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Macdonald és Poinearé 
találkozása 

júniusban általános európai 
konferencia lesi

Párizs, május 11.
Ilamsan Macdonald az itteni kö- 

[i-t utján kérdést intézett a Quai 
fOrsa.v-0, vájjon lehetséges volna, 
n.sy Poinearé a. kitűzött határnap 
'lóit egy nappal jönne Angliába. Po- 
íraré kijelentette, hogy a kívánság- 
!:!k eleget tesz és igy a két állam
iéin május 19-én fog C7í<v/«m-ban 
alálkoziii. Minthogy Macdonald 
iiásnan hivatalos ünnepségeken 
.esz részt, Poinearé előreláthatólag 
iiér 20-án visszatér Párizsba. Rain- 
iaj‘ Macdonald és Poinearé találko- 
:ása előjátékát képezi az európai ál- 
nml: általános konferenciájának, 
.melyet június közepén terveznek.

Smagyar létok ugarának 
száníóvEfői 

A: Egyesült kér. Nemzeti Liga 
közgyűlése

Románia
hét vármegyét ad vissza

Magyarország semlegességéért
A román háborús hírekkel kapcsolatosan a „Hétfői Napló" m unkatár iá

nak alkalma volt beszélgetni egy a napokban Kedélyből érkezett, előkelőség gélt 
aki Hománia terveit illetően az alábbi^Renzációs információt adta:

— Romániában mindenki tisztában van azzal, hogy a háború Románia és Oroszország közt el
kerülhetetlen. A román külpolitika minden igyekezetével azon van, hogy közeli barátokat szerezzen, 
vagy legalább a szomszédok semlegességét biztosítsa. Erdélyben úgy tudják, hogy Szerbiában és Cseh** 
országban igen erős oroszbarát hangulat kapott lábra. Éppen ezért Románia most minden áldozat árán 
bár, Magyarország jóindulatú semlegességét akarja biztosítani.

— Erdélyi politikai körökben úgy tudják, hogy Románia önként és saját elhatározásából jelenté
keny területi engedményeket hajlandó tenni Magyarországnak, lia a semlegességét abszolút garanciák
kal biztosítani tudja. Azt beszélik, hogy a nem szorosan vett erdélyi megyék kivételével Románia haj
landó volna lemondani Mára maros-, Szaimár?, Bihar-, Arad*, csonka Békés* és Csanád-, valamint 
Rrassó-SzíTréuyniegyék területéről, mélyeket fentartás nélkül visszaadna Magyarországnak. Ezeken felül 
a hírek szerint arról is szó van, hogy Románia, amennyiben Erdély aktív támogatását a háború esetére 
kilátásba helyezi, hajlandóságot mutat a gyulafehérvári egyezményen túlmenően Erdély autonómiáját 
biztosítani.

Munkatársunk a hír valószínűségét illetően illetékes helyre fordult információért, ahol azonban 
semmiféle pozitív információt e hírre vonatkozóan nem kaphattunk.

Vasárnap tartotta az Egyesült Ke
resztény Nemzeti Liga Teleki Pál 
?ióf elnöklésével VI. rendes köz
gyűlését a régi országháza üléster
mében.

Teleki gróf megnyitójában több 
keresztény öntudat és cselekvökész- 
ség szükségességét hangoztatta.

A főtitkári jelentés után a válasz
tásokat ejtették meg, mely után 
„olff Károly a közgyűlés díszszó- 
i-oka mondotta el ünnepi beszédét. 
Szokott stílusában támadta a szoci
alistákat, a radikálisokat és a sza
badkőműveseket. Már kijelentette, 
aogy bölcseleti alapon kíván foglal
kozni csak velük. Azt fejtegette 
"Ryancsak filozófiai alapon, hogy a 
t’Zocializrnus, radikalizmus és a sza- 
•idkőmüvesség „állatembert“ (?) 

Wnaltak a magyarból s ö rájuk 
Vflr a feladat, hogy Isten képére ha- 
, 0 emberré formálják vissza a
naPyart. Meg is mondta, hogy ezért 
a n’unkáért őket joggal megilleti a 
■■ agyar lelek ugarának szántó-ve- 
toi“ cím.

Wy hatása volt s ez 
Tormay Cecil a MANSz neve- 

7CÍ ,:SS)töUc a 8 flwdaí/ De- 
EME öntudattal állapította 
10ífy 300*000 bajtársa nevében 

•la meflr előtt a lobogót,
11 Parancsot kapott erre azoktól 

1 ii;!-,i.arSnflkik ugyanazt mun-' 
•i ...” \?Vnt a l'Ka. legfeljebb csak 
;n.'’”nka.mk „gorombább", mert ők, 
Irimb u nz nem verebekre

'JK, hanem nagy dúvadakra.
l/'/i ini:’Sok is m°ndtak üdvözlő 
M ért 1 S CZWíl 11 ^hzgyülésévé-

Felosztott® o Kossutli-púrt 
zászlóbontó no Wlísét

Nagy rendőri készenlét vonult fel a gyűlésre — Vám
béry Rusztem első fél mondáiét kifogásolta a rendőr
tanácsos—A titokzatos cédula —A sok száz főnyi hall

gatóság a legnagyobb rendben osztott szét
A szorongásig megtelt teremben a 

nagygyűlést. Németh György elnök nyi
tni ín meg. Üdvözölte a megjelentekéi s 
haugsúlyozótlan kérte a Hallgatóságot, 
hogy tartózkodjék minden Incidenstől s 
őrizze meg a polgársághoz méltó fegyel
mezettségét.

A gyűlés első szónoka Rupert Rezső 
neinzelgyillési képviselő, a Kossuth-párt 
programját fejtegette általános voná
sokban. A. jövő reális politikájúnak út
ját abban a demokráciában lát ja, amely
nek irányát. Kossuth Lajos szabta meg.

— Ma az események, a fejlődés köve
telik — mondotta — ezt aZ" ólat. Hivat
kozott Dánia példájára, ahol a polgári 
demokrácia naggyá, fejlesztette az or
szágot. Politikai és gazdasági, bajaink 
forrását a polgárság szervezet len-"gében 
látja s hangsúlyozza, hogy a főváros 
polgárságának kell utat mutatnia a 
szorvezk ed ősben a vidék számára is.

- A Kossuth-program — fejtegette — 
a nemzeti demokráciát jelenti, a magyar 
hitet, a magVar ■'egységet, mely nem 
tesz a polgárok közt faji és ■ felekezeti 
különbségeket. Megállapítja, hogy a faji 
gyűlölet, felszításával a nemzet egy.- '

Annak az országos szervezkedő pro- 
papagandának kapcsán, amelyet az 
egyes ellenzéki pártok tervbe veitek, 
vasárnap délelőtt 11 órakor n Kossuth- 
párt tartotta meg angyalföldi szervez
kedő nagygyűlését a Hungária út 92. 
sz. alatti Winkler-féle vendéglő nagy
termében. A polgárság a rossz idő elle
nére imponáló nagy számban jelent" meg 
a gyűlésen, amely egyszersmind a vég
leges megalakulást kimondani és a vég
leges tisztikart megválasztani lett volna 
hivatott A gyűlésen a központ részéről 
megjelentek Hunért Rezső nemzetgyű
lési képviselő, Batthyány Tivadar gróf 
v. belügyminiszter, Nagy Vince dr. 
nemzetgyűlési képviselő, Buta Barna 
dr., Vámbéry Rusztem dr. s a központi 
vezetőség több tagja. A központ kikül
dötteit a bejáratnál Turcsik Ferenc a 
helyi vezetőség tagja üdvözölte a nagy 
tömog harsány éljenzése közepet le.

Már az ülés megkezdése előtt föltűnt, 
hogy a rendőrség szokatlanul nagy lét
számban vonult fél a gyűlésre, holott, a 
mindvégig csendes és méltóságteljes 
magatartásából a hallgatóságnak nem is 
lehetett rendzavarásra gondolni. A te
remben az előadó asztal mellett. Bedo 
rendőrtanácsos vezetésével 6 rendőrtiszt 
foglalt helye;, köztük két fogalmazó, 
mint gyorsíró. * / *•*-

len 
számára 
hogy nz ellenzék 
nem akadályozta 
tolta a fvleősségel 
ségére.

- Nem vagyunk félforgatók — mon
datta — 
alatt az 
akarjuk megvalósítani..

Majd azzal II kérdéssel foglalkozott, 
.ii. hogy m ellenzék a szanálási javasla- 

gyűlölet. felszításával a nemzet egyse-] tok kapc án a fajvédőkkel egy taktikai 
gét bontották meg fi ebből áradt ránk harcol vívott meg.
minden katasztrófa. A polgárság nagy — Nekünk semmi szándékunk a raj
tömegeinek kell megszereznie a kor- védőkkel menni. Ok sokkal kisebb » 
múnyzásban a Jiegemönhít, mert ez alsemmibbek előttem..

társadalmi osztály igazságot tud szol
gáltatni jobbra és balra egyaránt. Az 
általános titkos választójog törvény bő
ik tatását a legsürgősebb feladatnak te
kinti, mert anélkül so politikai, sem 
gazdasági konszolidáció el nem 
betű.

Az igazi orazágszanálás akkor 
következni, amikor az ország 
társadalmi rétege közös munkával teszi 
meg kötelességét. Beszéde végén lelkes 
szavakkal a polgárság szervezkedésére 
hívta fel a hallgatóság figyel

képzel-

fog be
rni nden

Az első rendőri 
beavatkozás

Batthyány Tivadar gróf visszapillan
tást vetett a múltra ■ s megállapítja, hogy 
újabban azokat, az elveket, akarják ki
sajátítani a kormányzás alapjául, íime
ly eke ta függetlenségi párt hirdetett « 
éppen azok, akik annak idején a füg
getlenségi mozgalmai lekicsinyelték. Ép
pen ez az oka annak, hogy a Bethlen- 
félő politikával szemben bizalmatlan 
nemesük az ország népe, de a külföld is.

Majd az egyes pártok elvi program
ját bírálva, megállapítja, hogy a mai 
időkben a haladó polgárságunk ogyet- 

íitja lehel, amelvet a magyar nép 
jelölt meg. Helyesli, 
a szanálási (örvényt 
me.g, hanem ráhárí- 
a kormányra és töbh-

Ko.isulh

mi a s/"n' trikolor védelme 
igazi, komoly demokráciát
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Bed. Tonddrtanácoos itt az elnök út

ján Itíyelmeztolio a szónokol, hogy 
Ilyen kritikát a fajvédőkkel szemben no 
használjon, mire Batthyány Bróí így 
folytatta;

— Nekem ewk az urak nem elég fon
tosak — azt hiszem, így szabad monda
nom — .hogy eljárásomat szerintük iga
zítsam. Én megyek a magam útján « 
nem törődöm azzal, ki jön utánam. Mi 
nem támogathatjuk a kormány hibás 
politikáját csak azért, mert Gömbösék 
támadják.

Arra kéri a polgárságot, hogy jogai 
védelmére szervezkedjék azon az ala
pon. mely érdekeinek legjobban meg
felel.

Nagy Vincét kétszer figyel
mezteti a rendőrtenécsos

Nagy Vince dr. beszédét azzal kezdi, 
hogy mikor a demokratikus polgárság 
egy’ mozi kis helyiségében tartja szer
vezkedő gyűlését, akkor Bethlen István 
gróf Hódmezővásárhelyen talán éppen 
a Kossullh-Bzobor tövében mond üre-s 
szavakat a demokráciáról, pedig az ő 
beszéde jobban Illenék a színház kulisz- 
szál közé.

Kemény szavakkal bírálja a kormány 
politikáját, mely külföld felé demokrá
ciát hirdet, befelé pedig a lcgreakcíó- 
sabb diktatúrát valósítja meg. A kor
mány valósággal kicsavarta 2 és fél 
évre a nemzet önrendelkezési jogát s 
ugyanakkor még ezt a kérését se hono
rálta az ellenzéknek, mely megadta 
volna a hitet, hogy legalább később a 
nemzet szabadon élhet jogával, nem ik
tatta törvénybe az általános, egyenlő, 
titkos választójogot.

S mikor a kormány ilyen antidemo
kratikus politikát folytat, akkor a mi
niszterelnök azt akarja elhitetni, hogy 
ő az igazi kossuthi eszmo reprezentánsa.

A továbbiakban arról beszél, hogy a 
kossuthi program ma sem időszerűtlen, 
mikor a detronizáció által az ország 
függetlensége biztosítva van. Majd ar
ról szól, hogy a detronizáló törvényt 
Bethlen István gróf csak külső nyo
másra hozta be, mert pár héttel előbb 
Pécset még legitimistának vallotta ma
gát « tA pár hátre Budaörsnél ugyanaz 
a Betihlon István lövetett a királyra...

Bedc rondörtanácsos izgatottan figyel
mezteti az elnököt, hogy no engedje eb 
térni a szónokot a kijelölt tárgytól. 
Nagy Vince tovább beszél, mire a ren- 
dőrlanácsos kijelenti az elnök útján, 
hogy csak szorosan n tárgyhoz szólhat.

Nagy Vnice kijelenti, hogy bár a nem- 
zetgyüjésen a mentelmi jog védelme 
alatt szóvá tehetné ezt a zaklatási ese
tet ezzel a jogával ncm él, hanem al
kalmazkodik a rendőrtanfiosos utasítá
sához.

Az ország gazdasági helyzetével fog
lalkozik azután s megállapítja, hogy a 
polgárságra háruló terhet a polgárság 
nem bírhatja el, mert a kereseti lehető
sége nincs meg. A kormány egész pénz
ügyi és gazdasági politikája helytelen 
s azért, következett be a katasztrófa. 
Aggodalmai vannak, hogy például a 
vámtarifa-javaslat is csak terhet jolent 
a polgárságra. Olyan politika szüksé
gességét hangoztatja, mely politikai ós 
garxiaságl. táron egyaránt a nagy töme
gek jogait biztosítja, mert csak azáltal 
remélhető, hogy az elszakított területek 
lakossága hozzánk visszavágyakozzék. 
Tiltakozik a kormány ama terve ellen, 
hogy a mandátumokat meghosszabítsa 
s kijelenti, hogy ez esetben az ellenzéki 
képviselők mandátumuk törvényes le
jártával, megbízatásukat önként vissza
adnák választóiknak.

A titokzatos cédula
Nagy Vince dr. beszéde közben Bede 

rcndőrtanácsosnak egyik szolgálatot tel
jesítő rondőraltiszt. egy kis cédulát adott 
át, amelynek tartalmát nem ismerjük. 
Amint Nagy Vince befejezte beszédét s 
a közönség perceken át lelkesen ünne
pelte. nz elnök n rer.'’5rtanácsos felszó
lítására. bár a hallgatóság a legméltő- 
ságteljcsebben viselkedett s a beszédek 
alatt nlig egy-két közbeszólás hangzott 
el, újólag figyelmeztette n hallgatóságot, 
hogy minden zajos hvlyeslésnyilvánitás- 
tól tartózkodjanak.

Falosxlallék a gyűlést
Az elnök ezután dr. Vámbéry Rüsz

tömet kérte fel beszéde megtartására.
— Ilyenkor, tavaszi időben, — mon

dotta Vámbéry, — amikor szerelmes pá
rok karöltve sétálnak a napsütésben, 
követve h költő tanácsát, ne tudják csak 
a suttogok, mi az édes, mi az igazi 
csők, nem árnyas ligetben, hnncin vi
harverte magyar ugaron andalogva, 
néma csendben egy szerelmes pár: 
Bethlen István gróf és az iz
mus.,.

Bedé rendőrtanácsos e pillanatban fel
ugrott helyéről ée elkiáltotta:

— -í gyűlést feloszlatom!
A jelenvoltakat az első pillanatban 

nnnyira meglepte a rendőrtanácsos el
járása, hogy pillanatokig a legkínosabb 
csönd állott be. Csak az arcok sápaad- 
Ink el s a szemekben az elkeseredés 
lángja csapott fel. Vámbéry találta föl 
magát elsőnek s leszállva az emelvény
ről, ezeket mondotta:

— Köszönöm a tanácsos úrnak, hogy 
beszédemet elmondotta.

A következő pillanatban a felháboro
dás moraja zúgott végig a tömegen, 
óriási éljenzésben törtek ki s követelték, 
hogy a szónok folytassa a beszédét. A 
rendőrtanácsos azonban felállt az asztal 
mellől s indulatosan szólt:

— Felszólítom a tömeget, hogy hagyja 
el a termet.

Az általános, de méltóságteljes zsibon
gódban Kúpért Rezső szava hallatszott:

— Ez a legjobb program mbeszéd, 
hogy miért kell a Kossuth-párt. Köszön
jük a reklámot.

Még néhány percig a bizonytalanság 
habozása látszott a tömegen, amikor 
egyszerre megnyíltak az oldalajtók, 
ahol megjelent a szakasznyi rendőr
legénység. A vezetőség rendre és nyu
galomra intette a tömeget, mely a fel
szólításra a legpéldásabb rendben osz
lott szét, anélkül, hogy a legkisebb 
rendőri beavatkozás vált volna szüksé

Szó sem lehet a vámtarifa
módosításáról

Csak a kereskedelmi szerződéseknél mérséklik a vámtéte
leket — Miért kér a kormány felhatalmazást a vámtételek 

emelésére

Görgey István előadó nyilatkozata
Napok óta folyik a legélesebb 

luirc a vámtarifa ellen. Gazdasági 
körökben úgy hitték, hogy a kor
mány hajlandó lesi lényeges módo
sításokra: Éppen ezéft szükséges
nek tartottuk kérdést intézni ez
iránt Görgey István egységespárti 
képviselőhöz, a vámtarifa parla
menti előadójához, aki a következő 
nyilatkozatot tette a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Az egységes párt szombaton 
tárgyalta le végleg a vámtarifa
javaslatot és azt változatlanul elfo
gadta. Hétfőn a pénzügyi bizottság
kezdi tárgyalni a javaslatot, amely- 
lyel még a közgazdasági és föld
művelésügyi bizottság is foglal
kozni fog. Az Ernszt—Huszár-párt 
is holnap foglalkozik a vámtarifa 
törvénytervezetével.

— Ami a várható módosításokat 
illeti, már most kijelenthetem, hogy

szó sem lehet semmiféle módo
sításról.

Az egységes párt egyhangú hozzá
járulása fényes bizonyság arra, 
hogy szükségtelen mindenféle mó
dosítás, hiszen a legexkluzívabb ag
ráriusok sem emeltek kifogást a 
vámtarifa iparvédelmi rendelkezé
sei ellen.

— Érdekes újítás az új vámtari
fában az a rendelkezés, mely az 
ékszereknél értékvámot állapít meg, 
bár igaz, hogy e körül nehézségek 
lesznek a pénzügyőrök ilyen irányú 
szakismereteinek hiánya miatt Ez 
azonban csak kísérlet, amelyet a 
pénzügyminiszter kívánságára vet
tünk be, hogy a tarifa teljes le
gyen.

Munkatársunk megkérdezte a 
vámtarifa előadóját a javaslat leg
kényesebb pontjának: a 2. §-nak 
értelmezése felöl. Ez a szakasz tel
jes felhatalmazsát ad a kormány

Egerváry és Társa szobrász- és 
labberenáezési iparvállalata 
Budap.it Vili, Üllőt il 3310 M.ai,.ns
T.l.fónhtvó. 103-30

gessé. A képviselők és a vezetőség né
hány tagja a pártszervezet irodájában 
jött össze, de a rendőrség itt is közbe
lépett s felszólította a szobában levőket, 
hogy távozzanak, ami minden incidens 
nélkül meg is történt.

A gyűlés feloszlatásával nem mond
hatták el a beszédeiket Jluza Barna, 
Kollmann Dezső, Aucr Pál és Káldos 
János, a helyi szervezőt elnöke, vala
mint elmaradt a tisztikar megválasz
tása is.

Munkatársunk a gyűlés végeztével 
megkérdezte liupert Rezsőt, a Kossuth- 
párt elnökét, aki a következőket mon
dotta:

— Ez a feloszlatás dokumentálja a 
legékesszólóbban, hogy miért van szü- 
ség a polgárság megszervezésére. A ma
gyar polgári öntudatot és büszkeséget 
ütötte homlokon oz az önkényes felosz
latás. Mindenesetre hatásos pont Beth
len István gróf hódmezővásárhelyi be
szédjének a végére. Ezt a beszédet még 
nem ismerem, de előre is gratulálok 
hozzá, mert bizonyára a demokráciának 
gloriflkálásu volt. Ennek a beszédnek 
igen érthető magyarázatául szolgálhat 
az angyalföldi Kossuth-párt gyűlésének 
feloszlatása is.

Értesülésünk szerint az indokolatlan 
feloszlatás ügyében dr. Nagy Vince* 
nemzotgyölési képviselő szerdán inter
pellációt mond el, mely viharosnak ígér
kezik, 

nak arra, hogy szükség esetén a 
vámtételeket fölemelje. Görgey Ist
ván előadó így válaszolt:

— Ez a paragrafus, amelyet el
lenzéki oldalról szeretnek erősen ki
fogásolni, akadémikussá válik ab
ban a pillanatban, amidőn a kor
mány kereskedelmi szerződést kot 
valamely országgal. Éppen ezzel a 
kérdéssel kapcsolatosan történhet
nek majd lényeges módosítások a 
vámtételeken. Más államban is a 
vám tarifa-törvényben felhatalma
zást adnak a. mindenkori kormány
nak a tétélek felemelésére. Bizo
nyos árucikkekben ugyanis időköz
ben olyan nagy áreltolódás követ
ke vitetik be, amely feltétlenül szük
ségessé teszi éppen a fogyasztó
közönség szempontjából a vámtétel 
fölemelését.

— A szerződéskötést illetően egy 
példával fogok élni. Tegyük föl, 
hogy Magyarország kereskedelmi 
szerződést köt Csehországgal. Eb
ben az esetben árucikkenként ál
lapíttatnak meg a vámtételek. 
Minthogy pedig ugyanekkor fönn
állhat az az eset, hogy Lengyel
országgal ninc3 kereskedelmi szer
ződésünk, de a petróleumnál kon
cessziókat adtunk, ezt a vámtételt a 
kormány egy más állammal idő
közben kötött szerződés következ
ményeképpen fölemelheti. Ezek csak 
plédák, de azt bizonyítják, hogy

a fogyasztás szempontjából mel
lékes, hogy a kormány vala
mely áru vámtételét bizonyos 

országgal szemben fölemeli,

hiszen abból az államból, amellyel 
szerződésünk van, a régi és esetleg 
erősen mérsékelt vámmal hozható 
be ugyanaz a szükségleti cikk. Ez 
a paragrafus jogos önvédelmi harc

ira. ad tehát csak felhatalmazást és 
•a belső fogyasztást nem érinti.
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Bármilyen férfiruháuat állan
dóan ve zek. Froat A. Lajos, VI., 
Szterecsen-utca 47. Telefon 203-21’

Vidám Színpad
Nagymezö-utca 17. szám. Tolefon 1
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íéthlen beszámolt 
Hódmezővásárhelyi 
■ miniszterelnök nem adott új programmot, csak vissza.

" pillantást vetett a múltra
HódntezÖvdsdrkely, május 11.

Politikai körökben már hetek óta 
lázas érdeklődéssel tekintenek a un- 
„isaterelnök beszámolója elé, mert 

kan úgy tudták, hogy BetWea 
István gróf ezt az alkalmat fogja 
felhasználni arra, hogy igen kriti- 
tús politika! kérdésekben elhatá
rozó nyilatkozatokat tegyen.

Bethlen István gróf miniszterel
nök és kísérete szombaton éjjel in
dult el Budapestről. A vonat haj
nalban érkezett Szegedre, ahonnan 
reggel '/IS órakor Indult Hódmező
vásárhelyre és órakor érkezett 
oda.
“ A miniszterelnök' kíséretében vol
tak Pesthy Pál igazságügyminisz
ter, Almássy László, az egységes
párt ügyvezető alelnöke, és az egy
ségespárt mintegy huszonöt tagja.

A miniszterelnököt a pályaudva
ron dr. Bócz István polgármester és 
Genersich Antal, a helyi pártszer
vezet elnöke üdvözölték, amire a 
miniszterelnök válaszában kijelen
tette, hogy most már bízhatunk ab
ban, hogy gazdasági és pénzügyi 
helyzetünket rendezni tudjuk.

A beszámoló 
órakor kezdődött meg 
a Sas szálló nagyter-

Délelőtt 10 
a beszámoló „ ___ ______ ___ _____
mében, melyet zsúfolásig megtöltött 
a választóközönség. Percekig tartó 
taps .után kezdte meg a miniszter
elnök beszámolóbeszédót.

Elsősorban visszapillantást kell 
vetnem az elmúlt évnek munkájára 
- mondotta a miniszterelnök — és 
beszámolót akarok tartani arról az 
akcióról, melyet a magyar, kormány 
a nemzet pénzügyi és gazdasági 
talpraállítása érdekében folytatott. 

Sem a pesszimizmusnak, sem a 
túlzott optimizmusnak nem vagyok 
szószólója. Ha a jövő történelem 
•rója a jelen történelmet meg fogja 
írni, úgy meg fogja állapítani, hogy 
nincs a trianoni szerződésnek egyet-' 
CD esy paragrafusa sem, mely sú- 
yos terheket né róna a nemzet vál
tara. De főleg három csapást fog 
•lemelni, mely a nemzet életének 

J odese szempontjából a legsúlyo- 
*bb jelentőséggel bír.

az ország területének fel- 
abolása, a másik a nemzet lefogy- 

'mese, a harmadik a pénzügyi blo- 
Lk’p or8záff őrületének a felda- 

C?y. csy*éges területet, egy
^rtéuelmi, gazdasági és 

Mitikai egységet tört széjjel.
• második csapás, a lefogy verzé- 

Xi ez csyoldalú, addig
deIll>abként lebeghet szemünk 

s ..öz az ideál, amelynek megvaló- 
iav?1* 02 “S8zes európai nemzetek 
“vara szolgálhat.
ké„li!,ar?ad,1.k c3aPás a jóvátételt 
"?yi blokád “^rtatolása és a pénz-

A külpolitikai akció
Mánvn»i IU„“Zt !?ondani- hogy a kor- 
litikáin * h™z”syl és gazdasági po- 
nos l~nz °,ka annak a folyto- 
tredm' ?sdhyedesnek, mely vég- S"yAbCn, KyHkerét kdPezte a b" 
áll li,L Z uKilzi Kyúsyttás abból 
'>« »SiSnka3°linak iga2i «5Ökcré- 
kXlllfii8Sía v°W«nk ítélve öt éven 

nózisa Vo,1 betegségünk diag- 
nyerni 'denek. előtt meg kellett 
jóindulatú* v"roIu 1 "“Byhatalmnk 

a eéí 1,2 elsö külföldi 
‘Ikerrel úrtl i Az akció elsü felét 
’olrnak ióín .el mert a nnsyha- ”sitottak A” 3 U,k.ró1 nemcaak biz- 

közül kJti a '“r,0In nagyhnta- 
Sőí. í? o'dnlunkra állott- buaorn'ójag lépett fel mel

lettünk. A kisantant részéről azon
ban nehézségek támasztattak. A to
vábbi lépés tehát az .volt, hogy eze
ket az ellentéteket kiküszöböljük. 
Fáradtságos munka után ezt is si
került biztosítani.

Én becsületes magyar meggyő
ződéssel mást nem tehettem, 
mint amit az ország sorsáért 
felelős magyar miniszterelnök 
köteles volt tenni ebben a hely
zetben, anélkül, hogy ezt a nem
zetet bármily megalázásnak ki

tegyem.

A népsztroetség

Az akciónak a külpolitikai ré
szen kívül két másik része is volt. 
Az egyik az a munka, amelyet a 
Népszövetségnél kellett kifejteni.

Szó sincs róla, a Népszövetség a 
győzőknek egy kreációja. Én azon
ban megelégedéssel állapíthatom 
meg, hogy mindazokban a tárgya
lásokban, melyeket a Népszövetség
gel pénzügyi és gazdasági rekon
strukciónk érdekében folytattam, a 
legnagyobb pártatlanságról tehe-

Megszüntetik a gazdasági korlátokat
Közismert dolog, hogy egy 250 

millió aranykoronás kölcsönt kívá
nunk felvenni, melynek segítségével 
államháztartásunkat egyensúlyba 
kívánjuk hozni és pénzünket stabi
lizálni.

Ennek az első etappja a gazdasági 
korlátoknak megszüntetése. A kor
mány már legközelebb intézkedése
ket fog tenni, hogy ezek a kiviteli 
tilalmak az egész vonalon megszűn
jenek. Hasonló intézkedéseket fog 
tenni a kormány a beviteli tilalmuk 
tekintetében is. Meg kell szüntetni 
az árvizsgáló-bizottságokat, a szén-; 
kormánybiztosi és a kormánybiztosi 
hivatalokat. Könnyítéseket kell adni 
a devizaforgalom tekintetében. Meg 
kell szüntetni a korlátozásokat^ 
amelyek a helyzet kényszerítő ha
tása alatt a gazdasági élet szabad 
mozgásának útjában állottak.

Elérkezett áz ideje, hogy autonóm 
vámtarifa törvénybe iktatásának 
segítségével kereskedelmi szerződé
seket kössünk. A vámtarifa harci 
fegyver, hogy önálló és nemzeti 
Iparunkat megvédhessük.

A kormány azt kívánja, hogy az 
összes gazdasági foglalkozási osztá
lyok vezetőiből olyan szervezetet ál
lítson össze, mely a kormánnyal 
harmóniában megfelelő tervezetet 
dolgozzon ki.

A Nemzeti Jegybank
Ez az első eset hosszú évszázadok 

után, hogy a nemzet önálló nemzeti 
jegybank felállításával, önálló pénz
ügyi életet élhet. Mindannyiunknak 
érdeke, hogy a Magyar Nemzeti 
Jegybank erős, hatalmas és megala
pozott legyen. Mert abban a perc
ben, amikor a Jegybank erős, ab
ban a percben visszatér a bizalom 
a külföldi tőkésekbe is.

inSernáiásrovIzló — emigráció
Most már áttérhetünk azon teen

dők tárgyalására, amelyek a legkö
zelebb a nemzetgyűlésre és a kor
mányra hárulnak. Első teendő gaz
dasági téren a Jegybanknak a fel
állítása és annak akcióba indítása. 
Mert csak akkor lehet megkezdeni 
a tárgyalásokat a külföldi kölcsön 
felvétele érdekében, hogyha az ön
álló Magyar Nemzeti Jegybank 
megkezdte működését. Életbe kelt 
léptetnünk a magyar vámtarifát. 
Azután be k^ll nyújtanunk a sza
nálási program alapján az arany 
költségvetést s ez az arany költ-

tok tanúbizonyságot Én nem félek, 
hogy a Népszövetség politikai be
folyást akarjon Magyarországra 
gyakorolni. Már maga az a körül
mény, hogy az Északaineriki Egye
sült-Államok egyik kiváló polgárát 
küldték ide, biztosíték, hogy

semmiféle kicsinyes politikai 
befolyás Magyarország rovásá

ra érvényesülui nem fog.
A reparócló 

harmadik teendője a kormány- 
az volt, hogy a reparációs kór
elintézze. Ennél a kérdésnél

A 
nak 
dóst 
csak arra akarok rámutatni, hogy 
a mi helyzetünk ebben a kérdésben 
lényegesen különbözött Ausztriáé
tól. Velünk szemben a szomszédok 
részéről olyan bizalmatlanság mu
tatkozott, ami Ausztriával szemben 
nem érvényesült.

Magyarországot gazdagabb or
szágnak tartották s elejétől kezdve 
nagyobb követelést állítottak fel. 
Nekünk félnünk kellett, hogyha ez 
a kérdés nem nyer elintézést, akkor 
már a közel jövőben ezt a kérdést 
sokkal kellemetlenebb formában 
fogják újból napirendre hozni.

Ezért kellett belemennünk, hogy 
a reparációs kérdést elintézzük ab
ban a formában, ahogy azt a kor
mány előtt javaslatba hozta.

Megállapítom, hogy azok a fize
tések^ amelyeket a közel jövőben re- 
paráció címén kell teljesítenünk, 
nemcsak nem nagyobbak az eddigi 
fizetéseknél, hanem azoknál cseké
lyebbek.

ségvetés fogja bázisát képezni azok
nak a további teendőknek, amelyek 
a költségvetés egyensúlybahozata- 
lát célozzák. Nemcsak gazdasági 
feladataink, de politikai feladataink 
is vannak.

A büntetőreformmal kapcsolat
ban el van szánva a kormány arra, 
hogy

megszüntesse a zalaegerszegi 
internálótáhort, revízió alá ve
gye a Kúria által a gyorsított 
eljárás alapján hozott büntető

ítéleteket.

A sajtószabadságot is vissza akarja

!

»?
Helnrich Ferenc: 

Egyes üzletágak megszűnnek 
az új vámtarifa miatt" 

p ,mi* kereskedelmi miniszter nyilatkozata 
a Hétfői Naplónak

A vámtarifa ellen megindított 
éles harcra való tekintettel fel
kerestük tyeinrich Ferencet, a 
Nemzeti Polgári Párt elnökét, 
hogy fejtse ki álláspontját a 
vámtarifát illetően. A volt ke
reskedelmi miniszter a következő 
politikailag és gazdaságilag 
egyaránt érdekes nyilatkozatot 
tette a Hétfői Napló munkatársa 
előtt:

- Ezt a kérdést nem lehet poli
tikumként kezelni. Meg kell állapí
tanom, hogy a vámtarifa megalko
tása roppant kényes munka, amely 
csak a legrtikábban járhat azzal az 
eredménnyel, hogy minden felet 
egyformán kielégítsen. Én ezt a 
vámtarifát csak instrumentumnak 
tekintem, amellyel a kormány élni 
fog abban a pillanatban, amidőn a 
kereskedelmi szerződéseket meg
köti a szomszéd államokkal. Ezért 
nem nyugtalanít annyira a dolog, 
bár meg kell állapítanom, hogy a 
tarifa javaslatban sok olyan tétel 
van, amelyeket túlmagasnak tartok.

Sok relációban teljesen érthetet
lenül és indokolatlanul nagy 
tételek szerepelnek az új vám
tarifában, amelyeket feltétlenül 

enyhíteni kell. 

állítani, ahogy az békében fennál
lott.

Az ősz folyamán rendeznünk kell 
az egyesülési és gyülekezési jog 
kérdését is. Ugyanakkor a szak
szervezetek kérdését is rendezni 
fogják. Sokat beszéltek az emigrán
sok visszatéréséről. Súlyos teher a 
nemzetre nézve az a propaganda, 
amelyet a külföldön tartózkodó 
emigránsok nemzetünk ellen foly
tatnak. Azonban nem olyan súlyos, 
hogy ezekkel szemben nem vállal
kozhatnánk arra, hogy újból behoz
zuk és munkás életünk tényezőivé 
avassuk.

A fővárosi választások
Még egy feladat vár ránk. Ez a 

törvény ha tósági közgyűlések reor
ganizálása. Uj fővárosi törvényt 
akarunk és ezt úgy akarjuk meg
alkotni, hogy azok a politikai célok, 
amelyek minden magyar ember 
előtt kell hogy tisztán álljanak, 
biztosíttassanak.

Én azt hiszem, hogy a fővárosi 
polgárok többségét csakis úgy le
het bjztosítani, hogy azon vezető
férfiaknak, akik ott vezetőtízerepet 
játszanak, nyíltan és őszintén bé
kés jobbot kell uyujtaniok, azon 
vezető liberális férfiaknak, akik a 
destrukciótól távol állanak.

A házszabáSyrovIzló
Még egy kérdésről kívánok szólni 

befejezésül, a liázszabályrcvizióitfL
A múltban minden húzszabályre- 

form nehéz kérdés volt. Ez a hely
zet elmúlt. Nincsen tehát mentség 
erre, s nincs jogcím, hygy a parla
mentben az obstrukcio lehetőségét 
fen tartsuk és hogy a parlamenti vi
ták lesüllyesztése lehetővé tétessék. 
Meg vagyok győző-.’ve arról, hogy 
a belátásos ellenzéki férfiak sem 
fognak elzárkózni egy megfelelő 
házszabályreform elől. A nemzet ér
dekei azt parancsolják, hogy ez a 
nemzetgyűlés akcióképes legyen. Én 
tehát a nemzet szempontjából feltét
lenül sürgősnek tartom a házszabá
lyok revízióját.

A miniszterelnököt beszéde végez
tével zajosan ünnepelték.

A miniszterelnök után Pesthy Pál 
igazságügyminiszter beszélt.

(A MTI. a miniszterelnki beszámoló
ról lapunk zártáig több tudósítást nem 
adott.)

Érthetetlennek tartom ugyanis, 
hogy miért kellett egyes tételeket 
olyan magas fokra emelni, hogy 
azokból a szomszéd államokkal 
folytatandó tárgyalások során öt
ven percentet is engedni leszünk 
kénytelenek.

Ha az első tárgyalásnál a szer
ződni akaró állam delegátusai 
észreveszik ezt az engedékeny
séget (mert engedni kell!), ak
kor nem fogják komolyan venni 

a tárgyalást.

— A vámtarifa tételeinek túlsá
gos magassága védvám-politikát 
fejez ki. Anglia és más államok is 
manapság ilyen politikát folytat
nak. Nem áll tehát az a tétel, 
Magyurországon a vámbevétel 
másfajta állami jövedelmek 
zött az arany ellenkeznék az 
lános külföldi mértékkel. Az 
rés igen csekély.

— Be kell azonban vallanom, 
hogy véleményem szerint

rí a vámtarifa túlságosan pro- 
tezsálja a nagyipart.

— Én magam is azt hirdetem min* 
díg, hogy az ipart védeni kell, de

hogy 
és a 

kő- 
álta- 
elfé-



4 HÉTFŐI NRPLÓ Budapest, héttő, m4ío,

nem >1; I iparmonopóliumot 
csinéhu, ' lö'iíisen egy ilyen 
cisz ■ z-n. < íieíl és a megél hetes- 
• , amelyre
ez a íú.'z.tí véd vámos politika 
újabb •i.ága .iigi hullámot idéz 

elő.

Az kél ('Jelen ugyanis, lmgy az új 
vámtarifa li.iabb drágaságot fpg 
eredményezni,

- A mezőgazdaság — úgy lát
szik - nem sérelmezi az új vám
tarifái. A legnagyobb sérelem a 
ke repkedő világot éri, mert hiszen ’i 
koré- ko<|(‘|om vagy importáruból 
•I, \agy tranzilóforgalomból, vagy 
hazai termékek árusításából. Így 
lehat — ha ilyen akadályok gör-i 
:lít(etnek a kereskedelem áljába,, 
akkor •■xiszleneiájóban látja magát’ 
veszélyeztetve.

Egyes kereskedőim 1 ágaknak 1
emellett a tarifa mellett teljé
ben meg kell szűnniük, mert le
hetetlen lesz bizonyos árukat be

hozni

a túKig<>;an magas ár és a közön
ség lel\evőképes'-égónek hiánya 
mialt. Bizonyos speciális üzlclck\ 
h ljcscn meg foynak szűnni. H<i! 
Így marad a lórira, merész dolog; 
lesz Iranzítóforgnlomról beszélni.

A kereskedelem harmadik ága, ' 
amely a bei földi nyárok termékei! I 
árusítja, kétes lesz abban a perc- 
ben, (/midőn

n m. :,yar gyáruk a túlzott 
vámvédelem által monopoliszti- 

kns helyzetbe, kerülnek.

Kétség! len ugyanis, hogy a bel- ■ 
földi a.-árak áraikat fel fogják 
emelni /;•■ lm pori-paritásra, amihez 
hozzájárul majd az is, hogy a hitel- 
Hyiíjías lehetetlensége miatt min
den kö/.vclil-;:.I mellőzni fognak és 
n Rö.'. '-ii- magútól a gyáriéi lesz 
kénytelen vá'árulni és ki lesz szol- 
gáItatva ;i kordsKedeh ni gr.H-'.-i.i.iuik. 
A kereskedők izgatottságát — te
kintve eyyéhkénl is súlyos megter- 
lieltclésiiket — meg tudom érteni, 
de az, izgatott hangulat, fűtését 
hely íelenílem. Nyugodt, tárgyalás
sal többet. lehet elérni, lázért nem 
veszek részt — aggodalmaim elle
nőre sem — a tiltakozó nagygyű
léseken.

Kény-- pontja a vám túri fának a 
2. § első bekezdése, amely pleni 
potenciái ad a kormánynak arra, 
hogy sA/kség > -elén a vámtételeket I 
felemelhess/ , i-.n bizalommal va-| 
gyök a k>.rmány iráni, hiszen tá-1 
mogatom is, nem ijedek tehát mcg\ 
/ Ili ! a rendelkezéstől. De a publi-. 
kuninak nem mimlenik rétego van 
ilyen érzelmekkel eltelve a kor-1 
mány iráni. Ezért, helyesnek tar-1 
toltam volna, ha az) Is bevették' 
volna ebbe a paragravasba, hogy a 
vámtételek f< lenmlhctők, de le Is 
szállíthatók.

— Végül meg kell állapítanom, 
hogy a közöm-egnek nem1 szabad 
elfeledkeznie a jelenlegi állapotok
ról. A szanálási akció folyamán a\ 
kormánynak kötelezett vénet kellett 
vállalnia a vámtételek fokozására.} 
Az országunk szüksége van toko- ! 
zotlahh jövedelemre, tehál ezt a 
kérdést országmentö szándékkal és 

11$ ■ ' Iság :: ■ 1 keli tú;'2\ ni
ni. szem előtt tartván azt, hogy nem 
öljük meg egyik termelési ágat 
sem.

- Befejezésül csak annyit njond- 
hatok, hogy bízom y lényeges mó
dos-fi a'•ok lehel őségében.

A Wagyar KCztlszhlsglöK IUIImiI mi- 
maxoüah Taiiniehpena..ra Resiu.-Tarsasag 
Budapest VII. fUkbcil üt 76. Tel. J. 60-40, J 135-32 

| ! ■ insatlanloraalml Min

| , mog.Hllt lorUIHekoo.

A ráhosszentmihályí rémregény 
a bíróság elült

Molnár Tóth József a négyszeres rablógyilkos ügyét 
hétfőn tárgyalja a pestvidéki törvényszék

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Egy evvel ezelőtt nagy izgalomba 
ejtette a közönséget az a. rémre- 
génybe illő négyszeres rablógyilkos- 
ság, amelynek borza.nms részleteit, 
úgyszólván néhány nap alatt teljesen 
kinyomozta a rendőrség. Az eset 
úgy került napi5:iyr;>. hogy Szántó 
Aladár dobo/.gyáros villát vásárolt 
magának llákoss/.öntmlhályon, me
lyet rono váltatni akart. Az építő- 
munkások felásták a villa házmes
tert lakás szobájának padozatát és 
mintegy félméternyi mélységben 
egy bádogládára akadtak, amelyben 
egy 17 éves fiúnak holtteste volt. A 
rendőrség megállapította, hogy a 
meggyilkolt fiú Kövess Gyula, voll. 
Ásatás közben a veranda előtti vi
rágágy alatt pedig egy középkorú 
nő holttestére, az istálló padozata 
a Iáit egy idősebb férfi holttestére 
búkká utak s n nyomokon haladva 
megtaláltuk Kispesten egy másik 
holttestet is.

Kiderült azután az egész rémre
gé ny he illő tényállás. Húsz évvel ez
előtt történt, hogy Lachmann An
drás péksegéd kivándorolt Ameriká
ba, leánya Köves Lipótné pedig 
gyei niekévol Köves Gyulával itthon 
maradi. Kövesné később kiment 
utánuk Amerikába és rábírta szü
leit, hogy tekintélyes doilárvagyo- 
nukkal együtt térjenek vissza. Ma
gyarországra. Az öreg Lachmann 
való tényállást. A vizsgálóbíró 
m illái,von.

Köves Lipótné megismerkedett 
valahogy Molnár Tóth József ffisze- 
rcssegéddcl, aki elhallgatta előtte, 
hogy nős ember, udvarolni kezdett 
neki. Az asszony olpnnnszolta lo

A szakmák Érlehezlete 
a vámtarif árúi

A kereskedelmi és ipari érdekelt
ségek a legélesebb harcot határoz
ták el u vámtarofa ellen.

A vámtarifa tervezete ellen meg
indított hurcol kiélezte a főváros 
polgármesterének az az intézkedése, 
amellyel a kereskedők kirakataiban 
elhelyezett plakátokat eltávolíttatta. 
A plakátot szignáló egyesületek: a 
Budapesti Kereskedelmi Testület, 
az Országos Iparos Egyesület, az 
Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség, az lpartestülctek Országos 
Szövetsége, a Gyári Képviselők és 
Ügynökök Egyesülete, a Magyar 
Kereskedelmi Csarnok, a Fővárosi 
Kereskedők Egyesülőié, a Kézmíi- 
ipárosok és Kereskedők Országos 
Szövetsége, a Magyarországi Keres
kedelmi I’ lazák Egyesülete vasár
nap délelőtt 11 órára értekezletet 
hívtak össze, amelyet Sándor Pál 
nemzetgyűlési képviselő nyitott 
meg. Megnyitó beszédében konsta
tálta, hogy az ország összes keres
kedelmi testületéi állást foglalunk 
az új vámtarifa ellen, majd bejelen
tette, hogy a polgármester az ő teg
napi közbenjárására engedélyezte a 
tiltakozó plakátok kifüggesztését.

Horváth István főtitkár felolvasta 
a plakátot és felszólítot minden ke
reskedőt annak ki ragasztására.

Szász Pál titkár megállapította, 
hogy a vámtarifa jelenlegi alakjá
ban az első tervezetnél is súlyosabb 
a kereskedőkre nézve, mert csak 
azokat a tételeket enyhítették, ame
lyek a mezőgazdasági érdekekkel 
kapcsolatosak és felemelték az ösz- 
szcs kereskedelmi jellegűeket. 

vagjának, hogy az öreg Lachmann 
és felesége állandóan veszekednek 
vele, mire Molnár Tóth azt a taná
csot adta, hogy el kell őket tenni 
láb alól. Az öreg Lachmann t slrich- 
nines palacsintával mérgezték meg 
s amikor ez rosszul lett, Molnár 
Tóth három revolverlövéssél agyon
lőtte. Holttestét az istállóban elás
ták és 1700 dollár készpénzét elvet
ték. Molnár és Kövesné csakhamar 
cltették láb alól az öreg Lachrnan- 
nét is, akit bűntársaival együtt 
meggyilkolt. Valamennyi holttestet 
bádogládába gyömöszölték és így 
földelték cl.

A gyilkossági ügyben a rendőrség 
Molnár Tóthon kívül letartóztatta 
még Kanozsay Dezsőt, Puskás Al
bertét, Molnár Tóth Józsefnél, Ka
nozsay Dezsőnét, Puskás Albertnét, 
Boócz Istvánt és Szegi Margltot, 
akiket többrendbeli gyilkosság bűn
tettével vádolt meg az ügyészség.

A szenzációsnak ígérkező nagy
szabású bűnügy tárgyalását hétfőn 
kezdi meg a budapesti büntető tör
vényszék nagy esküdtszéki termé
ben Leitncr elnöklésével a pestvidé
ki törvényszék. A tárgyalásra több 
mint 70 tanút idéztek meg és így az 
mintegy három hétig fog tartani. A 
vádlottak közül egyedül Molnár 
Tóth József és és Kanozsay Dezső 
vannak beismerésben, a többiek va
lamennyien tagadnak. A tárgyaló
terembe csak belépőjeggyel lehet 
jutni, ezeket, azonban a közönség 
már mind széjjel kapkodta, úgy 
hogy még a sajtó számára állandó
an fentartott helyek nagyrészét is 
elvonták.

Ezután az egyes szakmák képvi
selői sorra kimutatták, hogy az 
egyes cikkekben milyen horribilis 
drágulást idéz elő az új vámtarifa.

Kovács Ernő:
A prezidentposztó, amelyből a I 

i munkásruhák készülnek, méteren- | 
; ként 200.000 koronára fog drágulni, i

Sfege! György dr.:
A benzin vámja kilónként 715 ko- 

i róna volt, ezután 2380 korona.

Keresztes Ferenc;

A fovaláruk, harisnyák, kötött ka
bátok vámja 30%-kal emelkedik.

Székács Imre:
Egy ablaküveg alán 10.000 korona, 

egy pohár után 500, egy cseréptá
nyér után 2000, levesestúnyér után 
3300 korona vámot kell ezután fi
zetni.

Wollitzer Pál:
A karton- -s grenadinárüh vámjai 

háromszorosra emeli az új vám
tarifa.

Neustadt Miklós:
Egy kalap vámja ezután 15,000 ko

rona lesz, úgyhogy minden egyes 
kalap vám- és illetékköltségei 65,000 
koronára emelkednek.

Egy sapka ára ma 30,000 korona, 
új vámtarifa darabonként 30,000 

korona vámot szab ki, vagyis egy 
sapka ezután 30 helyett 60 ezer, ko
rona lesz.

központi ingatlanforgalmi 
irodájának hirdetései:

Budapest* gróf Károlyi-palota, 
Egyetom-u. 6. Tolofőn: József 51-30 
Kispesti iroda: Kispest, Ktsfaludy-uccs 49
Pesti emeletes bérház. Belvárosban öt

emeletes bérpalota, 15 lakással, 3, t 
5 szobással 6 üzlethelyiséggel, pince
raktárral, központi fűtéssel. 50 ezer 
dollár.

Budai családi házak:
Németvölgyi utón 400 négyszögöles 
gyümölcsösön 4 szobás családi h«z 
400 millió. — Délivasutnál 3 szobás 
családi ház, vendéglővel, kerthelp- 
séggel, 300 millió. — Hidegkúti ut 
legfrekventáltabb helyén 7 szobás 
főúri villa 774 négyszögöles parkjai 
egymilliúrd.

Kispesten a villamostól 6 perc, maga* 
földszintes, 3 szobás családi ház, mel
lékhelyiségekkel, villany, víz. hlioí- 
laiható. Ü0 millió.

Kerepesen 226 négyszögöles telek á -11 
ezer.

Balatoni villák:
Bogláron 4 szobás parti villa 2^ 
millió. - Siófokon 5 szobás, w 
nyáron lakható családi ház 1 
négyszögöles gyümölcsössel, 10 vág 
búza.

Földbirtok. Szolnok megyében J*' 
holdas elsőrendű tanyabirtok. 4 ,
ba, konyha, kamrás házzal, ístnUO • 
mindent megtermő talaj. Aj0 . 
közelében. 7 vágón búza. Ais 
vétel.

Kiss László:
Egy kalapkúp ára, 80,000 köronn 

vámja ezután 10.000 korona, lesz.
Egy méter szalag 10,000 korO»n 

vámja 4AJ0 korona lesz.
Hasonló szellemben szólaltak' fel 

? i^ű'és többi szónokai is. Mindéül! 
felszólaló azt hangsúlyozta, hozz* 
kormány az új vámtarifával kiiá 
rólag néhány gyárvállalat érdekeit 
szolgálja a fogyasztó közönség álfa 
János érdekeivel szemben. “

Az értekezlet főbb mint 30 szómv 
felszólalása, lilán azt határozta, hon 
a nemzetgyűlés tagjai között 
pajrnncl.it fog kifejteni. Kibocsáta 
nalr egy tájékoztató füzetet és be
adványt intéznek a nemzetgyűlés- 
hoz.

M unk.!társu nk az értekezlet' végén 
kérdést intézett az OMKE egyik 
vezető tagjához aziránt, nem bíz- 
nak-e meg egy küldöttséget azzal 
hogy Walko Lajos kereskedelmi mi
nisztert a vámtarifa megváltozta
tására bírják. Informátorunk Ípv 
válaszolt:

— Teljesen céltalannak tartjuk, 
hogy a kereskedelemellenes 
Walko Lajos kereskedelmi mi- 
nlszter úrhoz bármiféle küldött, 

séget menesszünk.
Az OMKE a vasárnapi értekezlet 

eredményével és a nemzetgyűlés tá
jékoztatásával sem elégszik meg, 
hanem csütörtökön ao régi képvi
selőházban monstregyülést rendes.)

BRILLIANSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábban 
veszek JEmíí, Ktir&íy~ueca 51

(Teréztemplommal szemben)

pajrnncl.it
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Egy banhigaztiafú
UMltótMmtotl

a fŐkapitúuyságöa gróf Zichy János 
ívtMztás címén följelentette- Pirmauu 

flyula bankigazgatót, tiki 310 milliót 
walt ki tőle én azután inogstökdtt. Pir- 
mann a Budapesti lparbank kőbányii 
SSnak volt a vezetője és Klchy grúf- 
tól rendes bankelismcrvéüy tmdlett vet 
te át a 31° milliót, amit n gróf szduilnt- 
tón a banktól Visszakért.

Ekkor kiderülj iíögy PirWanh hem!s 
bélyegével elldtott ellsnieibéliyckot 
adott át Zichy János grófnak. Vitsáriftip 
este a főkapitányságon még két följe
lentést adtak be Pirrnanh ellen; rtki a 
bank két másik iigyfelétfll 150 milliót 
csalt ki. A rendőrségen ítiegállilpítolták,- 
hogy Pirmannak nncMell útlevél^ tehát 
minden Valósziiiüség szerint a főváros
ban bújkál. Éií/ick íillencre a rbüdörség 
köriizőlcvelct adott ki éllmie,

Ahitvesfivllkos 
házmesteria^d 
A vliSgAióblró elrendelte előze

tes letartóztatását
— A Rétföl Napló tudósítójától. —
Dr. Kovács Miklós soros vizsgáló

bíró szombntőn délután hallgatta ki 
a hitvesgyilkozöággul vádolt Foffo 
Istvánt, Értés ülésünk szerint Eorfo 
most is megmaradt amellett a védö- 
kezése mellett, hogy szóváltás kői
vel ütötte le HZ asszonyt. Entielt á 
védekezésnek ellentmond az a körlil- 
méuy, hogy a meggyilkolt asszony 
koponya- és OVrcsontja össze volt 
zúzva, aini iúkább arra vallott, hogy 
egy tompa kemény tárggyal álmá
ban ütötte agyon feleségét. Gyanús 
körülmény aí is, hogy a holttéslel 
ülő helyzetben gyömöszölte be a 
zsákba, ami viszont hí orVosszak- 
értők szerint csakis iigy volt lehet- 
ségé's, hogy az asszony akkor még 
élt

Forró mostani kihallgatása során 
sem adott kielégítő választ ezekre 
a fontos kérdésekre s így csak a to
vábbi vizsgálat derítheti lei majd a 
való tényállást, A vizsgálóbíró 
egyelőre csak rövid .jegyzőkönyvet 
vett lel, majd kihirdette Végzését, 
amely szerint gyilkosság büntette 
óimén elrendeli Forró ellen aí elő
zetes letartóztatás fentartását.

Forró ezt tudomásul vette.

Műfo'gpótlásoK 
legolcsóbb napi árban 

részletfizetésekre is
Vllt Oyuláv Pál ücca 14 

■Amerikai rendszerű fogorvosi 
rendelőintézet

Cérnagrenadinok 
Eponzskslmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Libertyk, pikék 
Vásznak, slfonok 

6t|isi választékinál, jutányos áron 

Kiéin Antal
cllvatáruhátában

Király-utca SS.szám
 ifthőtta-utca sarok)

Éheztette a feleségét, 
hogy a vagyonát örökölje

és

^émregény a Márton teában
- J Hétfői Napló tndóiltójillói. -

és napokig száraz kenyéren 
vizen tartotta.

Körülbelül í‘gy 
R. B.-éknél minden 
A a asszüriy sírásait 
A férj éjé»tihdnként 
dőlt. Öt! hon és Ufcdk 
amint rövid, időre hazatért. Mind ‘b- 
böl arra kö vöt keit öllek, lV’gy a 
(ízére nősé 11 én lúsíonyt a í’éVjl4 el
telte láb alól és ezért éílesi(élték 
üZ esőiről r 1‘i‘iidőrséget.

A rcndőí‘1 bízolleég tagjai legiiiip 
délután fölmenti k R. B. lakásába, de 
oá ajtót Itatva ttilültófo. Mintái) 
hiftbh dörömböltek, az ajtót flilft*-! í.vásolné Hz i 
éltették és bélutíollak a lakr.sbú. j pésóntk ereje 
Vógigkutátték a lakást, az asz- Vánafos is volna. 
sZóilyt azonban nem találták se-1 ” 
Ildi ként. Vötftil a fumwdrtirtl 
alig hallható nyöszörgést hallottak. 
N. fürdőszoba ajtaja be volt zárva, 
felnyitották és ekkor megdöbbentő 
látvány tárult a rendőri bizottság 
elé: R. B.-nét a fürdőszobában ron
gyokon feküdve találták. Az arca 
és a teste tele vall ütést foltokkal. 
Kérdésekét intézték hozzá, dé ti 
szerencsétlen (iftstony nem tüdőit 
felelnie A nődd szén fedéseid61 mád- 
néniüjt. t\z asszony saját lábait 
nem iúdott fölkelni. Az agyonkín* 
zott dúsgazdag rnillíomoahőt kél 
detektív vitte le az emeletről és a 
rendőrség autóján a R tikus-h őr hd li
ba Vitték, ahol ápolás alá vették,

A fokapitánsyágon természete
sen nyomban megkezdték a nyomo
zási és megtellek a szükséges intéz
kedéseket R. B. kézrekerí lésére. 
Minthogy ismeretlen helyre távo
zott, a delek ti vek vasárnap estig 
nem tudtak a nyomára akadni. A 
titokzatos bűnügyet mindenesetre 
a férj kihallgatásával lehet csak 
véglegesen tisztázni.

A főkapitányságot szombaton hí
zni másán értesRelíék, bl.’gy a Már
ton iicea Ő. számi! höabiín uz olt 

■ lakó 7?. B. dúsgazdag nuigáilzó l‘é- 
ileíógét a húzbéliek hetek óla néni 
látták és azt Hiszik, hogy

R. B. a feleségét meggyilkolta 
és a holttestét a lakásban el

rejtette.
Vasárnap délelőtt rendőri bizott

ság jelent meg a Márton ueöa Öi 
számú házban. A házbtdiek elő
adása alapján mindenekelőtt meg
állapították, hogy IL B. a felesé
gével rossz viszönyban élt; Egy hó
nappal ezelőtt a férj rávette a fölö
sénél, hogy 
hogy

szerződést csináljanak maguk 
között, áüiöly széríiit h.1 á há
zastársak közül az egyik meg
halna, a másik teljes összegében 
örökli az elhalt házastárs va

gyonát.
Az asszony negynehezen aláírta 

a szerződést és öttől kezdve újra 
pokol lőtt otthon az élete. A férje 
ütötte, Veflö és

bezárta egy szobába, ahol ál
landóan kínozta.

A ház csaknem naponta hangos 
Volt a szerencsétlen asszony jaj- 
vcezékeiésétöl és sehogysom iiidott 
szabadulni bestiális férje hatalma 
alól. R. B. teljesen elzárva tartotta 
a külvilágtól, nem engedett be sen
kit sem hozzá.

Amikor. R. B. eltávozott hazulról, 
a lákást bezárta. Vendégeket íieúl 
fogadták, iiein jftít hozZajük séliki 
látogatóba. Azt is mondták, hogy 
R. B.

a feleségét formálisan éheztette

Eltolódások várhatók 
a pártokban

Polgári ellenzéki párt alakúiéit terveinek a Kossuth- 
part és a pártonklvüliek bevonásával

A nemzetgyűlés május hó 14-én k-i 
szerdán — ül ismét össze majd
nem háromhetes szünete után. Po
litikai körükben a nemzetgyűlés jö
vőbeli munkájának a szanálási ja
vaslatok megszavazása után nem 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, 
mert azt mondják, hogy u kormány 
a. szanálási törvényben niég a kor
mányzás általános alapelveit ille
tően is olyan felhatalmazásokat ka 
pött, amelyek úgyszólván céltalan
ná teszik a nemzetgyűlést. A kor
mánynak ugyanis módjában lesz 
rendkívüli eszközökkel olyan in
tézkedéseket életbelébbdni, ame* 
lyek akár a nemzetgyűlés akarata 
ellen vannak.

Ez a tény volt döntő hatással az 
ellenzékre abban az irányban, 
hogy felismerte mai helyzetében 
gyengeségét a kormánytöbbséggel 
szemben, arffe igyekezzék, hogy 
egységesebb pblgát‘1 ellenzéki írón* 
tót teremtsen meg. A helyzet 
ugyanis ezekbén a pillanatokban 
az, hogy polgári ellenzék*’c nincs. 
Van ugyan a kormánynak súlyos 
ellenzéke a szocialistákban és a 
fajvédőkben, de ez nem a mérsé4 
kelt és liberális polgárság frontja. 
A Woclállsták számarányuknál és 
tömegeiknél fogva is jelentékeny 
erőt képviselnek ugyan, de a pol
gárság speciális érdekeinek nem is

llehetnek hivatott képviselői. Ha

héttel ezelőtt 
l'lcséiidesédéif. 
íh in hallnltúk. 
nem tartóskor 

tiapphl Iái fii k,

I

erősíti

hogy h 
lek i 11 le
jöjj öm

sonló a helyzet a fajvédőkkel, akik
nek számbeli gyengeségét 
elszánt ellelizékieskedésük.

Szükség Volt tehát ári'fti 
ina szél tagozott ellenzék 
lyes része közös nevezőre 
Már hetekkel előbb megindultak 
errdVönálkőBÓHu a kísérletcüélttk. 
Szó Volt hogy magában az
egységes páriban biaunyos szelek
ciót Lajtának végre b a fajvédő 
velleilAsii képviselőket öinian is. ft| 
Zichy pufiból is kiszorítják. WiMb1 
slilésühk szerint éat a tefvet még 
most Sem ejtették el s csttk az al
kalmas időpontot várják.

Öokkál komolyabban mérlegelen
dő az az dlélizékl ttki'IÓ, Hlliely a 
Ivossuth-párt köréből indult ki s 
melynek célja nagy polgári ellen
zéki egyesülés mhgteftJillíésfh fór- 
teaülésuhk szerbit a inözgalom 
máris eredményesnek mondható. 
Elhatározott valóság, hogy a pár- 
tonkívüílek meg íielil alknVó cso
portja kohíöly mérlegelés tárgyává 
teszi azt a szándékot, hogy a Kos- 
suth-pártba belépjen, Ez irányban 
bizonyos kezdődő megbeszélések 
voltak Is. ^mélyekről egyelőre 
konkrét formában nem szólhatunk 
s egyes lapok kombinációi értesülé
sünk szorint túlkoraiak. Tény azon
ban, hogy nz ellenzék körében meg
van a jó szándék egy tökélPtes ke-| 
retek közt élő jelentősebb polgárig

párt megteremtésére, amelynek í 
magva a Kossu‘h-párt volna.

Munkatársunk megkérdezte ez 
ügyben Nagy Vince dr. nemzetgyű
lési képviselőt, aki a következőket 
mőndoltn:

— Az kétségtelen, hogy rniudany- 
nyian szükségéi érezzük egv cg 
ge-e’.b és -z.' mbt ’ib-g is jélérilŐ bl 
polgári ellenzéki párt megtel'* :?úé- 
S Óliék. Egész S7.< ll l.l l , H’:.'
leülős egyéniségű képviselők 
két szétforgácsolják a pér'onkív:- 
padokban, ahol erőteljesen nem l< 
bet harcot vívni. !<• zdődő niígbf 
szélesek cziránvban folytíi'-. de tei 
hiésze te^öii ma 
beszélni végleg*-s 
ról.

— Arról van szó. I: 
Ingű elicu-.éki po! 
sónak öeszb Hz .ki 
zék szerepéi vél!, 
sikerülni fog s ez 

ilei 
í. Ü

Z(b

Van mér sorsié .ff e :
az uj magyal királyi

Osztáiysors jüx■.:?;/.»•
Szenzációs nyerési es *>.v-alt i

Főnyeremény és jutalom cgvittt: ' ü

en mlffiíuö;
Jutalom €©O Hillliój IPHvormi' i. •• 
millió, 2©í millió, 100 millió kor. stb.

Hivataláé ^rakü’
Hgész sors |egv 40.000 íélsni s.iegy 20.000 

negyed sorsjegy 10.000 korona

Szeressese 
a Kossuth íLaíos isseábar:?

KISS
Budapest, Kossuth Lajos ucca 1.

Bmlrtpest. Kossuth Lajos ucca il. 

DöROE 
Budapest, Kossuth Lu

li

BÉKÉSI RT. a-'--"
Telefon Józset 124 ’j

lej) izlosalw, 
icgii tsznosabb 
líBilüÍBÍílölÓS, 

Ha azonnal beköltözhető

viselt fértinü'dí-ért ’iw- 1 c'~•
mlltcsder tác pórus 
ellen Ictíblztosabb 
szer az epi jvöev- 
szBppanéBCbriitnO" 
ateviiPalígtós

Szépíti £
Szcnnl"
Mlndcnneii'ii /

SChndek Antal kozmetikai mfimr- 
inélion, IV, Váci uh a 1 ...a, . ■ |
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HÍREK József na pkor ke zd i 
bői számlál gat ni: i 
mén Pongrác? . 
a vetés kalászbu. a terhes földben 
most érik a jövő csilc.alci kenye
rünk. Ezért van, hogy még a .Kim
kor. létráéi lótocska is Kiáll vékony 

Imiilt lél ultil <ó bcr- \ Krumpli földjére ma hajnalban és el 
kési t larys.zi szelet.; mondja háromszor a régi áh.kran- 

,./.\l(ist; hess Pongrác, Szeműé. lioni- 
I fáé.

Szocialista iiópgyíílésck. A szoeiál- 
demok ruta párt vasárnap a fővárosban 
három helyen népg.vűlésl tartott. A gyű
lések előadói a többek között Kcthty 
Anna nemzetgyűlési képviselő ■ a mun
kássá g gazdasági helyzetéről tartottak 
előadást.

'lobli emigrált viasza(érési en
gedélyi kéri. Az ig.iz>.:giigyti)i)ii.sz-

I tér néhány bél előli rendeletét kül
dői i szét az ügyészségekhez, amely
ben szabatosan megjelölte, hogy az 
emigrállak közül kik é.s mil.xen kö
rülmények között jöhet nők haza, 
értesülésünk szerint a miniszteri 
rendelői megjelenése után dr. La- 
dányi Ármin ügyvéd, (iyöri Ákos 

Kondor Bornál, az Alíalá- 
Szö vet kezet volt

— Három fagyos szentek. .1/u : 
hajnalban lopva régig surran a i 
szürke, pesti uccukon Pongrác, a: i 
dső fagyosrani. Maladupó köpenyei 
alatt hozza az ' " ' " ‘ ' '
zen kedését, a 
Pongrác, jön. és nyomában kél c 
niaradhataitun társa, Szerrác és Ho 
ni fáé. Mint ahogyan a kopott, hála 
görbült, in ycllrn, öreg cx-ga vall érők 
irigylik a Halat leány frissesénél, 
úgy irigylik öled méh - az utolsói 
lél-lovagoK - a tavasz fiaiulsáyát. 
ks néha ínjonkodik a három öreg 
uracska. Iliden Irhddiikkel köriilci- : 
lógatják a fakadó virágot, lecsókat j 
JdA a mandula sárgáját, a cserest , 
>»y? halvány rózsaszínét és csókjuk' 
nyomán szárazzá dermed re hull, pe
reg a fáról a fehér alma virág. Ha 
tuizcnkedni kezűnek, hál holnapra 
halványra dermednek az orgonák, 
odaát a A ytdak szigetén és a kör 
utak aszfaltba plántált zöldje is 
megfakul. l)e nem csak a városi > 
ijesztgetik u három fagyos széniek, tanár e; 
tikos gazdaember, már fecskehozó ! 11 os Fogyasztási

adott l>e az 
íiyuiitozőlevél 
Tudomásunk 

több ker
ti z ügyész
engedélye-

a társát. A volt rendőrdíjnokot .. 
han feljelentették ™ megbízó iuvoi 
előállították a Wknpitáus.sáKra 
Polonkau rcndíirlogaliuazó elé kerüli . 
A vizsgálat folyamaiban van. “
- Valorizálva tizet a sikkasztó k , évvel ezelőtt a vill™,.,,,,.,,,,,^ 

alkalmazottja, főtoej Emil ,ikl-
a rábízott Pénzből. A sikkasztott í 
nagy részét eBy nölsmerősére kiíUB," 
A bíróság Földest annak idején .i.’.T 
ságvesztésro ítélt,.. Most nsonbnll ’ 
saság polgári per díján magám,k k„rL 
lelte a sikkasztott pénzen vett kel. TekltU.11,.1 ...... .... ' sszeie-
egy része már hiányzottba bíróság 
ítélkezett, hogy Földes Emil a 
ékszerek értékét valorizálva 
megtéríteni.
- Véletlenül lelőtte a bugát, 

ron Katona Eszter nyolc éves 
véletlenül mellbe lőtte v.,du™u.gyver. 
rel játszó tizenhárom éves bátyi i V 
szerencsét lenül járt kislányt a budapesti 
11 ókus- k ó rh á zba szállított á k.

-- begy veres összetűzés rendőrök és 
.... . Halléban az ujra 

lolcpitett Moltkc-ünncpély felavalo-iin. 
fölépített .Wo/Mr-cinlékmíi fclavató-iinne- 
pélyén kommunisták jelentek meg és 
lövöldözlek a rendőrökre. Ezek 
sereiket használták és ü kommunistát 
megsebesítettek.

..'.i a kalendárium-\inv7^a(ója kérvényt
: mii'uyi nap kell elleniík kibocsátott 
Mert most .'.sr;/í//7Z [ vissza vonása, végett.

szerint ezenkívül meg 
vényt terjesztettek elő 
bégekhez a visszatérés 
zése iránt.

— A főváros tiltakozik az
szer ellen. Az. új szanálási törvény a 
községi adó megállapodásokat kiveszi a 
törvényhatóságok kezéből és 
kedik, hogy a községi adók 
adóhivatalok útján közvetlen 
Bankhoz szolgalíatandók he, 
később megálló pia tandó módon rendeli 
el az adók meghatározását. A törvény 
ezen intézkedési által a pénzügy igazga
tás kisiklik a fővárosi törvényhatóság 
kezéből, holott a törvényhatósági ülések 
napirendje eddig kilencvenkilenc száza
lékban pénzügyi természetű javaslatok
ból állott, A főváros feliratilag fog til
takozni az új adórendszer ellen.

Czlettársát erőszakkal ki akarta 
dobni. Egyik fővárosi mérleggyár kél, m nMM.
társtulajdonosa, közül egyik furcsa mó- ' kommunisták között, 
dón akarta a cégből eltávolítani társát. 
Elhatározta, hogy lopás koholt, űrügye* 
alatt eljárást indíttat ellene. .Megveszte
getett egy volt rendőrdíjnokot. aki a fő
kapitánysággal való összeköt (elésére hi
vatkozva. elvállalta, hogy megfélemlíti

új adórend-

úgy intéz- 
összege az 
a Nemzeti 
másrészről Tekintette! arra, hogy ;1Z

resezn innr < ■. “—g Úgy 
hiányzó 
köteles

Mező tű
kislányt 

'’adászfcgj'vpr.

Az ország legnagyobb szövetáruháza
J. SEMLER

London, 14 Golden Square
Nyári újdonságai, melyek a legkényesebb 
ízlést is kielégítik, Legolcsóbb árakon áru* 

síttatnak
Óriási forgalmunk folytán felhalmozódott

sok ezer maradék
valamint múlt nyárról, őszről és télről 

visszamaradt szöveteink

mélyen leszállifoff árakon!
„COVEHeO7lT“ és selyemfényű „BURBERY"

kelmék legnagyobb választékban, Autó-, kocsi-, és utttakarók
Föüzlet: Bécsi ucca 7■ (Oe*k Ferenc ucce serok) Fióküzlet: Koronaherceg ucca 9
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(iázol a motorkerékpár.0 Kampel 
„i.intu-gyevcs ' nyelvi apa rtiőf 

- ' ’ motorkerékpár. Múlyos sé-
1 I _,zail|i"ii;,k a Bókusba.

*' Betörés. •s"/.7 Dezső hírlapíró laká- 
7h|í pa-llasara betörtek. Helyen millió 

h . un-, értékű fehcruciuüt elvittek. A. 
f.-i, Jcmílkl.--. < 's- AI. monogram és öl- 
.... korona van hímezve.
í_ Kiáradt a Kákospatak. Vasárnap 
.7 a kétnapos esőzés következtében 

Kakosimlak a Krislály-straud- 
fnrdő tájékán három helyen eltörte a 
Milgátat. A kiáradt víz elöntötte a 
straud kabinjait es egy környékbeli hú- 

megrongált. A védgút helyreállítá
sul katonaság dolgozik.

Megint a villamos. A Nemzeti Szín
ház előtt elütötte a villamos H’unt/cr 
János cipészt. Meghűlt. ,

Mlkok o fővárosban -
Htrdjfcoii o Méta

Részleges megegyezés a bánya- 
— Leálltak a pécsi fém
munkások

— A Hétfői Napló tudósító jutói. —
Néhány napja csak, hogy a sok vi

hari felvert uyomdászsztrájk megszűnt, 
de már újabb és újabb sztrájkok Ilire 
érkezik. A súlyos gazdasági helyzet, az 
általános drágulási folyamat okozza az 
uj bénnozgalmak megindulását. A 
munkáltatók egy része viszont ugyan
csak a gazdasági helyzetre való Mvat- 
kozussal tagadja meg a niunkabéremo- 
Jesl. Így történik aztán, hogy szinte 
uapról-napra lordul elő az, ipari üze
mekben a sztrájk vagy kizárás.

A legutóbbi bél-mozgalmakról a követ
kezőkben számolunk be.

A legfontosabb iparág, a bányamun- 
kasság is részleges sztrájkban áll. 
Ugyanis a tatai bányakerület munkásai 
íztrájkoluak. Ebben n kerületben egyik 
hamm vezetősége megadta a munkások 
b'rkövetelését és igy ott liutszáz hányás: 
teleette a munkát.

Ugyancsak sztrájk fenyegetett a sütő
iparban is. Az utolsó percben azonban 
létrejött a felek között a megállapodás, 
mely szerint az olsőoszlályú munkacso
portban' dolgozó péksegéd heti fizetése 
étszáikilencezer korona lesz.

A fővárosi sztrájkok közül legjelentő
sebb a téglagyári munkásoké. Hat tég
lagyárban ezeregyszáz munkás hagyta 
■ ''ha a munkát. Nem dolgoznak a padló- 
r> faburkoló munkások, valamint a 
Maililiip bőrgyár, az Orcustein és Kop
péi, a Lipták-gyár esztergályosai som. 
Az Ericson villamossági gyár munkásai 
egy részét kizárták, Pécsen pedig a 
*as- és fémmunkások indítottak erős 
berinozgalmat.

Vasárnap délelőtt a szociáldemokrata 
Kakszervezetben tárgyaltak a munkások 
huahmférliai afölött, hogy munkába 
ai auak-o vagy tovább állják a bérhar
cot.

r / t it TiiíTLirruTijji

MllSiös illetékek 
e$y-e$y lakásperben

isi.

Hóitól Napló tudósítójától, -v 

'iisaruap délelőtt a Lipótvárosi 
helyiségében érdekes elő- 

tartott /.’rfí Sándor, dr.. a La- 
'j' ^"'(-'.Bégnek titkára. Az. elő- 

' ’frgyn a már-sok vitára alkal-
l’.i lakásrendelet volt.

I, „'I*'* beszéde során fő-
n'r’. ií'^Ul* bizonytalanságokkal 
,--‘-i közöli amiket az új lakásrcn-

wagaban hordoz.
b 'úa a rendelet anyagi j-ŐRze is

Nlcnlmondást tartalmaz. 
^Nancsak zavaros passzusa a 

•-i ÍIZ ’H ~ ni°ndotta Fái
" ' 'ir- - . amely csak vázolja 

itl|.' Je.rck megállapítása köiHili cl- 
'MN például csaknem lehetet- 

' ' lenni annak, hogy a lakó 
;ikbór| Uía',< ?’.IOS '’bal bemutatott 
., . Is ,l aláírásának megtagadá-

">ole napon belül köteles 
z , "^indítani. Legkülönösebb 

• / lakásperi illetékek meg-
‘"l'ünsa, mely szerint
l <; s'[ [s* 1 * * * * *'Cl? j'1'" l.u kbér '"egállá pi-

1 folyamán milliós illdé 
keket kell lefizetni.

Világparitás felé drágul a búza < Csecsemőt talíítah
A gabona tőzsdén a múlt hét vé

gen ismét megindult a búza roha
mos áremelkedése, részben mert a 
Magyar Nemzeti Jegybank jegyzé
sével kapcsolatban egy kontingens 
gabonakivitelt engedélyez a kor
mány, részben mert a vidéki mal
mok az újabb lisztexporthoz szük
séges búzamennyiséget most vásá
rolják össze. A budapesti malom-

ma&ánfor&alomban 
ismét árnyalati gyengülés jelentkezett. Már a szombati napon a dél
utáni órákban csekély árveszteség mutatkozott az egyes árfolyamok
ban és ez a vásárnál); magán forgalomban nem mélyült el. úgy hogy 
vasárnapról tulajdonképpon ugyanazokat az árfolyamokat regisztrál
hatjuk, mint amelyek szombaton jelentkeztek. A piacot emellett a tel
jes üzlcttelenség jellemzi. Kötés értesülésünk szerint nem .jött létre. 
Taxációs árfolyamok a következők: Magyar Hitel 640, Osztrák Hite* 
232 38, Hazai Takarék 4101) 150, Általános Takarék 160. Leszámítoló 
Bank 82—86, Ingatlan Bank 275. Salgó 600-50, Ganz 3100—500, Ganz 
Villamos 1500-50, Nova 155 -62, ősterurdő 270, Budapesti Gőz 145, Cu
kor 2700—850, Részvény Sör 235.

I sőt kérte az összes iratoknak az 
ügyészségre való áttételét, mert az 
iratok közül ellőni, egy nyomozó
lap, amelyet a. grófné sajátkezűié# 
írt alá. A lakáshivatal ügyésze is
meretlen lettes ellen közókiratliami- 
sítás címén tel le meg lel .jelentését, 
de alig fejezte be beszédét, a grófné 
ügyvédje, aki megelőzően az okira-, 
tokát megtekintette, magából ki
kelve .ugrott fel s ezt kiáltotta az 
ügyész felé:

— Alávaló hazugság, amit dilit. 
Maya aljas gazember!

Nv. ügyész-indulatosan felelt neki 
vissza:

—- Ezt az ügyet máskép fogjuk el
intézni. Indítványom mellett meg
maradok.

Pirkner reudőrbíró ezután kihir
dette az ítéletet. Pongrácz grófnőt 
százezer korona pénz büntetésre ítél
te s az iratoknak az ügyészségre 
xaló áttételét elrendelte. A népjóléti 
minisztérium, mint felehbviteli fó
rum, szombaton délelőtt Pongrácz 
grófnőt felmentette az ellene emelt 
Y^lak ezzel még sem
fejeződött be, mert a, lakáshivatal 
elnöke, dr. Matzke Károly dr. Par
tos Gézát ért inzultus miatt az 
igazságügyminiszterhez fordult s 
■körte, hogy az ügyészség indítson 
eljárást Borsodi ügyvéd ellen.

9 Lehet nyerni, 9 
| ha nincs sorsjegye í

A v&föligsuéti inzultusa 
nz usyész elien

Epizód egy lakásügyi íárgyalésen

— A llcliöi Napló tudósítójától. —
Néhány hét előtt Partos Géza Qr., 

a lakáshivatal ügyésze vádiratot 
adott bo gróf Pongrácz Rudolfnő 
vádat emelt Pongrácz grófné ellen, 
ellen, aki lakásiyazolváuy nélkül 
költözött be Molnár ucca 19; II. 17. 
szám alatt levő lakásába.

Az első tárgyaláson a grófné az
zal védekezett, hogy a Molnár .uccai 
háznak ő a tulajdonosa s így jogo
san költözött be a lakásba igazol 
vány nélkül is. Dr. Partos ügyész a 
grófné védekezéséi nem találta 
helyénvalónak. Emiatt az, ügyész és 
dr. Borsodi védő között heves vita 
támadt, mire Pirkler rendőrfőtaná 
esős, a bíróság elnöke a tárgyalást 
felfüggesztette.

Szünet alatt dr. Partos ügyész be
szerezte a házra vonatkozó telek
könyvi kivonatot. Az adatokból 
tnegállapiiotla, hogy a ház tulajdo
nosa nem gróf Pongrácz Rüdolfné, 
hanem Siimcgh Margit. Most a la
káshivatal megtévesztése miatt ír 
vádat mell Pongrácz grófné ellen, 

Tehát siessen osztálysors jegyet venni!
100 milliót, 200 milliót, W milliót, 600 milliót 
sőt szerencsés esetben egymilliird koronát Is nyerhet 

Sorsjegyek minden elárusítónál kaphatók

1
 Egész sorsjegy I Fél sorsjegy I

40.000 horonal §20.00 0 Korona |
Húzás már kedden 13-án!

esőbb, mint, bármely szomszéd ál
lamban. Becsben, a gabonatőzsdén 
az ausztriai búza. 3501)—3600 osztrák 
korona, ami magyar koronában 
megközelíti a. 4110.000 koronás egy
ségárat. Csehszlovákiában is 155 
szokni fölött jegyzik a búza árát, 
ami szintén meghaladja a 300.000 
koronás árat, jóllehet 
búza minőségileg jobb 
mely szomszédos búza.

A vasárnapi magánforgalom 
kély érdeklődés melleit szilárd 
340—345.000 korona volt a. búza liszá- 
vidéki állomáson. Rozsot is export
célokra vásároltak 305—310.000 ko
ronás egységárban.

a
.mint

magyar 
bár-

csá
vóit.

JF

Negyed sorsjegy

10.000 Korona

egy ípjs aasúfi kocsiban
— Allét fűi Napló tudód!ójától, —

Teguap este i.z egyik pályaudva
ron indulásra váró vasúti szerel 
vényt tisztítottak a vasutasok. Egy 
Ul-ad osztályú kocsiban kendőbe 
göngyöli kis csomagot találtak. Fel
bontották és a. legnagyobb meglepe
tésükre egy élő Icánycsccscmöt ta
láltak benne.

A különös fölfedezésről értesítet
ték a pályaudvaron szolgálatot tel 
jesitő delekíiveket. Az egyik delek- 
tlvnek feltűnt, hogy a pályaudvaron 
egy munkáskülsejii nő izgatottan 
viselkedik és a vasúti alkalmazot
taktól több ízben kérdezte, hogy mi
kor indul a vonat.

A nőt igazolásra szólították fel. el
mondta, hogy Sebnél! Rózának hív
ják, majd sírva fakadt, és bevallotta, 
hogy azért ólálkodik a vasúti kocsi 
előtt, mert az egyik III-ad osztályút 
fülkébe a gyermekét, rejtette cl. Mi
előtt az induló vonathoz beengedték 
volna az utazó közönséget, a. nyitott 
pályán belopózott a kocsikhoz és 
anélkül, hogy észrevették volna, egy. 
kuliéban elrejtette a gyermeket. Egy. 

I előkelő budapesti családnál volt al
kalmazva, amikor ti bábaképző inté
zetbe fölvétette magát. A' szolgálati 
helyén azt mondották, hogy gyér

visszatérni. 
megválik a 
szeszélyére

inekével he merjen 
Ezért elhatározta, hogy 
gyermekétől és a sors 
bízza.

Később megbánta a 
azért nem tudott elmenni a vonat
tól. A rendőrség Schucll Rózát be
ismerő vallomása után letartóztatta, 
a gyermekét pedig a lclencházban 
helyezték el.

ferfiruhákat, egyenruhákat 
lakásán veszek. LAs&r, 

szám. Telefón; József 42 • 7'1

Meglepő árakat fizetek 
viselt férftimkákévi
Werfheimer. Gr. Zichy Jenő ti. 23. Telefón 165-Zi
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Optimista nyilatkozatok 
a tőztde mesizllárdulásárói

Technikai okokból Is el kell |6nnie 
a hossznak — Tarlós lesz a Javulás

A gzőmbat délelőtti magánforgalom 
bardtáúgOH hangulatát nóiíi tudta alap
jaiban mcgt'álfoztrtlni n szombat dél
utáni óh vasárnapi fchdbb f> •amorzSo- 
lódáw, nőt <•» csíík a Hpokulácló óvatos
ságára jellemző kedvező momentum, 
^Szombaton fsta vnsárnap Ugyanis 
Vzlnto toljesen RZÜnelelt n magánforga
lom, eladók nem jelentkeztek, a vásár
lók peflig nem kínáltuk magnsnbb pénz- 
Arfolyrtmokaf, amelyeket esetleg nem 

‘Igazolnának n hétfői hivatalos kurzusok. 
Jdlnden jel arra vall, hogy

a MzMlel bessz elérte mélypontját, 
niegkeziltidött az árfolyamok lassú 
Javulása, már csak rizórt ta, mért a 
konfremín rtein k(*|fea többé megfe
lelő, oIchó kök'oöndardhökát szerez
ni, tehát az irányzat riiégjavttlásátrtl 
függétiéhül Ih kénytelen megkezíleHI 

4 fitdozO-váHrtrl Akait
Ezt a haíigtllalof. tükrözik vissza nz 

‘Blúbbl jiyilatkuzatok is, amelyek kivétel 
(nélkül kedVbíflhben Ítélik még a kilátá- 
ÍBokat.

VÉtirt KAROLY, 
u tőzsde elnöke:

— Az az impresszióm, hogy Korányi 
pénzügyminiszter Ih komolyan szanálni 
akarja a tőzsdét. Bár egyedül kormány- 
Jntézkedéaekkol nem lehet megindítani 
egy reálisabb értékbecslést etedményekő 
hónait, viszont remélhető, hogy a ma és 
tegnap megindult javulás útjába ezúttal 
nem fognak csercsznyeinagokat szórni. 
Lafftú, de állandóbb természetű javul (int 
várok ag értékpiacom

Végül M Hétfői Napló inunkutúrsa ér- 
peklődütf aziránt is, hogy az árutőzsdén 
milyen árfejlődós várható.

.1 Berber mór,
a Mct-cur X-vzArigazgatójii:

-— A tőzsdei debaelo úgy látszik nyug
vópontra jutott, a berlini és bécsi inzol- 
vencidk a krízis végső kitörésének te- 
kinthetök. Az irányzat jövőbeli alaku
lása attól függ, hogy a spekuláció a vál
ságok egész sorának lezajlása Után ener
giájából méh nyit tudott megmenteni. Ha 
a kontremln fedezési vásárlásait meg
kezdi és lia a külföldi résevényin/Mtió 
megszűnik, joggal lehet kilátás mozgal
masabb tőzsdékre és HzUdrdabb iédhy- 
igatra.

H01TMÁNN GUSZTÁV, 
n Magyar Amerikai Bank ügyvezető 

nleluökot
— Most derült ki, hogy a kispapírok 

nagyrésze milyen tömül van mened
zselve. Ezek árfolyamesökktmése ugyan
ja aránylag nagyobb volt a drágább 
részvényeknél Is. Kétségtelen, hogy a 
budapesti tőzsde el van konttéMilídlőa. 
És ez a szerencse. Mert ha a most meg
induló lassú áffolyamemelkedéseknél a 
közönség egy réssé óvatosan nem is fog 
vásárolni, kénytelen lesz venni a kon- 
treniíu, amely áfut keresve, fel fogja 
hajlani az árfolyamokat.

BINti GYULA, 
tőzsdei anácsd*

■— Teljesen leírni ellen az, hogy a józan 
ész a tőzsdén is felül no kerekedjék. 
Amíg a nemes valuták ára meghárom
szorozódott, HZ értékpapírok árfolyama 
egyhannadra siilyedt. Ez pedig azt je
lenti. hogy a részvényeitek értékálló Va
lutában pár hónap alatt nynlvMIenced- 
részét elvesztették vagyonuknak. Ennek 
nem eMupán a bécsi krach afc oka, hiszen 
nálunk a bessz már előbb kezdődött. 
Akkor, mikor a volt pénztigymlnlszter, 
hogy tarthusBn a korunu ükttv kurzusát,

az értékpapírpiac letörése ólján akart 
olcsón valutát szerezni. Az új pénzügy
miniszter a praktikus keriwkeilclem em
beré. akitől elvárható, hogj‘ bürokrata 
elődje hibáit korrigálja. Mihelyt ez 
megtörténik, a tőzsde azonnal meg fogja 
találni önmagát és megjavul.

HALÁSZ LAJO' 
bankár:

— A hossz mindég váratlanul hirte
len szokott jönni. Most is hirtelen jött, 
ha nem is egészen váratlanul. Hi-zen az 
címűit hetek árokési tempója alapján ki 
lehetett számítani, hogy minden rész
vény árfolyama mlkbr éri el az 1000, il
letve 100 koronát. A kontiemín még in
kább kimélyítetto az áresést és szinte 
mázsarzdmrn ad fa a darabokat. Ezeket 
a részvényeket azonban szállítani is kel
lett és azok, akiknek kifizetett papír
jaik voltak, feleszmélve a valóságra, 
még magas kölcsöndíjak ellenében sem 
voltak hajlandók saját kifosztásukban 
segítenh A kontremin kijátszotta ma
gát és a legutóbbi prolongációs napon 
már kéteégbeeBelten kapkodott levegő 
utált. A bécsi, érős rendszabályok még 
akkor is éreztetni fogják hatásukat, ha 
a kormány, Illetve a tőzsde vezetősége 
itt nem követi a példát. Más kérdés vi
szont, hogy tartós lesz e a. kétségkívül 
meginduló javulás. Ha a hossz nem csap 
át a szélsőségekbe, azt hiszem efne is 
igennel felelhetek...

HAJDÚ BSItt MÓN I)
igazgató a következőket mondotta:
- A kedvezőtlen időjárás következté

ben késik a növései fejlődése, ez tér- 
mésíetesán Aos8*mWenÍMIrt nz árutőzs
dén. Viszont a magyar föld terményei
nek áru lehetőleg a «4fóflrptaci árukhoz 
igyekszik alkalmazkodni. Ha tehát az 
európai piacokon búza, illetve termény- 
hossz indul meg, nálunk is emelkedni 
föghak az árak ihég akkor te, ha a nm- 
gy«r koroná stabil marad. Egyes spó
rolta cikkektől eltekintve azonban - 
amelyekből nálunk fogytán vannak a 
készletek — azt hiszem, hogy nagy ár
emelkedésekre von kilátás a budapesti 
árutőzsdén, mert a belföldi fogyasztás 
és a kivitel helyzete nem kedvező, vi- 
saont n legtöbb elkk ára megfelel „ ... 
löíPlnri árákllkk.

PilianatfeluÉfslek 
a tőzsde nagy napjáról

Hosszú évek óla nem volt olyan moz
galmin, közgyűlése a tőzsdének, mint a 
Szombati. tieteken kérésziül folyt a ie- 
Ullék és korléskedée a 60 törsdelimácsoel 
átlésrn, amelyről Halát, Lajos szelle- 
tótóén állapította hicg a közgyűlésen 
hotfy a Iá,Idejött rilldnoh sélltha a jelöl
tek ttapofoddsdval euucne, mánuban 
nbiikhszih,

K korttókedée a jnult hél utolsó nap
jaiban forliaezlméra fokozódott éjiéi- 
nnppal gyülésakot tartottak az össze, órártkóprlkrlelük. sőt „ „yomdalpa? 
foglalkoztatásához is jelentékeny mér
tékben hoziajari.il a tőzsdei tanáesoe- 
választan. A nagy napon nem kevesebb 
mint hatféle ellenzéki listát osztogattak 
“ fürge kortesek, mindegylk többé ke- 
véebé ügyes utánzata volt a hivatalos 
szavazólapnak, amelyből már esillörlö- 
kön délelőtt közkézen forgott néhány 
darab. Az ellenzék vereségét éppen « 
a SíétUigoltság okozta és 4lz u körül
mény. hogy a, egyes hakelúk muuuk 
«rtn voltak tutidban erövlstonuaikltal, 
egymást pedig egyenesen félrevezették.

Az rllrntth nála,Háti tirbiibffanddja 
meghízható érlestilé.ek szerint KO- 100 
mllll'i koronába krimi, egyedül egy lou 
hirdetési számlája meghaladta a S mtl- 
llót, a hordárköltségek szintén nagy 

I összegre rúgtak, esupán a szavazók Hl- 
j varosáéi költsége nem szerepel az ösz- 
"■oghen, mert ezt nz ellenzék korifeusai 
saUt autójukon végestók. A „tm otdag. 

I párt alkotmányos költségei ennél jóval

csekélyebb összeget tesznek ki és a 
nyomtatványokon kívül legtöbbe az a 
választási lakoma került, melyet vasár
nap hajnalban turtottak az eredmény 
kihirdetése után.

Az utolsó percekben nyomtatványokat 
osztogatták, amelyek szerint a hivatalos 
listából kihúzandó Hoch Hehrlk és 
Sclnrarz Jakub, az ügynökük két vezéré, 
akik holyott Stux Sándort és egy bank- 
igazgatót kell beírni. E röpcédula szer
zőségét azonban sem a hivatalos jelölő
bizottság, sem az ellenzék nem vál
lalta. E helj’ett az ellenzék a hivatalos 
listában Hoyos-Wenckhcim Fülüp gróf 
és Kaszab Aladár nevét törölte és ho- 
lyeltiik írta be Schönberger Ármint és 
Ji’eisz Jánost.

A szuvnzatok összeazámlásóa pontosan 
Ví8 órak,or kezdődött meg, azt 19 csoport 
végezte és mindegyik csoportban egy 
hivatii’ s személy is helyet foglalt. Az 
nmúl’ i kikerülő cédulákat azámoló- 
géppöl sorBzámozták és csak úgy doí- 
gozták tel. A végén a Bzámológép pon
tosan ugyanannyit mutatott, mint ahá- 
nyan a bizottságnál leszavaztak

Tíz ófa után vették ki az urnából az 
utolsó szavazólapot és ekkor kezdődött 
a 19 csoport adatainak összesítése.

Az claőomcleti folyosón ezalatt inár 
jókedvűen gyülekeztek főleg áz ellenzék 
vezetői, az újságírók és megjelent né
hány ellenzéki jelölt itn A nobilis 
(Htlik titkár megszánta a folyosón za- 
Jongökat és kinyittatta ft könyvtárszo
bát, ahová azután a bizottsági tágok, 
— elsősorban pedig Nagy Andor, — szof- 
galniftvsan hordták á legífisebb híreket. 
Az eredmények hallatára az ellenzék 
jókedve egyre lohadt, éjfél felé haza
mentek a jelöltek is és csup&ii uz újság
írók tartottak ki 1 ófáig. ’

A bizottság azonban délután 3 órától 
megszakítás nélkül dolgozott J49-ig, 
képzelhető, hogy milyen éhesen ültek 
aztán neki a tőzsdebüfében terített fehér 
asztalhoz. <,

A pénzügyminiszter és az ösztalékpo- 
lltlka. Hetek óta tanácskozásokat foly
tat a pénzügy m in lkát el* U bankok vCzé- 
tőivej az osztalékpolitika megváltoztá- 
tásn céljából. Azok az osztalékok 
ugyanis, amikot a vállalatok most űzet
nek részvényeseiknek, iicvetségesOu ala
csonyak és még n nini áladSoiiy árfo
lyamokkal söin állanak arányban. A 
részvény társaságok osztaléka áfáit ilyen 
alacsony, mert a társulati ddó és mSS 
közterhek lehetetlenné teszik a valódi 
üzleti hasznoknak felosztását; A tanács
kozás tehát, ezen adóterhek kirovási 
módjának megváltoztatása körül folyik 
és beavatott helyeken úgy tudják, hogy 
a pénzügyi kormányban megvan a haj
landóság arra, hogy az adókirovásokat 
módosítsa s hogy ezáltal a részvényér- 
téknek megfelel Őosztalék megállapítása 
lehetővé váljék.

A TÍCBE új főtitkára. A TÉBE igák 
gatósága Imrédy Bélát főtitkárrá rié- 
vezte ki. Akik ennek az előkelő gondol-1 
korlású főtisztvipeiőnek alapos szakkép
zettségéi és talentumát ismerik, meg 
vnhak árról győződve, hogy a kitüntető 
előléptetik osak egyik léposÖfóká Az 6 
további karrierjének

A Nemzeti Hitelintézet tőkeemelése. A 
Nemzeti Hitelintézet az április hó 28-ra 
hirdetett és a sztrájk miatt elmaradt 
közgyűlését rövidesen újból ki fogja 
tűzni és a megtartandó közgyűiés elé 
nzta javaslatot terjeszti az igazgatóság, 
hogy mihelyest a piac helyzete megen
gedi, a jelenlegi háromnál bárdos alap
tőkét haimilliárdfa emelje fel. A kibo
csátásra az igazgatóság félhatnlmázást 
kér és a tranzakciót alkalmas időben ez 
alapon hajtja végre.

A TÉRÉ éti teljes ülésé. A Tak4- 
réfcpóuztáfak és Barikok Egyésti- 
lete f. hó 6-ún délután tartotta évi 
Irljes ülését, amelyen Waldtf Gyula 
főrendiházi tag, a Pesti Haza’ 
Első Takarékpénztár Egyesület el 
nöke elnökölt. Dr. Kresx Károly 
ijrazgató-helyettes elő terjesztettet t 
TŰBE 1923. évi működéséről szók 
jelentését, aminek kapcsán Waldcr 
Gyula a TÉB összes tagjai nevében 
a TÉBtí vezetőségének a kifejtett 
eredményes munkásságért köszöne
tét mondott A teljes ülés ezután 
dr. Intrédjf Béla titkárt az egyesü
let főtitkárává nevezte ki. Végül a 
íöljés Ülés kiilönliöső .iótéliony és 
kulturális célokra 1 milliárd koro
nát meghaladó összeget szavazott 
meg. Ezen összegből mintegy 500 
millió köfbnft esik a fővárosi gyer
mekek nynraltatására, IWl millió 
kofona jut. az Országos Slefáhiá 
Szövetség felállítandó gywmekkór-

hatónak, .100 millió a Tudománf... 
laranlatok cs Intézmények Untí 
g-ós Szövetségének és 50 millió ku’ 
róna az Általános Közjótékonytóei 
EgyéHuletnék. 100 millió koronát 
pedig a TEBE magyar versenyzők 
ltok a párizsi Olymplászra való ki 
küldetésére fordít,

x A M«gs»r forsalmi Bnnk R| .. 
gyűlésé elhatározta, hogy az 1112a a, 
letóvben elért 611,828.444 K tiMtó '' 
reségből részvényenként W., aiM 
korona osztalékot Szót, a vonatkozó 
szelvények beváltúsa május l-töl kei. 
dódóleg eszközölhető.

x A „Mereur" VAltdUkletl Bfczvínvt 
társaság legutóbb tartott rendes fe. 
gyűlése elfogadta oá előterjesztett 19"í 
évi mérleget és elhulározta, hogv > ú' 
mutatott 1.425,648.230 koronát ki"v« tisz' 
in nyereségből a tartnlékok me«M..)« 
dotálása után réssvéiiyenkint 306 K 
(160%) osztalék tlzettesSék, A. Igazgató. 
Ság új tagjaivá megválasztáttak: Lé», 
Béla dr. ügyvéd és Kraiis József kerek 
tan, Wléü; a felügyolö-blzottsúg új 
tagjává pedig GottHeb Benő.

x A Pabank Rt. április hónap 2«-lk| 
közgyűlése elhatározta, hogy az 1933 
évi 608,989.076.30 korona tl.zta njérfl./g' 
böl április 28-tól kezdve 150 koron, 
(75%) osztalékot ázat.

x As Vrltóny.ZsllvOlgjl Magyar in. 
sséhBánya Rt. Igazgatósága a legkíz-. 
több összehívandó közgyűlésnek at 
1928. évre részvényénkónl 23.000 korona 
klítíetését fogja Jávnsolnl.

x Az^ÉIső Magyar Általános Blzto. 
sító O'ársMág közgyűlése az Igazga.Á, 
Ság összes Javaslatait jóváhagyta és el. 
hutározta, hogy ua 661,976.720.57 koro
nával kimutatott nyereségből a tavalyi 
2000 koronával szemben részvényanként 
20.006 korona (100%) osztalék áprllít 
28-ától kezdve fizettessék ki.

x A MesOgasílaságl Hitelintézet 6.1 
inlllláéilra emeli alz|>tOkéjét. A Mesí.- 
guz.lasági Hitelintézet május 36-án tart- 
ja évi rendes közgyűlését, melynek 
napirendjén többek közölt az 1.223 MII. 
liárdos alaptőkének 3.875 milliárd ko
ronára való felemelése la szerépei. Ál 
Intézet az elmúlt üzlelévbon Jelentől 
otodméi.yeket ért el és ad Ittlétet ke
zelésére bízott tókék közel öílnllllátdol 
lesznek ki. Az elmúlt évre klmutalött 
tiszta nyereség 61 millió korona.

OVOMA iNE
friss tejből, tojásból, df. Wafldéf-fólo 
malátából és a legffriomabb hollandi 

kakaóból készült

természetes e'Tősitő 
tápszer

H legklfOnfiBb uzsonna ti reggtll
Kgy kóaépdoboz ára 85.200 — koróftá 

forgalmiadéval együtt

SárGípöí rancía’mfen9-1’ ^*,ÍU
Vadász, ffumMIürém, Szereöíen-B. 50. NagymozJ-a. Bárok

BÉKETOW CIRKUSZ
VUroéil^Ot tolefön 55-55.

A HaaysiabtkU Hnyaa 

májusi műsor! 
Az Összes szerződtetett mfivószek föl- 

léptévé! á szenzációs esti előadás 
kezdeté fél Ö órakor

minden terített

hoziajari.il
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Madame: Magyar Erzsi
A Vígszínház állandó primadonnát kap

n Vígszínház legközelebbi, nyári 
újdonsága - mint ismeretes - 
r/.n.st/ne-uek, a kiváló francia mu
zsikusok, a Fid és Dédé szerzőjé
nek új operettje, a „Madame" lesz, 
amelynek Párizsban most ünneplik 
háromszázadik előadását. A Víg
színház csak nemrégiben fogadta el 
előadásra a francia operettet, mert 
előbb úgy tervezték, hogy az idei 
nyári operett Milöcker „Szegény 
Jonathán“-ja lesz, a Fővárosi Ope- 
rettszínházban pedig Szlatinay Sán
dor operettje kerül színre. A két 
operett előkészületeihez már hozzá 
is kezdtek és a Vígszínház igazga
tósága operettrondezőül leszerződ
tette Bródy Istvánt Később e terv 
megváltozott és úgy határoztak, 
hogy Szlatinay operettjét csak a 
jövő szezónban mutatják be, az idén 
Milöcker operettje a Fővárosi Ope
rettszínházban kerül színre, a Víg
színház pedig bemutatja Christine 
operettjét, a „Madame-ot. így ke
rült Bródy István a Fővárosi Ope- 
rettsznházhoz és így jutott Szabolcs

Azt beszélik
hogy a nagy primadonna húga, aki 

maga is színésznő és nemrég vált el 
urától, újból férjhez megy,

hogy Molnár Ferenc budai há- 
romszx>bás lakása hatszobásra bő
vült. Molnár megvette a szomszéd 
lakást és áttörette a falat,

hogy Biller Irén meg ebben a hó
napban beköltözik új, váciuccai 
lakásába,

hogy Marton Drégely új operettjének, 
a „Naplopó'^-nak, amely a Király Szín
ház első újdonsága lesz jövőre, Honthy 
Hanna lesz a főszereplője. Honthynak ez 
lesz az első „nadrág-£z§rej?e. ... <

Á

’Á

RÖVID
„SZULTÁN**

című klasszikus 
évben felújítja a 

színház.
„KDRUZSLŐ“-t,

HÍREK
operettet a jövő 
Fővárosi Operett-

, Az Amerika lánya szombati bemu-
------ i tatója a Városi Színház nagy eseményé-

Földes Imre drámáját, most hoz-^n'lk Jf;r,ke^k; A modcrn a“cyikai, ™lliö-

A

ták színre a stockholmi Nemzeti 
Színházban.- A darab nagy sikert 
aratott.

BUDAI SZÍNHÁZ
e hónap 28-án nyílik meg.

L0U1S VERNEUILL
francia vgjátékíró - színész, 
aki most Bécsben tartózkodik, 
levelet írt egyik budapesti 
színház direktorának, hogy 
Bécsből átjön Budapestre is.

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
próbái marj megkezdődtek 
New-Yorkban.

AtíRAHÁM ERNŐ
uj darabja lesz a Nemzeti Színház 
jövő szezónjának első premiérje.

. A Taifun jubileuma. Lengyel 
cnyhért „Taiíuu" című négy fel- 

™nasos drámája ma került színre 
m.rodszor a Vígszínházban. Az tin- 

Pi előadást zsúfolásig megtöltötte 
.l{.tÜZÜnfl,ce’ anlely még ma is éppen 

cgy évtizeddel ezelőtt 
IU.fg J gyelemmel néztc a
_ . U”e 8zakadt sárga arcú doktor
síi. .“i0!”?1'11 históriáját. A közön
aki I fos"1 .^u^cs Pált ünnepelte, 

re

A Szinlakadémia
Tll.nílkadémia növ<M» : <’

Ernö a Vígszínházba, ahol ő 
rendezni a francia operettet.

Az igazi gond azonban csak most 
következett. A színház nem talált 
primadonnát. A Budapesten talál 
ható primadonnák más elfoglaltsá
guk miatt nem vállalkozhattak a. 
vígszínházi szereplésre, a házi. pri
madonna, Biller Irén pedig ragasz
kodott a Szegény Jonathán-beli sze
repéhez. Meg is írták hát Bilimen- 
thalnnk Amerikába, hogy a Mada 
me-ot nem tudják színrehozni, mert 
nincs primadonna. Jó volna, ha ő 
nézne egyet.. Blumenthal mindjárt 
hozzá Is látott, a priniadonnakere 
séshez és rövidesen ki is választott 
egyet Magyar Erzsi személyében. 
Magyar Erzsi azonban egy szere
pért nem volt hajlandó áthajózni a 
tengeren és ezért úgy állapodott 
meg Blumenthallal, hogy a Madame 
után is itthon marad és leszerződik 
a Vígszínház tagjai közé.
, így tehát a Vígszínháznak a jövő 
évtől kezdődően állandó operett
primadonnája lesz.

Fogja

adás.ukut a Nemzeti Szán ház színpa
dán. A fiatal színészek közül 'Stuart 
Mária szerepében Zahler, Erzsi tűnt 
ki, aki finom intellektusa színész
nőnek Ígérkezik. Zahler Erzsi jó 
megjelenése, meleg közvetlensége, 
jó beszédtechnikája feltűnést kel
tett. Kívüle Bcleznag Margit, Lök
ne r Klári, Végh Kálmán és László 
Béla nyújtottak figyelemreméltó 
alakítást.

• Percekre megáll „A zöld lift** elő
adása a kacagásoktól és nyiltszíni tap
soktól, melyek Hopwood amerikai bohó
zatát végig kísérik. Amerikában egy
folytában óvókig műsoron volt óz a 
pompás bohózat, mely a német színpa
dokat Mustergatte címen járta bo nagy 
diadallal. A Renaissanco Színház kitii- nt)ia v 
nő előadása, élén Bérczy Ernő pompás kedden 
alakításával, megtétezi a világsikert. 1

’-M.. n|| mulatságos darab.
Vasárnap délután

___________ fix Apollóban! | ? ír

a pompás zene, a ragyogó kiállítás, a 
kitűnő együttes, élén Lábass Jucival, a 
vendégprimadonnával biztos sikert ígér 
az új operettnek, melyet vasárnap, hét
főn és kedden megismételnek.

• Antónia hete lesz a Vígszínház jövő ' 
hete is. Minden este a szenzációs sikerű 
vígjátékot adják az ismert ragyogó sze
reposztásban. Vasárnap délután az őr- 
dög kerül színre.

Rózsahegyi Kálmán
»* Apollóban t

I Asangha-l árízett
’ túrónkéi rcg.6fölv. Betty Compeonnal

H agyai* ftir>adó
EítTaddsok ksxdsta

• Jövő pénteken lesz a bemutatója 
a Magyar Színházban Jaqucs Dévai 
„Szépség** (Beauté) című vígjátékának 
Hajó Sándor fordításában. Az újdonság 
előadását szombaton és vasárnap esto 
megismétlik. A bemutatóig: hétfőn, ked
den ős csütörtökön a „Froufrou“-t, szer
dán P. Márkus Emília vendégfelléptő- 
vel „A névtelen asszony**-t adják. Va
sárnap délután Hans Müllcr szenzá
ciós drámáját, a „Tüzek“-et adják Dar
vas Lilivel a női főszerepben, 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

• Jövő kedden 25-ödször kerül színre 
a „Huncut a lány'* a Király-színház
ban. A nagyszerű Stolz-operett minden 
előadására megtelik a színház, nézőtere. 
A nagyhatású darab a jövő héten min-

Nagyszerű I MOZGÓKÉP OTTHON Grandiózus f

den csto műsoron van. Ma, szombaton 
délután a Rákosi-iskola növendékei 
vizsgáznak; szinrekeríil a „Leányvásár *
I. és II. felvonása, utána kabarészá
mok. Vasárnap délután Ernőd Tamás- 
Szirmai Albert népszerű daljátékát, a 
„Mézeskalác^-ot ismétlik Honthy Han
na, Síró Anna, Rátkui, Latabár fellép
tével, jövő szombaton délután ismét a 
Rákosi színiiskolájának lesz vizsga
előadása, mely alkalommal az „Elvált 
asszony** című operett I. és IT. felvo
nása kerül színro 3 órakor rendkívül 
mérsékelt hclyárakkal.

• Az Apukámat adják minden csto a 
Fővárosi Opercttszinházban. Lehár Fe
renc legújabb műve, amelyen már hu
szonöt zsúfolt ház mulatott, egymaga 
tölti bo a műsort. Vasárnap délután a 
Három gráciát ismétlik.

• Változatos operaműsor fogadja a 
következő héten a Városi Színház kö
zönségét. Hétfőn Sába királynője Nasta 
Mihály dr. vendéggel, kedden Traviata, 
szerdán Cigánybáró, csütörtökön Rigó
iéi to van műsoron Sándor Erzsi kama- 
raónekcsnővel, Tauriuo Parvissal, az ün
nepelt baritonistával, pénteken Cár és 
ács, jVasúrnnp d. u. az Eladott menyasz- 
szony Aquila Adler Adelinával egészíti 
ki a gazdag műsort. — Vasárnap a 
Városi Színházban délután Mignon, este 
a Cigánybáró keiül színro Aquila Adler 
Adelinával és Gábor Józseffel.

• A zöld lift, Asszonyáldozat, A há
rem váltakozik a Renaissanco Színház e 
heti műsorán. Hopwood lcgkacagtatóbb 
amerikai bohózata Karinthy ötletes for
dításában hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap, Vajda Ernő nagysikerű víg
játéka, A hárem kedden és szombaton, 
Georg Kaiser Asszonyáldozat-a csütör
tökön kerül színro. Jövő vasárnap dél
után rendkívül mérsékelt helyárak mol- 
lctt a színház egyik nagysikerű darab
ját, Vajda Ernő Trónörökös-ét újítja fel.

! Békeffy LászS©
I az Apollóban!

• „Gyilkos bácsi**, „Fehér és fekete", 
„Mihályiné két lánya**, a Belvárosi 
Színház három nagy vígjátéksikere 
váltakozik a színház jövő heti műsorán. 
Bús Fekete László „Mihályiné két 
lánya** című kitűnő darabja hétfőn, 
szerdán és jövő vasárnap este, Paulini 
Béla „Gyilkos bácsi** című komédiáját

és szombaton, 
Sascha Guitry „Fehér és fekete" című 

1 mulatságos darabját pénteken adják.
l a „Tavasz ébredése" 

| van műsoron 3 órakor mérsékelt hely- 
| árakkal.

• Honthy Hanna Bébi szerepében min
den este rendkívüli sikert arat a Ki
rály-színház „Huncut a lány“ előadá
sain. A közönség a kitűnő művésznő 
majd minden énok- és táncszámát meg- 
újráztatja és egész esto ünnepli.

• Rútkal a jövő héten Is minden este 
I fellép a Blaha Lujza Színházban „Gyere 
i bo rózsám** nagysikerű előadásain, me
lyeket egész csto harsogó nevetéssel és 
tapssal fogad a közönség. Vaárnap dél
után Endrődi—Ricger kedves operett
jét, „A fekete huszár“-t ismétlik 3 
órakor, mérsékelt helyárakkal.

• Nagyon megszerette a közönség 
Somogyi Nusit, aki a „Huncut a lány"- 
ban Clo táncosnő szerepét nagy bra
vúrral játssza és táncolja estéről-estére 
a Király-színházban.

csütörtökön

GÓTJí-P/lR

• A Kamara mammutli-műsora sikeré
nek főrészesei a kitiiőn főszereplők: Na
tália Kovanko legújabb filmjében az 
Élet számüzőttjel (Kreutzer szonáta) c. 
drámában, Constanze Talmadga a Név
telen levelek-bcn. Nagy tetszés kíséri a 
Minnio lovagjai kacagtató jeleneteit, a 
legújabb párizsi modellekről készült re- 
vü-fllmet, valamint az aktuális Magyar 
Híradót. Előadások fél 6, fél 8 és fél 10 
órakor.

Játék az élettel!
izgalmas történet 6 fölvonásban

Rngol híradó
é, 6, 3 és tO óroftor*

A Tbais 
a latin népek operája 

Elmondja; MÁRKUS LÁSZLÓ
Anutol Francé „Thais" című regé

nyét. széles c világon mindenki is
merte már akkor, amikor Massanel; 
megírta a regényből „Thais" című 
operáját és így nem csodálható, ha 
a párizsi operaház bemutatóján! 
mindenki azt hitte, hogy a gyönyö
rű inuzsikájú opera rövidesen egyik 
legnépszerűbb operája lesz a világ
nak. A párizsi premiert a milánói 
bemutató követte, ahol valóban 
igen nagy volt, a siker, jött azonban; 
Berlin és Bécs, majd később Lon
don és kiderült, hogy a germán faj
nak és annak leszármazottjainak 
nem tetszik a muzsika. A berlini, 
becsi, londoni bemutatók után az a 
vélemény alakult ki, hogy a Thais 
a latin népek nemzeti operája lett 
és már lelő volt, hogy az amerikai
ak szivéhez sem fogja megtalálni 
az utat. Az élelmes amerikai direk
tor azonban hamarosan segített a 
bajon s hogy a bukást elkerülje a 
rőszerepben Jeritza Máriát léptette 
fel. Jeritza fellépése megtörte a je
get és az opera, amelyet a londoni 
angolok nem nagy örömmel fogad
tak, az amerikai angolok előtt ha
talmas diadalt aratott. Ettől kezdve 
a Thais, a latin népek nemzeti ope
rája mindenütt sikereket arat, le
győzve az előítéleteket.

A németek Thais iránt megnyil
vánuló elenszenvét tehát éppen Je
ritza Mária, a német énekesnő osz
latta el és egészen bizonyos, hogy 
az opera további pályafutása csak 
az ő nevének köszönhető. A latinok 
nemzeti operáját a német énekesnő 
tette népszerűvé.

• Bemutató az Andrássy úti Szín
házban. Hétfőn mutatja be az Andrássy 
úti Színház szezóuzáró műsorát, mely
nek középpontjában Fazekas Imre nagy 
bravúrral megírt dramolottje, a „Füg
göny*4 áll, melynek főszerepeiben Törzs, 
Tarnay, Z. Molnár, Matány, Hajnal ég 
Gárdonyi lépnek fel. Szép Ernő „Kré- 
mes“ című vígjátéka Titkos Ilonával a 
főszerepben, Szenes Béla „Az alvó 
oroszlán" és Török Rezső „Viaszkvirág** 
című vígjátékával szeropel a műsorban, 
mélyet Zugon István „Siófoki gyorson** 
című tréfája, Zágon. és Pallós „Virágot 
tessék" című zenés képe, valamint az 
egészen új magánszámok egészítenek ki. 
Ezt a műsort a jövő hét minden esté
jén megismétlik, valamint jövő vasár
nap délután is 3’/2 órai kezdettel mérsé
kelt helyárakkal.

* Sziklai, Latabár, D’Arrlgó, László 
kiváló alakításait állandóan nagy tet
széssel fogadja a Király-színház közön
sége a „Huncut a lány" nagysikerű elő
adásain.

Legnagyobb 
nyoremény

Hivatalos 
betét
árak:

Ma, hétfőn és kedden 
még vásárolhat vagy rendelhet 

T8rSk sxereoicsesoirsjegyet

Törők A.ÉsTsa Bankház rt.
Eudapcit, IV. kerület, Szervita túr 3/a 

Legnagyobb osztálysorejegyüzlet.
Rendelések levelezőlajjon^vag^ postautalványon

AmQnua# ezüstöt, ékszert, valamint hamis- MlUBiyali fogat, antik ékszert es órát, arany
éi ezúátpénzekotahirdetettáraknál manusabban VESZEK 
Clom ArinlF óráé éí ékszorész, Baross- Alüril nllvil ucca 96 (v.llamosme'iAlló 

fIáÍc3s5ra75vSj(S^] 
ruhábt, fehérneműt stb. Friedner, |

| Rökk Szilárd-utca 22. III. 19. Te'cfon JAz«rf |

SZAKORVOSI
■■■•■'■‘■"'■■'■a ■ részére.
EZÜST SALVARSAN-OI.TÁS. — Rendelés egész nap 

Rákóczi-út 32. I. ere. 1. Rókussal szemben.
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_<tj SPORT
Király Fái rekordot 
javított 20 kilométeren 
Megjavította az egyórás futás rekordját is 

Fekete Mihály sikeres bemutatkozása
Kellemetlen, szeles, esős időben 

bonyolította le az ESC atlétikai 
versenyét, amely a szezon első na
gyobb pályaversenye volt. A rossz 
időjárás ellenére zsúfolásig megtelt 
a margitszigeti pálya tribünje lel
kes közönséggel. A nagy érdeklődés 
elsősorban az Amerikából hazatért 
s hazai pályán elsőízben startolt 
Fekete Mihályijuk szólott, akinek 
vasárnapi bemutatkozása teljes si
kerrel járt. Fekete az egy angol 
mérföldes gyaloglásban állt start
hoz és imponáló stílusban nyerte 
meg versenyét, a nedves talajon 
háromtized másodperccel maradva 
el a rekordtól. Az ESC versenyének 
másik nagy eseménye Király Pál
nak rekordjavítása volt.

Király Pál a húsz kilométeres tá
volt rendkívül könnyen 1 óra 8 perc 
15.7 másodperc rekordidő alatt fu
totta meg, egyúttal 365 méterrel ja
vítva meg az egyórás futás rekord
ját is. Félórás távja 8960 méter volt, 
míg 15 kilométert 50 perc és 18 mp. 
alatt tett meg. (A rekord 51.43 p.) 
Király 15 kilométeres rekordja 
azonban nem lesz hitelesítve, mert 
( rrc a távra nézve nem nyert enge
délyt rekordkísérletre.

A részletes eredmények a követ
kezők :

100 m. síkfutás, előnyverseny.

Négy előfutam után a döntőben: 1. 
Kurunezy Lajos (KAOE) 11.1 mp.
2. Ghyllány Antal (MAC) 11.4 mp.
3. Magyar (MTK).

1500 m. síkfutás. 1. Kultsár István 
(MAC) 4 p. 20.2 mp. Fonyó feladta.

10X200 m. junior stafétafutás. 1. 
MAFC 4 p. 19.5 mp. 2. ESC 4 p. 24 
rnp. 3. MTE.

1000 m. síkfutás, előnyverseny. 1. 
Poltz Béla (OTE) 2 p. 43 mp. 2. 
Nagy Sándor (BEAC) 2 p. 43 mp. 3. 
Farkas B’erenc (MTK). 4. Magdics 
László (MAFC).

Egy angol mérföldes gyaloglás. 
(Meghívás! verseny.) 1. Fekete Mi
hály (ESC) 7 p. 7.3 mp. 2. Szablyár. 
Péter (FTC). 3. Hegedűs Lajos 
(MÁV).

5X800 m. stafétafútás. (Pannóniá
vá ndordíj.) 1. MTK (Gross, Leich- 
tag, Bokor, Fonyó, Várady dr.) 10 p. 
54 mp. 2. MAC (Medved, Szigeti, 
Kultsár, Di Glória, Kaposi) 10 p. 
59.6 mp. 3. MTE (Müller, Szloboda, 
Cséffay, Csapkovits, Rózsa).

200 m. gátfutás. 1. Mtískát László 
(MTK) 28 mp. 2. Ujfaluezky (FTC). 
3. Herendi (MAFC).

20 kilométeres síkfutás. 1. Király 
Pál (ESC) 1 óra 8 p. 15.7 mp. 2. Ká
dár Béla (ESC) 1 óra 11 p. 49 mp. 3. 
Zöllner (MAC) 1 óra 12 p. 41 mp. 4. 
Bese (MTK).

Steiner nyerte 
meg a 1OO km.-es 
kepékpúvvepsenyt

Ma zajlott el a Magyar Kerékpár- 
Szövetség 100 kiu.-es házi versenye, 
nagyrészt esőben, csatakos utakon és 
számos, a rossz időjárástól származó 
versenyakadáyl között. Érhető, hogy az 
elért idő ily körülmények között lé
nyegesen rosszabb a tavalyinál. Míg 
tavaly ugyanezt a távot 9 óra 20 perc 
alatt tették meg, addig most csak 12 
óra 2 perces időt tudott a legjobb ver
senyző elérni.

A 26 induló között csupán 13-an fu
tották át Székesfehérvárt. Déli félegy 
óráig csupán nyolcán érkeztek a cél
hoz. Az első három: Steiner, Magyar 
és Papp. Steiner ideje 12 óra 2 perc.

Favoritok győzelme a másod* 
osztályban. Az elmúlt héten lezaj
lott osztrák-magyar mérkőzés után, 
a futballközönség érdeklődése a pá
rizsi olimpiai futballtorna felé irá
nyul. Az elsőoszbályú bajnokság 
küzdelmei már hetekkel ezelőtt vé
get értek és így itthon csak a má
sodosztályú bajnokság vonz elég 
szépszámú érdeklődőt a futballpá- 
lyákra. Az érdeklődés teljesen ért
hető, hisz a bajnokság sorsa még 
teljesen nyilt és az NSC-nek, a 
BEAC-nak, a TTC-nek és a MAC- 
■nak vannak esélyei a hatalmat és 
tekintélyt jelentő el^őosztályba való 
bejutásra. A vasárnapi mérkőzések 
a favoritok közül háromnak: az 
NSC-nek, a BEAC-nak és a TTC- 
nek hozott pjabb győzelmeket, míg 
a MAC-nak be kellett) érnie az el
döntetlen eredménnyel. Az eredmé
nyek a következők:

ASC—Főv. T. Kör 3d (0:0. Biró: 
I váncsics.

TTC—MAFC 3:0(310). Biró: IFém 
Ferenc.

Részletes erzdményék.
I. Csomddi dij. 1000 r.i TViu.i 

el a vezetéssel s vénift 1'l,eBtarlv.'‘d'-k 
nyél könnyen „y,.r l.Uh™í 
Vica rossz harmadik 1. rriwl Is Sí rlch), 2. Pásztorüú (2 l>retz S ‘3 w”' 
(5 Takácsé); r. Tokoró í's ’ 
Tót. 1000:13.400:3500:161X1. ko11-

//. Welter-handieap. isijd m 
veszi a legjobb startot, mellette 
tinin, Viv.it és Adut. _ A távnál 
kiválik a csomóból én könnyén nv 
Bikílcz ellen. Harmadik níakhosszsl 
Adut. 1. Vivat (■! Takács), 2. bK ?•! 
Sajdik), 3. Adut (6 Esch) f. ni. Skoflum" 
Tagore, Murmann, Rivnl és Mussolini 
Tót. 1(100:5700:2000:1900:2700.

III. Milleniumi dij. 1800 m. 1. Ascanio 
(4 Esoli), 2. Ricsay (p. Ngy G.) 3 Sza. 
kelyvér (Szabó L. II.); f. n>. Ciha ’kuí- 
lich, Utolsó és F. Béla bácsi. Tol. 1000- 
7300:190:1300:1700. ’

IV. Szt Qellért-handicap. 1600 m. k 
korlátnál Mönchsberg, középen Szira* ve
zetnek. A távnál Szira ostor alatt jön 
d Mönchsberg védekezik ostor alatt és 
könnyű nyerő marad. 1. Mönchsberg (c 
Szabó L. II.), 2. Szira (1% Sajdik) 3. 
.Tosma (2% Schejbal); f. m. Raraon és 
Túrán Tót.: 1000:8800:2300:1400.

V. Kétéves nyeretlenek versenye. 900 
m. A start második kísérletre sikerül és 
Filomola hosszakkal vezet a barriernél 
A táv után kívülről ostor alatt Mit szól 
Hozzá? jön és erős küzdelem után % 
hosszal nyer. 1. Mit szól Hozzál (10 Ta
kács), 2. Filomela (8:10r Sajdik), 3. Prl- 
cellía (25 Szabó L. II.); f. in. Kakas, 
Nephtisz, Agricola, Ravigote, Karakán, 
Gáj, Maritta, Hoimcheu, Pronto és Dré
gely. Tót. 1000:18.100:3100:1700:3400.

VI. Ha-ndicap 900 ni. 1. Poscuse (3 
Scjnnidt), 2. Dehnartiuo (4 Szabó L. IL),
3. Disappointanent (4 Takács); f. m. 
Mahonia, Embona, Sárgám és Juraper.

A Bécsi Derby eredménye:
1. Coriolanus (J. Rayner), 2. Predo 

(Cassolini), 3. Redler Junior (Ryerson),
4. Edison (Ch. Milts).

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.

A székesfehérvári 
sportünnepély

— A Hétfői Napló tudósi tójától, — 
Székesfehérvár, május 11.

A sporttársadalom vezetőinek és az 
•gész dunántúli sportközönség részvé
tele mellett folyt, le vasárnap a
. Székesfehérvárt Déli Vasúti „Előre" 

Testedzőkor
zászlószentelési ünnepélye. Különös je
lentőséget adott az ünnepségnek az 
MLSz elnökségének és az olympial csa
patnak székesfehérvári/szereplése és az 
elmúlt vasárnap hosszú ideig emlékeze
tében lesz mindazoknak, akik a gran
diózus társadalmi ünnepélyen résztvet- 
lek.

Szombaton délután 6 óra 25 perckor 
robogott bo a pesti gyorsvonat a székes
fehér! p.-ura. ahol Zavaros Aladár pol- 
vendégeket Zavaros Aladár polgármes- 
gariuestcr és Slaniadinger Ferenc közig, 
bíró, a DVTK elnöke, üdvözölték az elő
kelő expedíciót. Az üdvözlésekre Tibor 
Lajos, az. MLSz ügyvezető elnöke vála
szolt. meleg szavakkal. Este 8 órakor 
bankett, majd lampionos szerenád volt 
Prohdszka Ottokár püspök tiszteletére. 
A banketten Tibor Lajos az MLSz jel
vényét nyújtotta áf a polgármesternek.

Vasárnap délelőtt a zászlószontelési 
ünnepély első része a Szent István-to- 
rémben játszódott le, 9 órakor érkezett 
meg gróf Károlyi József né zászlóanyn. 
Innen Gordon Róbert, n DV vezérigaz
gatója, Kronncr Vilmos dólivasutl fő- 
ielugyolő, valamint Kaiscr Lajos székes
fehérvári műhely főnők vezetése alatt és 
fehérrubáa lányok és vőfélyek kíséreté
ben a azékesegy házba mentek, ahol 
ünnepi istentisztelet volt.

Délután a Zichyligetböl n sóstói pá
lyára vonult a monot. Ifjúsági torna- 
gjakorlatok és irjusági stafétafutás nyi
tottuk meg az ünnepélyt, amelyet a ke- 
rékpárvorseny startja követett.

Ezután a DVTK-SzTC mérkőzése ke
rült sorra, amelyet előbbi 2:0 arányban 
nyert meg.

Az ünnepély fénypontja volt az olym- I vei

lejátszott mArltSzó.. Az eW M- I tog szerepelni. 
Ilmaliili u .Ujsaqüzem" kS.v.ki.uA a. . .

idő 25. percében Jeny beadásából Ta
kács rúgta a mérkőzés egyetlen gólját. 
A második félidőben az olympiai csa
pat állandó fölényben volt, de újabb 
eredményt már nem tudnak elérni.

Aj olympiai csapatban különösen 
Jeny. Eiscnhoffer, Fogl II és Tóth vál
tak ki, míg a KAC-ban Biró, Dudás és 
Tóth játéka érdemel említést A mérkő
zést Holics Ödön szövetségi tréner ve
zette.

Este ötvonteritéikes bankett zárta be 
a szép ünnepélyt C's. 9.

Rlsóausztrta— 
Nyugatmagyar- 

ország 2:0
Bécs környékén vívta meg a két vá

logatott csapat nagy érdeklődéssel várt 
mérkizését, amely a magyar váloga
tott csapat fájdalmas vereségével vég
ződött. A csapatok a következőképpen 
álltak fel:

Alsóausztria: Ambros (Mödling), Po- 
gatsch (Atzgersdorf), Zimmorl (Stocke- 
rnu), Fiira t (Wiener-Ncustadt), Wegner, 
Flcischer (Wiener-Ncustadt), Schors 
(Angern), Algnor (Liesslng), Auff (St.- 
l’ölten), Zách (Stoekcrau), 
dón).

Nyuga t-M agyar ország: 
(Szombathely), Reibingcr ____ „
Chorth (Vasutas), Jahn, Klllermann I. 
(Tatabánya), Szabó (Győr), Hoffmann 
(Szombathely), Tűzkő, Klllermann II 
(Tatabányai, Galrosch (Vasutas), Watt- 
schura (Tatabánya).

Máthé (Ba-

Wclnhardt 
(Tatabánya),

MM—Ékszerész 0:0. Bíró: Hertz- 
ka Pál.

BEAC—Testvériség 3:0 (1:0). Bi
ró: Kiéin Árpád.

Hüsiparös-Postás 2:1 (1:0). Bíró: 
Nagy László.

ETC—KAOE 0:0. Biró: Steiner 
J ózsef.

A Vlvőszövett-ég olympiai próbaver- 
aon.ve vasárnap délután 6 ómkor kez
dődött a Vigadó nagytermében elő
kelő és díszes közönség részvételű mel
lett. Szcbbnél-szebb küzdelmek váltot
ták egymást és a magyar vívósport 
legnagyobb büszkeségei találkoztak. A 
végeredmény a következő: 1. Uhlyárik 
Jenő WVO 7 győzelemmel. 2. Garal 
NVC 6 győzelemmel, 3. Rády (MAC) 6 
győzelemmel.

| Vizipólö-oaztnlyozó-inérkőzés. ASC— 
• VTK 6:2. Bíró: Konyáén Béla. Az N8C 
n nagy fölénnyel győzte le az T. osztály 

I utobó helyezettjét. Az N8C e győzőimé, 
j .1 bejutott az I. oszálybn. míg az 

a Ki-p.sli AC UTE a jövő évben a másodosztályban

Lósport 
Mscanió nyerte 

a Millentum dijat 
JUaai versenyek 

Tavaséi meeting — ÖtOdtA nap
A kedvezőtlen idő dacára is szép kö

zönsége volt az idény első klasszikus 
versenyének. — A kormányzó úr ő fő
méltósága is megjelent a nagy díj lefu
tásánál s a sport hívei élénk várako
zással tekintettek az ily klasszikus ver
senyeknél szokásos parádénál a felveze
tett hét telivérre. A közönség tetszését 
leginkább Ricsay, F. Béla bácsi, Szé
kel yvér és Utolsó nyerték meg. mint 
pompás küllemű és kondícióban levő te- 
llvérek. A fogadásokban Ricsay volt a 
Paris favorit, n többiek hárommal s 
hosszabban voltak kaphatók; a gépek
nél is Ricsayt favorizálták. Megjegy
zendő még azon szomorú körülmény a 
Dorby évjáratra, hogy általában az idő
sebb lovaknak adtak több nyerési esélyt 
úgy a professzionátusok, mint a nagy- 
közöusnég. A start harmadik kísérletre 
sikerjil. Utolsó ugrik el ée vezet hoez- 
szakkal, később Ciha veszi át a vezetést 
és öldöklő iramban vezeti a mezőnyt a 
fordulóig, ahol Ricsay is felzárkózik s 
Ascanio is javít pozícióján. A táv után 
kívülről jön Ascanio és könnyen két és 
fél hosszal nyer Ricaeay ellen; harma
dik rövid fojhosszal Székelyvér. Nagyon 
jól szerepelt Ciha is, míg F. Béla bácsi
nak semmi szerepe nem volt az egész 
versenyben. A szakértők véleménye sze
rint is az az öldöklő iram, amit kezdet
ben Utolsó, később pedig Ciha diktált, 
segítette elő Ascanió győzelmét, mert 
megfelelt ezen kiváló klasszlsii ló ké
pességeinek s tudásának s egyúttal kor
rektúráját hozta legutóbbi veresé
gének.

Pünkösdi kirániiulás 
öt Adrián és a Földközi tengeren 
„Presldente Wilson" és Martba Washington’ 

occánjáró luxusgőzösökön 

Triesztből
Calabria és Sicilia partok mentén, a Measlnai 

szoroson keresztül Capri felé

Nápolyig
Indulás Triesztből a Presidenle Wilsonnal májú?
31-én vagy a Martba Washingtonnal junius 13-án 

Hajójegy Araki
I. oszt, teljes ellátással L. B25.
II. , ; , ... .. .......... - L. 4SO.-
Részletes felvilágosítást nyújt visum stb. tekin-

„COSÜLICH"
Trieszti Tengerhajózási Társasáj 

Irodtjs Vili, ThBktUg-ut a. sitm

Békebeli vacsorák
az

-20.000'1
Menü mijus 1O-ín, szombaton i{ 

RAQOUT LEVES 
BECSI SZELET BURGONYÁVAL 

FEJES SALÁTA 
ARANYGALUSKA BORHABBAtj 

A menü 8—10-ig lesz felszolgálva

VARJAS
12 tagú klasszikus zenekar élte énekel
Külföldiek és vidékiek találkozóhelye

Ozemv.zrtí: Ounneh Ot*«T

kS.v.ki.uA

