar szin- 
\adon. Szeptemberben hajóra száll, 
ríimegy Amerikába és csak a jovo 
évben tér vissza újból Budapestre. 
Fedák Sári jövő terveiről a követ
kezőket mondta munkatársunknak: 
- Az „Antóniáit végigjátszom, 

éleget teszek a Zsardennal kötött 
szerződésemnek, azután elutazom 
Budapestről, hogy meglátogassam 
édesanyámat, akit bizony már rég
óta nem láttam. Augusztus vége 
felé jövök csak haza, hogy meg
kezdjem amerikai utam előkészü
leteit. Nekem különben nem igen 
akad gondom, mert az a derék Hó- 
dossy mindent elintéz helyettem, 
ílég négy hónap választ el az 
indulás napjától, de a hajójegy 
inár a kezemben van. Erre sincs 
gondom. _

Somlay Artúr
büntetését elengedi a Szinészszövetség

Emlékezetes még az az incidens, 
amely a múlt esztendő telén történt 
H Magyar Színházban A vörös ma- 
jpm egyik előadásán. Somlay Artúr 
a darab főszereplőjét megsértette az 
egyik díszletmünkás és mert a sér
téséit a művész nem kapott elégté
telt, előadás közben, az első felvo
nás ptán otthagyta a színpadot és 
pltáv.ozott a színházból, úgyhogy egy 
másik színésznek kellett hirtelen be- 
ggranla Somlay árva szerepébe. Az 
0set .után a Szinészszövetség fe
gyelmi bírósága hosszú tanácskozás 
áfán Somlayt egy évre eltiltotta a 
szerepléstől. Somlay egyébként 
maga 1.8 úgy nyilatkozott, hogy nem 
hajlandó többet színpadra lépni és 
megválik örökre a színháztól.

Somlaynak ez az elhatározása 
nagy megütközést keltett színész
körökben, ahol az a meggyőződés 
alakult ki, hogy az ilyen kiváló te
hetségnek nem szabad elzárkóznia a 
színpadtól s bár. az ítéletet, amelyet 
jSomlaynak igen súlyos cselekedete 
ygnt maga után, mindenki igazsá
gosnak tartotta, azon kezdtek gon
dolkozni, miképpen lehetne Som
lay büntetését felfüggeszteni. Köz
ben azután Somlay Artúrban is 

— Éppen most kaptam levelet 
Amerikából. Azt írják, hogy az 
amerikaiak érdeklődéssel várják ér
kezésünket. Erre rá is akarok szol
gálni és rövidesen megkezdem az 
Ernőd—Szirmay-operett tan ulását, 
hogy amire megérkezünk, ha ál
momból felköltenek is, tudjam sze
repemet. Az operett nagyon szép 
lesz. Gondolom, jó szolgálatot tesz 
majd a magyar ügynek.

—- Mikor jövök haza1? Magam 
sem tudom. Hódossyéknek terveik 
vannak velem. Azt akarják, hogy 
vegyem át az egyik amerikai ma
gyar színház veztését. Nem lehetet
len, hogy vállalom. Végre én is 
direktor, leszek. Akármint is ala
kuljanak azonban a viszonyok, ál
landó amerikai lakos sohasem le
szek és mindig visszatérek majd az 
én drága pesti színházaimhoz,

más elhatározás érlelődött meg és 
leszerződött a Renaissance Színház
hoz. Arról azonban természetesen 
szó sem lehetett, hogy színpadra 
lépjen és így szerződésének érvénye 
csak attól a naptól kezdődhetett, 
amikor; a büntetés ideje lejárt.

Most azután beavatott körökben 
arról beszélnek, hogy a Színész
szövetségtől kegyelmet kérnek Som- 
lay Aítur számára és a büntetés 
felfüggesztését kérik, hogy Somlay 
akadálytalanul fölléphessen a Ro- 
naissance Színházban. Értesülésünk 
szerint a feljelentő Beöthy László is 
Somlay Artúr mellé állott, ameny- 
n$iben a vezérigazgatónak is az a 
véleménye, hogy Somlay Artúr iz
mos .tehetségének megnyilatkozását 
nem szabad elzárni a közönség elől.

lift
Bemutató a Renaissance színházban
Az amerikai bohóság nálunk ma 

mái ritkaságszámba megy, pedig 
még nemrégiben is állandó zsúfolt 
házak ünnepelték azt a színda
rabot, amely Newyorkból került át 
hozzánk. Az amerikai bohózat egé
szen különleges típust képyisel. Nem 
ftlyan finom, mint a francia, nem 
olyan izmos, mint a német, kevésbé 
burleszk, mint az angol, mégis fel
teszi a versenyt mindezekkel, mert 
fordulatainak gazdag változatossá
gában egyik sem múlja felül az em
lítettek közül. Ennek a megállapí
tásnak igen jellemző példájaként 
mindjárt megemlíthetjük a Renais- 
sance-Színházban most szinrekerült 
„Zöld lift** című vígjátékot amely 
Avery Hopwood tollából került a 
színpad világába. ,

A „Zöld lift** kacagtató bohóság, 
bár nem született az irodalom csil
lagzata alatt, mégis el kell ismer
nünk azt a jó tulajdonságát, hogy 
amit várunk tőle, megadja: kacag
tat. És mi más kell a mai1 napok
ban! Mi egyebet várhatunk attól a 
darabtól, amelynek könyvére a 
szerző közelebbi meghatározásként 
a bohózat jelzőt írta fel. NZöld lift 
három igen jó órát ajándékozott a 
közönségnek, amely hálás tapsokkal 
honorálta a temérdek, ötletes fordü1- 
latot pompásan megjátszó színésze
ket, akiknek élén Bérczy Ernő, ez a 
nagyon tehetséges és már nem egy
szer; szép sikert adatott színész áll. 
öntudatos, groteszk játéka fölényes 
pontossággal találja el az amerikai 
stílus egyéni ízét és csapongó jó
kedve nagyszerű keretet adott az 
előadásnak, amelynek sikerében vele 
osztozott Eszterhdzy Ilona, Kálmán 
Sáfci, Nagy Margit, Büza Győző, 
Somló István és Bodnár. Ferenc. Az 
amerikai vígjátékot Karinthy Fri
gyes ötletesen fordította.

Bp. 20-620
A történetnek, amely itt következik, 

az az előzménye, hogy Szilveszter éjsza
káján egyik operettszinházunk primar 
donnája és táncoskomikusa szörnyen 
összevesztek. Az összeveszés olyan sú
lyos természetű volt, hogy a mosolygós 
arcú művésznő és az örökké jókedvű 
tánooskomikus azóta nagy haragban 
élnek egymással és csak a színpadon 
beszélnek, a színházon kívül olyan ko
molyan elmennek egymás mellett, mint
ha a világ legádázobb ellenségei lenné
nek. Teltek-multak a hónapok, a harag 
szikrái még mindig izzón villogtak a két 
szempárban és bár a színház benfentesei 
mindont elkövettek, hogy a művésznőt 
kbékítsék a művésszel, a fáradozás nem 
sikerült. Amit azonban a jó barátok nem 
tudtak keresztülvinni, rendbehozta azt fl 
világoskék 20—620, ami nem más, mint 
a fiatal táncoskomikus uj autójának , 
száma.

A Bp. 20—620 sebesen vágtatott a mi
nap a liget felé. Búgott, pöffékclt, trom
bitált, füstölgőit és kerek jó kedvvel gu
rult az Andrássy út faburkolatán. Gond
talanul szaladt az autó, egyszerre a 
Bajza ucca sarkán hirtelen kikanyaro
dik egy nagy, komoly, méltóságos zárt 
Mercedes-kocsi és zsupsz, belerohan a kis 
20—620-ba. Szerencsére a gyorskezű sofőr 
sebesen lefékezte n hatalmas kocsit és 
így csak a sárfogók ölelkeztek egymás
ba. A kis autót tulajdonosa, a táncosko
mikus vezette, akinek szemét hatalmas 
pápaszem fedte, a Mercedes-kocsi bájos 
utasán pedig sűrű fátyol volt, úgy hogy 
a két utas bizony nem ismert egymásra.

A 20—620 udvarias tulajdonosa kiug
rott kocsijából, odament a Mercedes-ko- 
csihoz és bocsánatot kért a kis kelle
metlenségért.

— Ezer bocsánatot kérek — mondotta 
— de hát istenem, ilyesmi gyakran elő
fordul.

— Oh kérem, nem tesz semmit, — fe
lelte a Mercedes utasa, fő, hogy nem 
lett nagyobb bajunk.

— Tyű, de ismerős ez a hang! — gon
dolta az egyik utas.

— Tyű, de ismerős ez a hang! — gon
dolta a másik utas...

...És lehullt a fátyol, lehullt a szem
üveg.

Ekkor lepődött meg csak Igazában a 
két utas, mert az egyik nem más volt, 
mint a primadonna, a másik meg a tán
coskomikus, az egyik operettszínházunk 
két haragosa.

De ekkor már nem lehetett fékezni. A 
táneofikomikus kezet csókolt a prima
donnának és szent lett a béke közöttük 
és este már vigan ropták együtt a 
dzsigget a színpadon.

Zászló Jtndor* 
a Bí+fta üzsfaa s alva Adat fagfa 

a Janiin de Parls-öan
9 órákon.

Jizt beszélik
hogy egyik operettszinházunk bonvi- 

vánja a jövő szczőntól kezdődően vígjá
téki színész lesz egyik drámai színhá
zunkban és örökre búcsút mond a zenés 
daraboknak.

hogy egyik operettszinházunk pri
madonnája, aki csak nemrég vált 
el urától, nemsokára ismét férjhez 
megy — régi urához,

hogy a Belvárosi Színház egyik szer
zője darabjának ötvenedik jubiláns elő
adására nagyértéltü ajándékot ígért a 
derék szereplőknek. A szerzőt a darab 
ncgyvenkilencedik előadása óta nem lát
ták még a színház tájékán sem. Ezúton 
is kérik, hogy jelentkezzék,

hogy Szabolcs Ernőt, a Fővárosi 
Operett színház főrendezőjét rövide
sen igazgatóvá nevezik ki,

— ’'X' . •*'
• A »,Huncut a lány" a szerén legna

gyobb operettel kere. A kitűnő Stolz- 
operett minden előadására utolsó helyig 
megtelik a Király Színház nézőtere.

• Aki egész este mulatni és nevetni 
akar, okvetlen nézze meg a s,Gyere be 
rózsám" előadását a Blaha Lujza S«fn- 
házban, melynek minden eddigi előadá
sán táblás ház közönsége tapsolt a minta
szerű előadásnak.

• Paullnt Béla „Gyilkos bácsi" komé, 
diájának első három előadását valóság
gal vógignevette a közönség, Kabost, Z. 
Molnárt, Mély GerŐt, Bársonyt, Kertészt, 
Gárdonyit és az egyetlen női szereplőt, 
Csathó Gltfát, továbbá a jelenlevő szer
zőt számtalanszor a függöny, elé. tapsol
ták

RÖVID HÍREK
EZER DOLLÁRT

ígért egy budapesti hangver
senyvállalkozó Beregi Oszkár
nak, ha két estén át fellép 
Budapesten.

A NEMZETI SZÍNHÁZ
az Idén már nem ad több eredeti 
bemutatót. Az idői szezónt klasz- 
szikus darabok felújításával fe
jezik be.

PTASSINSZKY PEPI
orvosai tanácsára négyheti 
tartózkodásra Abbáziába uta
zik.

SALAMON BÉLA,
a Terézkörúti Színpad igaa- 
gatója néhány nappal ezelőtt 
súlyosan megbetegedett. Sala
mon már könnyebben érzi 
magát és rövidesen újból fel
lép a Terézkörúti Színpadon. 
Aknay Vilmával.

• A „Szépség" (Bcauté) szereplőt. 
Jaques Dévai vígjátékában, mely Hajó 
Sándor kitűnő fordításában legközelebb 
a Magyar Színház közönsége elé kerül, 
különösen hálás szerephez jutott Darvas 
Lili, aki a női szépség hódító elegánciá- 
jában jelenik meg. Gellért, egy csúnya, 
esetlen tudóa csillagász szerepében ki
tűnő feladatot kapott, Báthory Glza, a 
házasságok összeboronálásával szórakozó 
előkelő párizsi hölgy mulatságos figurá
ját játssza. Vaszary Piroska, Komlóssy 
Hona, KÖrmendy, Vándory, Réthey, Pár
tos és a kseibb szerepekben Falud! Sári, 
Gombaszögi Irén, Dávid és Gere egytől- 
egyig jól megrajzolt alakokat visznek 
színpadra.

• A Vígszínházban csütörtökön 25-ödször 
adják az Antóniát, Lengyel Menyhért 
szenzációs vigjátékát. Az Antónia min
den eddigi előadására elővételben kelt el 
minden jegy. Szombat délután vizsga
előadás. (A folt, amely tisztit.) Vasár
nap délután lesz a Taifun századik elő
adása.

• Góthné Kertész Ella, Góth Sándor, 
Rózsahegyi Kálmán, Sarkadi Aladár, Bé- 
keffl László, Sólyom Janka, Radó Sán
dor, Trltj Ödön, Haraszty Mici, Sándor 
Stefi, Sándor József az Apolló Színház 
ragyogó műsorának szereplői.

Újvári Károly- 
*«rfv«nc», azeenirozott számokkal 

a Jardin de Paris-ban 
Este 9 órakor

• Az Apukám tölti be a Fővárosi Ope- 
rettszinház jövő heti műsorát te. Szom
baton huszonötödször adják Lehár nagy
szerű operettjét. Vasárnap délután a 
Három gráciát ismétlik.

Szuhányi Éva
a legszebb pesti táncosnő 

erte 9 órakor

a Jardin de Paris-ban
• Remekművek sorakoznak a Városi 

Színház következő heti műsorán. Ma, va
sárnap este Cár és ács című vígopera, 
hétfőn Sándor Erzsi kamaraénekesnövel 
és Környeivel Bánk bán, kedden Németh 
Máriával Trubadúr kerül színre. Szerdán 
érkezik 50. előadásához Lábast Jucival 
Offenbach klasszikus operettje, Otpheus 
a pokolban, csütörtökön a Denevér, pén
teken Faust, szombaton Pillangó kis
asszony, vasárnap délután Mignon, vasár
nap este Aquila-Adler Adellna és Gábor 
Józseffel a Cigánybáró, következő hétfőn 
dr. Nasta Mihállyal Sába királynője 
egészíti ki a rendkívül gazdag műsort.

Sólyom Janka
a legjobb magyar diiői naponta

JARDIN DE PARIS
Este 9 órakor

* „A zöld lift" a Renaissance Színház 
szombaton bemutatott pompás amerikai 
bohózata dominálja a jövő hét műsorát. 
Ma, hétfőn, továbbá kedden, csütörtő 
kön, pénteken s jövő vasárnap kerül 
színre Hopwood bohózata Karinthy sok- 
ötletfl fordításában. A bohózat a bemu 
tató előadáson rendkívül meleg sikert 
aratott. A közönség alig győzte a lám
pák elé szólítani » szereplőket, akik tu
dásuk legjavát kölcsönözték oda a szer
zőnek, Hopwood-nak, az amerikai bohó
zat Caillavet-szerű mederének. Georg 
Kaiser „AMSonyáldozata" szombaton, „A 
hárem" szerdán és vasárnap délután 
(első mérsékelt helyárú olvadás) szerepel, 
a műsoron.
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Magydrország-Musztria 
2:2 (1:0) 

Eldöntetlen maradt az Osztrák-Magyar 
válogatottak ötvennegyedik találkozása 

H gólokat Eisenhoffer (Magyar  ország) és Horváth (Ausztria) fStte
Az ötvennegyedik osztrák-magyar fut- 

bnllmérkőzés — bár papír szerint eldön
tetlen — a valóságban mégis a magyar 
csapat, vereségével végződött. Két gólt 
lőttek az osztrákok, kettőt a magyarok, 
de azalatt az idő alatt, amíg a mérkőzés 
idáig jutott, az osztrák csapat fölénye és 
tudása a legsovénebb magyar futball
rajongót is magával ragadta. A magyar 
válogatottak játékáról — sajnos — ezt
nem mondhatjuk el. Tagadhatatlan, vol
tak percek, aőt negyedórák is, amikor 
válogatottjaink bravúros akciókat haj
toltak végre, de az erős irammal kezdődő 
játék hamar kifli 11 osztotta ökot s mintha 
csak kihúzták volna a talajt a lábuk alól, 
egyszerre tohetetloniil állottak meg s a 
versenyt nem tudták felvonni az osztrá
kok lelkes, győzni akaró, pillanatig sem 
csüggedő játékával.

í gy látszik, a magyar válogatott csa
pat utóbbi sikerei alapján az a negyven
ezer embor, amely ma az MTK-pályán 
szorongott, ma Is feltétlen győzelmet 
várt. Sonki másról nőm beszólt, csak győ
zelemről s o győzelemben való hit. oly 
erős volt, hogy amikor az ötödik perc
ben Eisenhoffer a vezető gólt megszerzi, 
mindenki nagy gólarányú győzelemről 
hozói. Arra, hogy a mérkőzést esetleg el 
is veszíthetjük, senki sem gondolt. Az 
első gól után azonban megváltozott a kö
zönség hangulata, mert, az osztrák csapat 
oly erős támadásokat és oly precízen ke
resztül vitt akciókat kezdeményezőit, 
amelyok minden pillanatban kiegyenlí
téssel veszélyeztették az eddigi ered
ményt. Az osztrákok hatalmas erővel fo- 
kijdtok bele a játékba és porcokon ke
resztül a magyar csapat térfelém kon
centrálták a játékot, de Mandl és Fogl 
kitűnő íormó^én mínfl6n kísérletük meg

yémmel látható, érdekes lelki változá
son ment át a közönség az első negyed
óra után. Mintha csak villamos feszült
ség fogta volna meg a lelkeket, egyszerre 
mindenki érezni kezdte, hogy az eddig 
veretlen magyar válogatott csapat őzt a

VISELT lakásán
Nepszmbdz ucca I8. szám. Telefón: József 42—7^

Harrach Ottó
központi Ingatlanforgalm 

Irodaiénak hirdetései:
Budapaal, gr«f Ktrolyl-palota, 

■S/Rtem-u. é. Telefón: József 51-80 
Kibpesti iroda: Kispest, Klsfaludy-ucca 49 
Pesti emeletes bér ház. Belvárosban öt

emeletes bérpalota, 15 lakással, S, I 
5 szobással 6 üzlethelyiséggel, pluce. 
raktárral, központi fűtéssel. 50 ezer 
dollár.

Bulla] cMládl hóink:
Kómotvölgyi utón 400 négy.sögölos 
rrhmolmoíun 4 sr.obó« canlórll húz 
<00 millió. — DóUvaiutuól 3 szobás 
családi ház, vendéglővel, krrthnlvi- 
oóggeU ,100 millió. _ Hidegkúti át 
legfrokvontóltabb holyón 7 szol,á, 
löurl villa 774 négyszögöles parkkal 
egymilllárd.

Kl.perten a villamostól 6 pete, magas 
(óldnlntM. 8 szobás családi Mz, mel- 
lAkhelyiségekkel, villany, víz. Elfotr- 
lalható. 90 millió.

Kerepesen 226 négyszögöléé telek á 80 
ezer.

Isten! villák:
Bogláron 1 szobás parti villa 250 
millió. —■ Siófokon 5 szobás, télen- 
nyaron lakható családi hás 1400 
négyszögöléé gyümölcsöséül, 10 vágón búza.

földbirtok. Szolnok megyében 40 kát. 
holdas elsőrendű tanyablrtok, 2 szo
ba, konyha, kamrás házzal, istállóval, 
mindent mogtermő talaj. Állomás 
közelében. 7 vágón búza. Alkalmi 
vétet

felvitelt férnruMkért 

Nagymeze ucca 11 Telefón 117--M

mérkőzést ol is veszítheti.
Ez a feltevés csaknem be is igazo

lódott.
Fogl II. a kapu előtt hendset vét, 
inlre a biró a magyarok ellen tizen
egyest Ítél. A közönség megdermed- 
ten tekint Fehér kapusra; a kiegyen
lítés elkerülhetetlen. Feszült várako
zás mellett hangzik el a bíró sípjele, 
Wieser osztrák csatár a labda mögé 
áll és hatalmas erővel belerúg. Leg
nagyobb meglepetésre a labda a 

kapu fölött süvít el.
Soha nem hallott éljenrivalgás zúg föl 

ebben a pillanatban. Az öröm ekkora 
megnyilvánulása még az öreg MTK-pá- 
lyának Is új volt. Emberek, akik nem 
ismerték egymást, most szembefordultak 
és hangosan, boldog megelégedéssel me
sélték egymásnak a lefolyt jelenetet, 
amit ugyan mindenki látott, de amiről 
mindenki szívesen beszélt ismét.

A sikertelen osztrák lövés ismét erőt 
öntött a magyar csapatba, a biztató taps 
újra felhangzik, a magyar tizenegy lát
ható felfrissüléssel folytatja a játékot, de 
az osztrákok csodálatos szívósággal újra 
kezükbe veszik a vezetést és a félidő vé
géig ők diktálják a tempót.

Szünet után az osztrákok kerülnek 
szembe a nappal. A magyarok győzelmé
ben reménykedők ebben is sikert látnak, 
a második perc azonban gólt hoz az 
osztrákoknak. Az első félidő első percei
ben a vendégcsapat centere, Hösch meg
sérül és kiáll. Helyét a magyar szárma
zású Horváth foglalja el, aki jól ke
resztülvezetett támadás után a kiegyen
lítő gólt megszerzi csapata számára. Et
től a pillanattól kezdve a közönség már 
nem gondol győzelemre s már csak azért 
szorong, hogy ne érje vereség a magyar 
csapatot. Orth semmiképpen sem tudott 
beleilleszkedni a centert edezet szerepébe, 
meg is sérült és a második félidőt végig
statisztálta. Ha nem ő tölti be ezt a sze
repet, talán az eredmény is más lett 
volna. Ma a magyar futball történetében 
megtörtént az a hihetetlen dolog, hogy 
a győzelmot válogatott csapatunk euró
pai hírű játékosának gyenge szereplése 
miatt engedte ki a kezéből. Molnár sze
replése sem elégítette ki a közönséget. 
Fáradt, tehetetlen és lassú volt. Az osz
trákok nagyon fogták, bár Molnár ma 

[nőm volt veszélyes az osztrák kapura.
?,'ny, Eisenhoffer, Opata, Takács és 

ndl kitűnő formát mutatott, de a 
■ *?yar csapat összjátéka ennek ellenére 

egy másodosztályú válogatott mérkő
zés Illúzióját keltette. Egyénileg a ma
gyar 11 megállotta a helyét, de összjá- 

1 ték dolgában sokat tanulhat az osztrá- 
i koktól. A vendég csapat technikája jóval 
a mienk fölött áll, passzaik óéit nem té
vesztettek s a labda mindig odament 
ahová Irányították.

A magyar válogatottak így álltak fel:
Fehér — Fogl, Mand 
BIgnti — Braun. Molnár, 

Eisenhoffer, Jeny.
Az ötödik jieroben esett gól 

még kitünően szereplő Orth ____
kezdődött és Eisenhoffer védhetetlen lö
vésével végződött. Orth Molnárhoz fe
jelt, aki a labdát Opatához juttatta. 
Opata átugrotta azt, mire Eisenhoffer 
hatalmas lövéssel megszerezte az első 
gólt.

Fehér kapusnak csak a 27-ik poroben 
volt alkalma először védeni. Három perc- 
oel később Fogl handset vét, amiből az 
osztrákok tizenegyest rúgnak, de a labda 
a kapu fölött ment eL

A második félidő 8-ik percében a feltű
nően lanyhán játszó magyar.csapaton át
tört Wieser (Ausztria) és egyéni játé
kával megszerezte a kiegyenlítő gólt.

A 20-ik percben egy pillanatra felsza
badul a magyar csapat és a hirtelen tá
madt erős szól segítségével Braun—Opa
ta—Eiscnhoff cr—Opata és ismét Eisen
hoffer összjátékából utóbbi gyönyörű 
gólt lőtt.

A mérkőzés végén a győzelmében bízó 
magyar csapat xuég könnyebben veszi h 
küzdelmet, aminek az az eredménye, 
hogy Wieser az osztrákok második gól
ját kivi a magyar csapat hálójába.

A küzdelem csalódással ért véget. A 
közönség többet várt a magyar váloga

Tóth. Orth, 
Opata,

az akkor 
fejősével

tottaktól. A mérkőzésen István
gróf miniszterelnök és llakovszky Iván 
belügyminiszter is megjelent.

Budapest II.—Béci; II. 4:0 (2:0)

Amis idehaza eldöntetlenül vég
ződött az osztrák-magyar nemzet
közi futball-mérkőzés, addig Béos- 
ben mindkét magyar csapat vere
séget. szenvedett. A Becs és Berlin 
közti mérkőzés 3:1 arányban vég
ződött

Motorkerékpáruerseny
A Királyi Magyar Automobil 

Club vasárnap délelőtt rendezte a 
budai hegyekben kitűzött nagyon 
szép, 14 kilométeres körpályán az 
el bő Magyar Tourist TropEy motor
kerékpárversenyét A versenypályán 

j végig sűrű sorokban állott a közön- 
jség, amely mindvégig élénk fi gye- 
‘lemmel kísérte a küzdelmet A 
Szarvas-vendéglőnél levő célnál 
nagyszámú előkelő közönség jelent 
meg Horthy Miklós kormányzóval 
és családjával az élén. A kormány
zót a Királyi Magyar Automobil 
Club nevében dr. Szelnár Aladár 
vezértitkár fogadta.

A verseny kitünően sikerült és a 
magyar motorkerékpárosok fényes 
győzelmével végződött akik három 
kategóriában kerültek első helyre 
és egyúttal az abszolút legjobb időt 
is elérték.

Résztvett összesen 21 versenyző, 
akik közül 6 fejezte be a nehéz utat 
Az egyes kategóriákban az ered
mények a következők:

L kategória. L MajlátK Mihály 
(Cottan) 2 óra 26 pere 34 másodperc.

II. kategória. 1. Wolfner László 
(AIS) 4 óra 55 pere 2 másodpere. 2. 
Dél már Walther (Sunbeam).

III. kategória. 1. Dr. Feledy Pál 
(Sunbeam) 4 óra 15 perc 45 másod
perc. 2. Karner Ruppert (osztrák, 
Sunbeam).

A győztesek a Királyi Magyar 
Automobil Club remekművű arany-, 
ezüst- és bronzplakettjeit nyerték.

Lósport
A Magyar Lovaregylet tavaszi 

mítlngjc vatórnsp kezdődött Sok 
meglepetést nem hozott magával ez 
a verseny. Minden Jutám nagyjá
ban a papírformák szerint bonyoló
dott le.

A verseny eredményei a követ
kezők :

I. futam. 1. Oskar Anion, 2. Pará
dés, 3. Honfitárs. Tót.: 1000:2900.

fi. futam. 1. Boglár, 2. Vfgyorgd, 
3. Sashegy. Tót.: 1000:1900, 2200, 
1800. Futottak még: 5, 6, 7, 11, 12, 15. 
17, 18.

f/7. futam. 1. Ofctondí, 2, Utolsó, 
3. Gradatlm. Tót: 1000:1200.

TV. futam. 1 Kende-Sfondrt, 2. La 
morál, 3. Vízi. Tót: 1000:4200, 1000. 
Futottak még: 1, 2, 8.

F. futam. 1. Oaboekon, 1 Perfec- 
tlm, 8. KUindinL Tót: 1000:4100, 
1300, 1700, 3000. Futottak még: 2, 3, 
11, 12, 18, 14, 15.

VI. futam. 1. Bob urfi, 2. Peleas, 
3. Bajadér. Futottak inég: 1, 0, 9, 10, 
11, 18.

Világvárosi. Mkibell 
varláfá-kabará műsor
a

JARDIN DE PARIS-b.„
Kaxdata aata • órakor.

Valéria Őese^ 
tdncmüvésznö 
londoni sikerei után 

0 Jnrtln de Perls-htm 
este 9 ónakofi.

I

Meglepő árakat fizetek 
vlseltfénflpukákévt 
Wertheimer. Or. Zichy JraC n. a Telette 1B. x

Aranyat.éo exlletpénzekat a hirdetőn áraknál maJJSlíívmA

Stem Adolf órá*é>watSiIl MUUll uooa na (villamos megáig

II Magfar KOztlsztMlselfiK is Hliaml mim. 
mazatiali TahrtfcpiBiara atsn.úrsüü
Budapest VII, Rákóczi út 76. Tel. J. 60-40, J, 135.32

iDfallagforgalnl lűasztálja
Mz éa birtok eladását vállalta és vételót közvetíti 
Legjobb ősszeköttetéeek a megszállt területeken.

BIZTOS HATÁSÚ 
LLEMESIZOI

Hft&HAffÓ-

OVOMALTINE
friss tejből, tojásból, dr. Wander-féle 
malátából és a legfinomabb hollandi 

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

B leflkiranőbb uzsonna éi reggeli

y
v
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f

arany....
ésnem lehet utánozni.

Vlgytizon ■ 

„Dréher“ névre

nőt'bőr

Javít 48 óra alatt. bótdptaSarEípöí=»” ■
VU.n, gum.IOam, Ima*.. W.

Kiadja:
A „Hétfűi Napló- IapkladóváUalat


