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CoolB megadja
Hémeforszdgnak a 

dolláros Kölcsönt
Párizs, május 18.

Ccíolidge elnök a Newyörk Hé
ráid washingtoni távirata szerint 
jóváhagyta Németországnak adandó 
százmillió dolláros kölcsönről szóló 
törvényjavaslatot.

WiRiillllli. Függetlenítik Erdélyt
A dunai hármas Unió terve

/fi erdélyi potiiikai körökben élénken kommentálják u Bratianu-kormány kW 
politikai kudarcát, melyet a királyi pár külföldi útja sem tud eléggé leplezni. 
Biztosra veszik a Bratianu rejsimi bukását, melytől messzeható változásokat 
várnak az erdélyi politikából. Erről mértékadó erdélyi körökben az alábbi in- 
formációt adták-

Semleges
kormány alakul

Szerbiában
Belgrád, május 18.

dél- 
____ ______________ ___ visz-

I szaadta a koalíciós munkakormány 
I alakítására kapott megbízást. Poli- 
I t-ikai kör.ökben most más semleges 
' kormányt várnak. melyet. St^ne-, 
[ vics vajda fog megalakítani, Isz a 
i kormány keresztülviszi a Radics- 
párti képviselők mandátumainak 
Igazolását és elintéz néhány sürgős 
nem politikai jellegű javaslatot. Az 
uj kabinet előreláthatóan olyan par
lamenti politikusokból fo;r megala
kulni, akik egyik irányban sem ex
ponálták magukat.

Davidovics Lyuba vasárnap 
ben megjelent a király előtt es

Brassó, május 15.
A Bratianu-kormány bukását befejezettnek lehet tekinteni. Ennek oka nemcsak a kormány kül

politikai kudarca Olaszország és a kisantant, részéről, de Erdély rnagaartása is.
— Ma már bizonyos, hogy Románia napjai a kisantantban megvannak számlálva s emellett a függet

len Erdély eszméjének egyre több hive van. Maniu és Vajda megegyezésének alapja az önálló Erdély 
megteremtése. Ennek az ideje már a küszöbön van s ezt a regátban is érzik, sőt tudják azt is, hogy ezzel 
számolniok kell.

— A hivatalos román politika most minden áron, akár Bratianuék feláldozásával is. egyetlen célt lát 
maga előtt: Erdély és Románia perszonális uniójának, vagy a Magyarország- Erdély—Románia féle tria- 
llzmusnak megteremtését.

— Erdélyi körökben arról beszélnek, hogy a hivatalos román politika a nagy antantnál tapogatózó 
lépéseket is tett ebben az irányban s az eszmének menyérni óhajtja Angliát és Franciaországot s ezzel 
is ellensúlyozni akarja az olasz elllenszenv megryilvánulását.

&

Ötven kereskedő
textilbehozatali panamája
- A Hétfői Napló tudósítójától. -

A lextilbehozatali engedélyek ügyé
ben vasárnap váratlanul érdekes fordu
ld állt he. Kiderült, hogy a följelen- 
Iák egyike szintén részes a visszaélések
ben és úgy akarta a rendőrség figyelmét 
magáról eltéríteni, hogy a társait följe
lentette.

A hamis textil heh ozat all engedélyekre 
fuchsl Pál kereskedő hívta fel a rend
őrség figyelmét. Fuchsl föl jelentésével
p^yidcüiieg ugyancsak a textilbeliozatali 
♦*ngedélyek miatt A. T„ a katonai def
enzív-osztály alkalmazottja is l'öljelen- 

tett a rendőrségen, még pedig Les- 
Ferenc és Rónay Gyula ellen. A föl

jelentésében elmondotta, hogy Lessig és 
Honay jelentékeny összegeket vettek fel 
’éln azzal, hogy textilbehozatali engedé- 
ycket szereznek, azonban a kötelezettsé- 

*e‘Knek nem tettek eleget.
Rónay Gyulát a örfeíol-szállóbó) álli- 

ották elő a rendőrségre, ügy Bónay, 
'unt Lessig, aki szintén a főkapitány-

Rr.- került, A. F. ellen vallottak.
■ L tagadja, hogy a bűncselekmény

it része ]etf volna, úgyszintén Kovács 
r,'.av f*’ ininth(,Ky bizonyítékok nin- 

a ötinö«8égük mellett, egyelőre 
Mitratmi céljából leltek beidézve, 
^igrfil megállapították, hogy már 

tart J!0VPtelf <* öngyilkossági kísér- I 
k (‘lm^varodott. Úgy ő. mint IIÓ-, 

lyeuí 8!t0tt ,('x,i,behozatali engedé-! 
H hnn.‘S .!ürtra,oniba hoztak. Csalásért I 
íA vasárnap a főkapitány- iA:on vették őket.
,^tivnfőn«?.l’;,-!'’‘ bűnügyben Fecske de-; 
t’tvpn v nyomoz és vasárnap irészbenkOri(Wk.-n ’\ hallp,aWal< ki. «klk . 
»*n»t btbozMal- engedélyekre
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Június 2-án nem szűnik meg 
a takarékkorona

Vargha Imre dr. pénzügyi államtitkár nyilatkozata
— A Hétfői Napló tudósítójától. -

Pénzügyi és gazdasági kör.ökben 
ideges nyugtalansággal tárgyalnak 
napok óta a helyzetről. Különösen 
két kérdés ad okot aggodalomra: az 
egyik a pótkényszeíkölcsöu kive
tése, a másik pedig a takarékkorona 
állandó emelkedése és ezzel kapcso
latosan az a hir. hogy a takaxek- 
korona június 2-án megszűnik. A 
takarékkorona kérdése különösen 
közelről érdekli a kereskedőket es 
bankembereket, mert hiszen az. 
utóbbi időben hitel üzleteket csak 
takarékkoronában ehet kötni, ha pe
dig már június 2-án megszűnik a 
takarékkorona. akjroi; az uj korona
értékre való átmenet sok za vart es 
méltánytalanságot fog előidézni.

Alkalmunk volt ezekről az aktun 
lis kérdésekről Vargha Imre dr. 
pén zii gy m i n i szt e r i államtitkárt;! 
beszélni, aki a1 következőket • nwn- 
dotta a Hétfői Napló munkatár
sának: ...

— A takarékkorona értékének «<• 
1nndó emelkedését természetesnek tar
tom, hiszen a takarékkorona Jűirg- 
vénys a zürichi kurzusnak, a tőzsdei 
helyzetnek és a dollárbaritásnak.

Ha csökken a koronaértéit, emel
kedik a takarékkorona.

— Ami a takarékkorona megszűné
sét illeti, erre vonatkozóan az a véle
ményem, hogy a Nemzeti Bank mtikb- 
dósének kezdető a takarékkorona ki- htu 
küBflWló«ét vonta n,«l» R’ 1','9’fy kizarolw k<;z«Mn l>olll -
azonban nem történhetik meg azonnal, kaval foglalkozhat Mszóln ásol an..

nem pedig a büntetonovella bira-
4 Nemaeli ű«nfc müiu ala' latóv“‘- ewatl l&nadt zajongás!

kul meg és junius 2-án kezdi meg 
működését. Ez ozanban nem je
lenti azt, hogy junius 2-d.n rög
tön megszűnik, a takarélckorona.

Az átmenet idejére feltétlenül meg
marad a takarékkorona intézménye, a 
kereskedői és banküzlotok átmeneti 
zavarainak kiküszöbölésére pedig ren- l 
deletek fognak megjelenni, amelyek 
az egyes konkrét esetekre rendelkezé
seket fognak tartalmazni.
Felemlítetlük az állami ilkáriutk, 

hogy a sajtó egy része ellentmon

dússal vádolta meg a pótkényszer,- 
kölcsönnel kapcsolatosan. Eyro vo
natkozóan Vargha. Imre igy vála-k 
szolt

— Éu nem mondtam azt, hogy kény- 
szerkölcsön-pótkivetés nem lesz. Ami
kor nyilatkozatomat megtettem, ináj( 
készen volt a rendelet, amely a pótki* 
vetésről intézkedett. Joggal mondhat* 
tani tehát, hogy egy uj kényszerköl- 
csönről nincs ázó. A tényállás ugyanis 
a következő:

— Kivetettünk kéuyszerkölesönkép* 
pún 520 milliárd koronát, ebből az ösz< 
szegből befolyt 340 milliárd. Szüksógos* 
nek mutatkozott tehát a pótklvetéfy 
amely az 1923-as vagyon- és jövődő* 
loniadó háromszorosát, Illetve négy- 
bzeresét véve alapul, 200 milliárdofi 
lesz ki. Ebből a kontemplólt összegből 
150—180 milliárd befizetését reméljük, 
A két összeg teszi ki az eredetileg; 
tervbevett 520 milliúrdo'

Feloszlatták Wolffék nagygyűlését
Wolff Károly válaszolt Bethlen István grófnaK 

és Heinrich Ferencnek
— A Hétfői Napló (udósilójálúl. —

| és lármás tiltakozás minit i'eh. z- 
lírl.lu' a gyűlést.

Az- elnöki megnyitóbeszéd utált 
Tppeiczcr Ágostonná beszélt, majd'

Wolf Károly 
szólalt lel.

Abban a tudatban állok a poli«. 
(lkai életben, hogj nekem v.m polU 
tlkai programom, inig a többiek.- 
akiknek válaszolni akarok, a régi 
politika után kullogva akarják után 
nozu' a konszolidációt.

| _ Négy éve harcolok ugyanazon
ért az elvekért - s akkor jön agy ui? 
kincl; testi súlyút clisfiiercnj ugyani

Vasárnap délutánra !H.g> gyűlést 
hirdetett a Wolff-párt, a Magyar 
Asszonyok Országos Púi i.szós• >
rendezésében u Gólyavárban, Wolff 
gyűlésén megjelentek: Sipővz Jenő' 
polgármester, Zilahi Kiss Lajos, 
Friedrich István, Csillére Audrás, 
Szabó .József, síb. Érdekes mozza
nata volt a gyűlésnek, hogy Frad i 
rich István beszéde közben a kiren- 
deli. rendőtisztvifielő, miután előbb 
arra figyelmeztette Friedrichet. |
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'de politikai súlyát nem. (Felkiáltá
sok: Heinrlch!)

— Azt üzenem neki: nem vagyok 
hajlandó elfogadni hogy egy fából- 
vaskari káért megváltoztassam lei
fogásomat. Én nem tudok liberáiis- 
kereRztény Budapestet <1 képzel ih.

— Kijelentem, hogyha holnap ne
kem adnák Magyarország minisz
terelnöki tisztjét, akkor sem társul
nék a liberálisokkal. Én Hcinrich 
urat sem hívtam, tehát nem érten), 
hogy mit utasít vissza. Én a nehe
zen megszervezett tömegeket még
sem fogom odaadni politikai elő
nyök kedvéért.

— Avagy Gliikstal úrhoz menjek I 
társulni, aki rám hagyott négy és 
fél billió külföldi adósságot? Ma- 
radonnak tehát a szociáldemokra
ták. de azokkal még taktikai 
pontból sem egyesülnék.

Friedrich Istvá
beszólt ezután és a többi között eze
ket mondotta:

— Nem ismerem el és a legna
gyobb árulásnak tekintem azt a ke
resztény gondolatot, amely fehér 
lovon lovagolt be Budapestre és 
borzasszőrü öszvérén indul kifelé.

— Azt üzenem a kormány elnök 
urnák, hogy égj alsórésszel nem le
hel egyszerre két paripán 

Friedrich István azután rál 
országos politika bírálatára 
hüntetőnovelláról szólva, igy 
szavait: 
Az uj sajtótörvény mindennél 
szuhb. Ezentúl mindenkit be 
majd csukni...

A rendőrtiaztviselő ezeknél a sza-1 
vaknál odaszólt Horváth Gézáné el
nöknek, figyelmeztetem a szónokot, 
hogy a bejelentett program szerint i 
a gyűlésen kizárólag községi politi
káról szabad beszélni.

Friedrich István meghallotta a

Tanácskozás Korányinál 
a tisztviselői fizetések rendezéséről 
Csak július hó elsején szüntetik meg 

a természetbeni ellátást
— AH ét fői Napló tudósítójától. —

Széljegyzetek

A pénzügyminisztériumban az el
múlt héten kezdték meg az 1924—25. 

|óv első felére szóló aranyköltségve- 
i tés összeállítását. Smith Jeremiah, 
pénzügyi főbiztos már több ízben 
tárgyalt Korányi Frigyes báróval a 
költségvetésről, amely a népszövet- 

jségi delegáció budapesti tartózko- 
i dása idején már elkészüli ugyan, 
azóta azonban az egyik legnagyobb 
kiadási tételben: a köztisztviselőt 
fizetések összegében változás állott 
be. A Kansz ugyanis a fizetésrtínde- 

Izés ügyében erélyes" mozgalmat in
dított, amely elöl a pénzügyi kor
mányzat sem zárkózhatott el. A 

; pénteki niiuisztertanács hosszasan 
foglalkozott ezzel a rendkívül fon
tos kérdéssel, döntést azonban nem 
hozott. Munkatársunk beavatott 
helyről a következő információt 
szerezte ez ügyben:

— Amidőn az arany költ ség vetés 
1 elkészült és azt Kállay Tibor dr. 
1 Strakoschnak bemutatta, a uépszö- 
I vet ségi delegáció elnöke az első át
tekintésnél kijelentette, hogy

l a köztisztviselői fizetéseknek 
Kállay Tibor által kontmeplált 

összegét kevésnek tartja.
Erre Kállay uj tervezetet dolgo

zott ki, amely szerint a szanálási 
időszak első félesztendejében a köz- 

.....................„........ ............ tisztviselők mendenféle természet
figyelmeztetést. é« erre hirtelen ah-1 beni ellátása megszűnik, n fizetést 
hahagyla beszédét.......................................pedig az aranyparitás 42%-ára eme-

Nagy zajongás követte ezt a jele- lik.
netet a glyóavár termében. A hnll-| 
gatók tiltakozva ugráltak lel helye
ikről és zsebkendőjüket lobogtatva, 
pfujollak és szitkozódtak.

A fjziinni nem akaró Lármára a 
rehduri'elügyelő adoHZÓlt valamit az 
elnöklő Horváth Gézúnéuak, aki a 
következőket jelentette be:

-- Azt az utasítást kaptam zár
jam be az ülést.

Erre a jelenlevők már fel ugráltak 
padjaikból és tömegesen oda födni tk 
a szónoki emelvény elé A rendel 
csak hosszúbb idő múlva lehetett 
helyrén! lilán 1,

KZCU)-

rosz- 
lehet

A terv szerint már június l-én 
meg kellene szüntetni a termé
szetbeni elátást cs életbe kellene 
léptetni a 42%-os aranyparitásos 

fizetést.

Telefon 1
Jóxacf 118-50
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EGYIK 19, A MÁSIK Eav n,, JAN 20. Tudnillik a büntető 
Iáról van szó. Az elsőt Nagy & 
rnnalta, aniamdikat PeA« S 
Az elsőre PesthlJ mondotta 
rossz, emerre Nagy Emll'mSi 
hogy nem jo. A közvélemény 31 
kimondja mmdakettőre a siS 
cidt: az egyik 19 s a másik en,, 
jf/n 20. JKözben azonban változott a hely

zet. Strakosch és Smith egyaránt 
kifejezték azt az óhajtásukat, hogy 
a tisztviselőfizetéseket komoly for
mában és megelégedésre kell ren
dezni, inkább máshol kell a kiadási 
tételeket redukálni.

I — De közbelépett a KANSZ is. 
Deputációt küldött a pénzügymi
niszterhez és kimutatta, hogy a 42 
%-os atany paritásos üzetés — a 
16.000-cs szorzószán) alkalmazása 
esel én — rendkívül csekély, tekintve 
a természetben! ellátás megszűnését, 
hiszen egy IX. fizetési osztályba tar
tóz*') tisztviselő mindössze 1,851.520, 
korona fizetést kapna.

— A pénteki minisztertanács tár
gyalta ezt a kérdést, de határozatot 
csak anyiban hozott, hogy

a természetbeni ellátás meg
szüntetését és az aranyparitá
sos fizetés bevezetését julius 1- 

ig kitolta
Korányi Frigyes báró pénzügymi- 
niszlert pedig megbízta egy konkrét 
terv kidolgozásával. Korányi ennek 

megbízatásnak eleget is tett és 
szombaton délutánra magához 
kérette a minisztériumok összes 
osztályvezetőit. Több mint ötven 
miniszteri tanácsos és államtit- 
titkár jelent meg a pénzügy mi

niszternél,

a

aki velük hosszasan tanácskozott. 
A kérdésben a hét elején már vég
leges döntés várható, mert Smith 
Jeremiah sürgeti a költségvetést, 
amely addig nem készülhet el, aiuig 
a köztisztviselők fizetése ügyében 
nem döntenek. . •

E&evvápy és Társa szobrász- és 
lakberendezést iparvállalata 
Budapest Vili, Üllői űf 32 b '«wílv4fa«f bútordarabok éa aen»nltu~ Telefónhivó t József 102-36 Maiittaaa

Ki nem tudja még?
hogy olcsón és Jól csak a

r i

Telefon i 
József 118-50.

I'

vimeamiar^.
VSJ. Rákóczl-ut 42. szám

tehet vásárolni!
Duplaszéles ruhaszövet . K 47.980
Divntcsikos aljszövef......................  48.900
130 cm. széles tiszta gyapjú

kosztüm szövet...........................  110:000
130 cm. széles köppeny és kosz

tüm Koverkoat ............................... 138.000
Férfi divatnopée.................................  125.000
145 cm. széles tiszta gyapjú le

get kamgarn cheviott................... 158.000
140 cm. széles nehéz tricotse-

lyem................................................  220.000
Taítalin minden színben ... „ 82.000
Japonée minden színben.....................118.000

Hímzett batlst különféle szí
nekben ......................................... K

Mintás kretonok...................
Divatmintás mosödelaln . „

uiétcre

14.980
17.800
17.980

120 cm. széles színes gre-
nadin..................................... 24.800

105 cm. széles csíkos maroqain „ 78.000
Kelengyevászon........................19.000
Kelengyechiffon................................„ 23.700
Duplaszéles lepedővászon . . „ 49.200
Portörlö darabja...........................  15.800
Háslvászon törülköző drb. . 22.000

Burberry, Coverkoat, valamint Crépe de chlne és 
vábbá paplanok, ágygarniturák és egyéb selymekben, to* 

chalselonge-takarókban nagy választék.

Nagy maradékvásár rendkívülien 
kedvezményes ár>a& reflett!

t™GRE EG™?TL 4ddiff k^t. 
^odtak ^oy^ással. hogy végre ncl 
kerülhették el sorsukat. EauméSí 
lettek: Wolff és Gömbös.
nem mai keletű, csak eddig balkezu 
volt, azaz törvénytelen. Szombatot 
aztán törvényesítették Isten én cm. 
berek előtt. Gömbös Gyulát bevá. 
lasztották Wolff mellé vetélytár, 
Az esküvő ünneplés volt. Grdtuld. 
lók özönével érkeztek. Úgy mond, 
ják, hogy a tartós viszonyhoz meleg, 
hangú táviratban gratuláltak: fíeth. 
len István gróf, Huszár Károly él 
Vass József.

ÉN NEM, DE TE SE. A vari* 
menti ellenzék mindig csodálkozik 
azon, hogy liethlen túljár az eszü
kön. Erre mindig a végén jönnek rá 
x akkor egymás ellen fenekeinek. 
Most is, Bethlen hagyott az ellenzék- 
vek-11 helyet az ellenőrző bizottság, 
bán. És az ellenzék nem tudott egg- 
ségesen 11-t kiválasztani. Vagy több 
volt (ez gyakrabban fordul elő) vagy 
kevesebb.Pontosan 11-ben soh'se tud- 
tak megállapodni. Ha én nem, akkor, 
te se. Ez volt, az elv. Ezt, nem pioiid’ 
ták, de gondolták. Mindenik gon
dolta. Tizenegyben nem tudtak meg
állapodni. És most jön a tragikómi- 
kum: végre megegyezett az ellen- 
zfk abban, hogy a kritikus két 
helyre a kormánypárt válassza meg 
az ellenzéki tagokat. Mondhatja-e a 
miniszterelnök ezek után, hogy ai 
ellenzéke nem, loyalis. Ha ö is ilyen 
volna? Talán ez nem. lenne jó.

Veszedelemben 
a Műcsarnok

Szerdán ankét lesz a kul
tuszminisztériumban

— A Hétfői Napló tudósítójától. -
A kultuszminisztériumban szerdán dél 

előtt 11 órakor fontos értekezlet 1<*«. 
Klebelsbcrg Kuno gróf kultuszminiszter 
ugyanis ankétra hivta össze a Képzőm « 
vészeli Társulat anyagi helyzetének s» 
Hálására a kivetkezőket: Petnvldi 
kot, n Szépművészeti Muzeum igazgat * 
□át. Végh Gyulát, az Iparművészeti Mú
zeum'Igazgatóját, Lukács György, vöt 
kultuszminisztert, Bánffy Miklós grofo 
a Képzőművészeti Tanács elnöké. 
fíauszmann Alajos, műegyetemi tanártnczuszrnunn aihjuo, -
Kohner Adolf bárót, a Képzőművészet. 
Társulat igazgatóját, Korb Flórist, 8 
Képzőművészeti Tanács alelnökét, GM' 
Oszkár festőművész-tanárt, Alpár if 
nátzot, Páur Gézát, a Képzőművészei 
Tanács főtitkárát, Kertész K. Hóbortét, t 
kultuszminisztérium művészeti ősz 
tályána vezetőjét, Hónap Zoltán minisz
teri tanácsost, a közalapítványi igazga 
tóságot, Haasi Aludár miniszter) taná
csost. Az értekezlet összehívása azor 
vált szükségessé, mert a Képzőmii veszet 
Társulat és az állam között a Mücsarno 
bérűetére kötött szerződés június elsejei 
lejár, a Társulat auyagi helyzeti' pc *8 
az utóbbi időben annyia leromlott, nogj 
az uj időszakra az aranyparitásra oin« 
bért megfizetni nem tudja. A Muw"1 
nők tehát komoly veszedelembe kern • 
Az államnak módot kell találnia ao - 
hogy n Képzőművészeti Társulatot s 
nálja, mert a rekonstrukciós ,er''A 
könyörtelen végrehajtása elvégre 
sem teheti tönkre kultúránkat. A « 
dai értekezlet előreláthatóan nchtz p 
lómát lesz hivatva megoldani.

BRILIÁNSOKAT
gyöngyOliet.rigUeKeket mindenkinél
veszek Saihaiy Emil, Király 

(Teréztempfommal izemben)

VISELT
Népszínház ucca 18. szám. Telefőn: Józset

(Teréxtemptommal szemben)
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Szólásszabadság —- 

Sajtószabadság
a nwuzeiek életének, te ilödésének 

£ A 

íjZ»‘ féltékenyen őrzött ki n- 
í!. de talizmánja volt allami es 
áreadahni életünknek A kritika, 

ellenvélemény, n kisebbségi fel- 
fncás jogára mindenütt es minden 
dóben gondosan vigyáztak, jnert a 
kritika volt a termékeny fold ál
dást adó reggeli harmatja.

< szabad állami és társadalmi 
■lít e két eddig érintetlen pillére el- 

készül támadásra a kormány a 
hízszabályrevizibval és a bünteto- 
norellával.

Nem vagyunk elragadtatva pár- 
lamentünk alkot mányozó munkájá
tól \ konmiün bukasa óta alig tet
tünk komoly lépéseket előre, sót 
gazdaságilag alább csúsztunk. A 
parlament személyi harcok színte
rére sülvedt. ahol komoly alkotnia- 
orozó munka alig folyt. Ám ezért 
aiicha az ellenzék tehető felelőssé. 
Ezért csak az a kormány lehet fe
lelős. melv sohasem tudja kellő idő
ben komolyan foglalkoztatni az el
lenzéket. A nemzetgyűlés többhetes 
szünet után olcsó mentelmi ügyek
kel s további szünetelésekkel fe
jérit idejét akkor, mikor komoly, 
nagy problémák megoldatlanok.

Es amikor rájuk kerül a sor, ak
korra a kormány a kritika hangját 
akarja elnémitani a házszabályrevi- 
zióval.

És hogy teljes legyen a munka, 
hogy a kritika hangja, ne juthasson 
el a közvéleményhez, jön a büntető 
novella, mely egyenesen halálra 
ítéli az ellenzéki sajtót.

Azok közé tartozunk, akik nagy 
nemzeti célok érdekében minden 
eszközt szankcionálni vagyok haj
landók, akik elismerjük, hogy le
hetnek körülmények, melyek a nagy 
najmwtipél jnegvalósitására a dik
tatúrát Írják élő parancsol óán. 
Éhez azonban feltétlenül szükséges
nek tartjuk, hogy az ország, a nem
zet többsége lássa, tudja, legalább 
erkölcsi bizonyossággal érezze, hogy 
ami történik, az a nemzet nagy, 
egyetemes érdekében történik. Ga
ranciákat kell látnunk, hogy akik 
a diktatórikus hatalmat a kezükben 
tartják, azok tudnak, akarnak a 
nagy nemzeti érdekekért és csak 
azért, cselekedni.

Ma azonban ezt nem láthatjuk, 
nem érezzük s bárhol keressük a 
nyomait, nem találjuk. Amit lá
tunk, amit találunk, az a legjobb 
esetben bizonytalanság, tapogató- 
zaí, kfeérletezés a kitűzött célokban 
épugy, mint az eszközökben. Se bel-, 
^külpolitikánknak nincs átgon
dolt céltudatos iránya. Senki sem 
tudja, hogy mi fog történni holnap, 
bot, amikor Angliának. Svédor
szágnak, Dániának munkás kormá
nya van, amikor a francia válasz
tusok a reakció bukását eredmé- 
W’ Mikor mindenütt kft
jutunk a józan és egészséges 
demokratikus megmozdulás jeleit 
.1 .f, J,kkor náltínk házszabáhr- 

az ellenzéki kritika cl- 
???!ta8a'ra* a büntető novellával a 
Sí p] enőrzéséuek kivégzésére, a 

furfangos kizárásával a 
LlKuzsbakötésére készite- 
,,ek tofvényjavaslatokaú

A szólásszabadság, a sajtószabad- 
fS, .^'Melyiknek megesonki- 
dvo J0R^8ztés. Nincs a világnak 
foLíL?nrlaJnentje‘ nme|7 ny°u j"*- 
láffnnV^0,7' h°zzúiárulna. nincs n vl- 
iXr o‘yan fin.jtój.». melyet nz Ön
hatni az erös‘’-tk eln.'mit-
kafnn/.- teler patör fekete ólom- 
a, 4-*j.cro. hatalom, mely mint 
M avÍ8 e,sblírl a, utakat és azo 
®íl«nak ” robanb Árral szem ben- 
b^L®1,Ioljak Meg »&ök, akik a 
nőve ?;!yI.?v5zJó. 8 « "büntető-
az oWmu'TP festik a falra, hogy 4é-± mJt0tt . hn"*’ nz óságok 

basahjai sokszor 
krlüli«.PSIÍ’n',k- D”nt ’ ,e*-

I
I

A magyar kölcsönt
OfkOiföidiíőzsdMgiákjegyezni
— A Hétfői Napló tudósítójától. — I ben elhelyeznie valamely pénzeső-' 

A külföldi kölcsön elhelyezésének portnál a külföldi kölcsönt, a ma- 
mAfl ni. M í n í vAl r.iÁrv Tiiínzlirr ninne l*»«tnánmab l-nc tnfxro TTOT! 1módozatairól még mindig nincs gyár kormánynak kész terve van. 
végleges döntés. Illetékes körökben,) 
mint beavatott helyen értesülünk. < 
mostanában újabb terv merült fel. 
Abban véglegesen megállapodtak, I 
hogy a Nemzeti Bank működé?nnek i 
megkezdése előtt, semmiféle kon
krét lépést, nem tesznek a plasziro- • 
zásra. A . kölcsön elhelyezésének 
előkészítésére tudvalévőén Jakab 
Oszkár miniszteri tanácsos London
ba utazott, később követte őt Te- 
leszky János, volt pénzügyminisz- 
ter, aki azóta beható tárgyalásokat 
folytat. Teleszky mindenekelőtt sir 
William Goodot kereste tel. aki 
rendkívül értékes szolgálatokat 
tett a Magyar kölcsön ügyének.

Arra az esetre, ha Teleszkynek 
Londonban nem sikerül egy összeg-

Junius elején — a Magyar Nem
zeti Bank működésének meg; 
kezdése után — jegyzésre szóló 
felhívást tesznek közzé öt világ
város: London, Párizs, Madrid, 

Milánó és Zürich tőzsdéin.

ElMid csalija a MM
Kavarodás a 33-as bizottság ellenzéki lelöltjei körül. 

Meglepetéseket hozhat a keddi választás
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A nemzetin* ülés három napi szünet 
után kedden ül újra össze. A keddi ülés 
napirendjére a többi között kitűzték az 
úgynevezett 33-as ellenőrző-bizottságnak 
a. megválasztását. A pártok tudvalévőén 
úgy állapodtak jpeg, hogy ebbe a bizott
ságba. anioly a szanálási törvények vég
rehajtását lesz hivatva ellenőrizni, 17 
tagot választ az egységes párt, 4-et a 
kormányttámogató kereszténypárt. 1-et 
a Heínerich-párt és ll-«t az ellenzék.

Az elenzéki tagok jelölése körül már 
a kezdetben is nagy bonyodalmak tá
madtak. Azt a számarányt ugyani?, 
amelynek alapján az egyos pártfrakciók 
a jelöléseket megejthették, nagyon igaz
ságtalanul állapították meg. Kr. ellenzék 
tudvalévőén a következő frakciókra 
oszlik: 1. a szocál demokrata párt (24),
2. a fejvédők (7), 3. a keresztény szocia
listák (5), 4. a demokraták (4), 5. a Kos- 
suth-párt (4), 6. a 48-as földmives párt 
(3) és végül 7. a pártonkívüliek, akik 
egymás között kisebb-nagyobb ellentét
ben álanak és épen ezért közös pártot 
nem alkothatnak. Ez a csoport viszont 
a szocialistákat leszámítva, a legna- 
gyob szigetét alkotja az ellenzéknek. Kö
zöttük vannak: Apponyi Albert gróf, 
Andrássy, Gyula gróf. Ugrón Gábor, 
Rassay Károly, Sándor Pál, Bárczy Ist
ván, Gaál G asztam, Paupera Ferenc, Far
kas Tibor, Östör József, Hegymegi Kiss 
Pál, Beck Lajos, Baross János, Szilágyi 

valóságos ellenzéki
Az történt ugyanis, hogy Hegymegi 

Kiss Pál, az ellenzék egyik vitarende
zője, felszólította a folyosón sétáló l g- 
ron Gábort és fíassay Károlyt arra, 
hogy a pártonkívüliek két delegátusá
nak megválasztására jelenjenek meg a 
parlament dohányzójában. A felhívás 
következmónyeképon a következő éles 
diskurzus fejlődött ki:

Ugrón Gábor:
Nem .negyek. Engem sohasem hívta

tok meg semmiféle ellenzéki értekezlet- 
ro. Most sem megyek el. Tudom, hogy 
miért nem hívtatok. Úton •útfélen han
goztatjátok. hogy nem vagyok eléggé 
elelnzéki. Miért! ToMn azé 4, mert nem 
megyek fejjel a falnak!

Hegymegi Kiss Pál:
Arról van szó, hogy a 33 ns bizott

ságba két pártonkíviilit, válasszunk 
olyanokat, akik a szauá'.úsi javaslatok 
ölen szavaztak.

Rasaay Károly:
Én a javaslatok el’en szólaltam föl, 

ellene is szavaztam. De hogy jönnok 
ohoz a különböző ellenzéki pártok ing
jál, hogy a párlonkívüliek közül ők vá
lasszák ki a két delegátust Ezt csak 
maga a nemzetgyűlés teheti. Hiszen 
a pártori kívüli ok nem alkotnak scnr.nl- 
félo pártot Ezek utón nem reflektálok

A felhívást és a jegyzést ugyan-' 
olyan formában eszközöltetnék* mint I 
a román kölcsön esetében lörtén’t.

Beavatott informátorunk végül 
hangsúlyoz!, hogy előreláthatóan 
erre a lépésre nem fog sor kerülni* 
mert minden reményünk megvan 
arra, hogy a kölcsönt valamely lon
doni, esetleg amerikai pénzcsoport 
teljes összegében jegyezni és folyó
sítani fogja.

Lajos, Forsier Elek. Szculpéteri Kun 
Béla, Jallavicini György őrgróf és 
Strausz István.

A közös pártba nem tömörült ellen
zékiek száma tehát 18 és így joguk 
lett, volna arra, hogy legalább négy 
tagot kinőhessenek a 33-as bizott

ságba,

hiszen a 7 tagú fojvédőesoport kettőt 
delegált. De figyelembe kellett volna 
venni azt a tényt Is, hogy

a párlonkívüliek csoportjában sze
repelnek a parlament legékesebb ne
vei, azok a politikusok, akik szak
értelemmel. teljes hozzáértéssel és 
nem. demagögikus alpolitizáldssa 
szoktak résztvenni a bizottsági mun

kában.
Epén az a körülmény, hogy nem ki

csinyes pártózeinpontok, hanem a köz
gazdaság általános érdekoi vezetik őket, 
azt követelte volna: nyújtson a. kor
módot arra, hogy Andrássy, Ugrón, Ras
say, Gaál Gaszton stb. épen a nemzet i 
érdekében nem maradhassanak ki ab
ból a 33-as bizottságból, amely két és fél 
éven keresztül egyetlen ellenőr zős terve 
lesz a kormányzatnak.

A kérdés körül kiélezett elleniéi pén
teken a nemzetgyűlés folyosóján

csatában robbant ki
semmiféle tagságra és nem szavazok

A vitába itt beleszólt
Meskó Zoltán ■

is:
— Igaza van Russaynak. Egyébként 

is a pártonkívüliek a rógi parlamenti 
gyakorlat szerint sohasem választottak 
Önmaguk közül, hanem a parlamentre 
bízták a választást

Rasay Károly:
Ez így nem más, mint. Önképzőkör! 

előválasztás.
Ugrót Gábor:

— Hogy válasszak én a pdrtonkivü- 
liek közüli Apponyit állítsam szembe 
Andrássy val, Andrássyl Rassay val, Ras- 
sayl Gaál Gasztonnal és a végén min
denkit saját magammall

Az éles diskusznak az elnöki csengő 
vetett véget Az egyik vitázó befejezésül 
megjegyezte, hogy a közönség liolyea tá
jékoztatása céljából le fogja közölni az 
egyik napilapban az ellenzéki politiku
sok által kijelölt delegátusokat és 
ugyanakkor

közölni fogja a mellőzött ellenzékiek 
illusztris listáját ékes bizonyítékául 
annak a ténynek, hová siilyedt a ma

gyar politika.
íme a pártoskodáa éa a szemályl gyűlöl- 
ködös eredménye.

A keddi választás elé épen ezért álla" 
Iáuos érdeklődéssel tekintenek. Ugrón 
Gábor ugyanis úgy nyilatkozott munka* 
társunknak, hogy azon a jelölésen^ 
amely a pártonkívüliek részéről Jp. 
ponyi Albert grófot és Szilágyi Lajost 
küldte ki a 53-as bizottságba, csak egy 
elenyésző csekély töredéknek a válasz* 
tása volt.

Értesülésünk szerint a pár tón kívüliek 
pénteki jelölő értekezletén mindössze 
liürman veitek részi: Hegymegi Kisá 
Pál. Beck Lajos és SZrnusz István. Ez a 
három képviselő igazán nem lehet fel* 
jogosítva arra, hogy a 18 pártonkívüH 
nevében döntsön. Kedden ebben az ügy* 
ben felszólalás is lesz a nemzetgyűlé
sen. A pártonkívüliek ugyanis megbíz* 
nak valakit azzal, hogy a házszabályaid 
hoz szót kérjen és ezért a sérelemért or* 
voslást kérjen. Nem lehetetlen teháf^ 
hogy a nemzetgyűlés meglepetéseket éfl 
nagy viharokat hozhat. (rtk.)

Eskütt Lajos 
veszteg tési ügyét csak 

ősszel tárgyalják
Összes ügyeiben egyesítették a* 

eljárást

Amint ismeretes, a télen több felszólal 
lós volt a parlamentben, amelyben ellen* 
zékí szónokok szemrehányást tettek az 
igaz8ágíigyiniiiiszternok, hogy Esküig 
Lajos évek óta húzódó bíin pőrét még 
mindig nem tűzték ki tárgyalásra. Nagy 
Emil dr. akkor megnyugtatta az ellen* 
zéket s megnevezett egy fix terminust 
— amely időre szerinte a bíróság máris 
kitűzte a tárgyalást. A volt igazság* 
ügyminiszter azonban tévedett a dá
tumban, mert szó sem volt akkor még a 
főtárgyalás napjának kitűzéséről, hisg 
Eskütt ügye még a vádirat ellőni kifo
gás stádiumában volt s nem a főtárgya* 
lás, hanem a kifogási tárgyalás napjai 
volt kitűzve az általa megjelölt határ
napra.

Ezután Esküit Lajost újból letartóz
tatták, mért több politikust azzal fenye
getett meg. hogyha tekintélyes hallga
tási díjat nem fizetnek noki. őket i< 
belekeveri a bűnügybe. Kújöif f. arra 
hogy több hivatalos iratot, elcsent a 
minisztériumból. Eskilt ellen tehát rá
galmazás, zsarolás és lopásér* is megin
dult az eljárás. Az ügyben Zacsá'ő Béla 
dr. vizsgálóbíró a héten teljesen befő 
jeztc a vizsgálatol s felszólította a vé
dőket, hogy — amennyiben — akarják* 
terjesszék be n bizonyítás kiegészítései 
iránti indítványukat. Györki lmro dr„ 
Eskütt védője szombaton már be is 
adta kérvényét, amelyben több politikus 
és -más tanú beídézésél és kihallgatását 
kérte. Értesülésünk szorint a vizsgáló
bíró kedden dönt a kérvény tárgyában 
s lm esetleg elutasítaná a bizonyítás ki
egészítése iránt beadott indítványt, úgj] 
vádirat elkészítése céljából az ügyész
séghez. teszi út az iratokat.

Ettől az ügytől függetlenül, a veszte* 
getésl ügyben tudvalevőleg a vádta
nács már vád nlá helyezte Eskiittet ifl 
kilenc bűntársát, nkik kiutalási engedé
lyek címén nagyobb összegeket fizettek 
Eskütínek. Az ügy iratait Tör^ky Géza 
dr. kúriai bíró, a büntetőtörvénynek 
másodelnöke tanácsának- osztották ki s 
úgy volt, hogy még a nyári szünet 
előtt kitűzik a főtárgyalás határnapját. 
Értesülésünk szerint a bíróság együtte
sen akarja letárgyalni Esküttnek mind 
a két bűnügyét s erről h főtárgyalást 
az egyesítendő bűnpörben csak a nyári 
szünet után — valószínűleg csak októ* 
bőrben fogják megtartani.

Jő tanácsi
legbiztosabb, 

iegnisznosabb 

iDÍ<BÖ8ÍBhteléS. 
ha azonnal beköltözhető 

családi 

házat
vagy

telket 
vesz Budapesten, mert I 
ingatlanoknál csak em- I 
tán lesz igazán áremel- I 

kedést j
Bővebbet a tnlajdonofoknil: |

BÉKÉSI RT. »"i|
tektaijáa* tatja_________j
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Csak állunk 
és várjuk a vevőket — 
mondjak a pesti boltosok

— A Hetiül Xapló tudósítójától. —

Néhány hónappal ezelőtt, — ruikor a 
pesti üzletek kirakataiban szinte óráról 
órára változtak az úrjelző cédulák és 
boldog volt, aki cipőre, ingre, szövetre 
cserélhette papirkoronúít — senki sem i 
hitte volna cl azt, ami most bekövetke- . 
zelt. Néhány hónap előtt bessz szele sö- I 
port végig a Szabadság tértöl a Rom- , 
bach uccáig, ‘ • •
telén bankok 
mályba. Nem 
juk szükség.

De a nagy 
nos — magúval 
erőt, is, amely szinte pőtólhutatlan. 
pénztelenség, 
méhen volt » 
közönség, 
formán 
tőzsde tájékán, egyik napról a másikra 
pénz nélkül maradt. Ezt pedig legjobban 
a kereskedelem érzi meg. Nincs pénz. 
Nem vásárol a közönség. Röviden és 
egyszerűen: panganak a pesti üzletek.

Mit mondanak a kereskedők?
A Kammormayer Károly uccai Kókay- 

fcle köynvkercskodésben halljuk az első 
választ:

— Kérem, 
szokva ohez. 
bármilyen kicsi módon Is 
nem megy az üzlet. Hiába 
a könyv kultursziikséglet. 
még ín ezt próbálja először

A Bazilika mellett a 
nagy jútékáru-íizletben is igy mondják:

A játékot senki sem tekinti élet
szükségletnek. Mi lehat érezzük, nagyon 
is érezzük a pénzhiányt, tapasztaljuk, 
hogy semmi vásárlási kedv sincs.

Egyik legnagyobb belvárosi szövetilz- 
lctbcn megint csak így:

— Nincsen pénz — nincsen üzlet. Ha 
van is forgalom, az csak annak tudható 
be, hogy a közönség már úgyszólván 
teljesen le van rongyolódva. Vételkedv, 
piano vásárlási láz, hol van az kérem? 
Régen meghall. Mondom, ón nőm is pa
naszkodhatok, de jól tudom, hogy bi
zony sok-sok üzlet van. ahol csak élnek 
és várják-várjúk a vevőket.

Még a fényképészeknek is rosszul 
megy.

Dlskay Sándor, az ismertnevű fényké
pész és fotoriportor, aki annak idején 
Károly király koronázási felvételeit is 
készítette, ez' mondja a fényképészek 
helyzetéről:

— Fénykép? Mit lehet erre mondani? 
Hát kinek van ma pénze fényképre? 
Ezelőtt hat hónappal talán több tőzsde- 
tagsági igazolványt készítettek a fény
képészek. mint ma — például — esküvői' 
fotográfiát. Néhány színházi fényképész, 
néhány olyan, aki bel- és külföldi ké- 
i'eslapoknak dolgozik -- ezeknek még 
tűrhetően megy.

Soknak azonban sajnos — nem fé
nyesen megy az üzlet.

bunktalan pénzek és pénz- 
tiintek cl u jótékony ho- 
baj — mondtuk. Nincs rá- ,

tisztulási folyamat — saj 
ragad olyan értéke 

A 
a szó legszorosabb értel- 

'>( nztelenség állt elő. A pesti 
melynek apraja-nagyja jó

kivétel nélkül érdekelve van a

mi mór hozzá vagyunk 
Ilii a gazdasági helyzet 

megváltozik. 
valljuk, hogy 
A közönség 
nélkülözni. 
Liebncr-féle

A büntető novella 
halálra ítélte az ellenzéki sajtót 
Rupert Rezső kritikája a novella satóügyi vonat

kozásairól
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A büntetőnov elláttak különö
sen a sajtóra vonatkozó része 
a2, amely politikai és jogász 
körött kritikáját a leginkább 
provokálja. A sajtószabadság 
védelmére a sajtó munkásai 
is megmozdulnak, annál in
kább, mert a biintetönovella 
szakaszai ex isztenciáj tikban 
érintik a sajtó munkásait.

A magyar sajtó, amely\ min- 
időben 'majdnem páratlan lelki
ismeretességgel teljesítette hi
vatását, hir szerint, megmoz
dul egyetemlegesen a büntető
novella ellen s mcbvivja exisz- 
teneiális harcát azzal szemben. 

Munkatársunk kérdést inté
zett Rupert Rezső nemzetgyű
lési képviselőhöz ebben a kér
désben, aki véleményét az aláb
biakban fjtette ki:

— Mindaz, ami a büntető novellá
ban a sajtóról szól, nem egyéb, mint 
a létező, főleg ellenzéki sajtó teljes 
beszüntetése s ellenzéki politikai la
pok alapításának lehetetlenné tétele.

— Ha végig tekintünk a novella 
egyes intézkedésein, mindjárt a 3. 
§ megdöbbent, mely három évig ter
jedhető fogházbüntetéssel sújtja azt, 
aki politikai jogainak felfüggesztése 
után cikket tesz közzé. Fokozza a 
veszélyt, hogy a javaslat a sajtó
eljárásban úgyszólván stat áriái is 
határidőket szab meg.

— A javaslat veszedelmesen ki
terjeszti a rágalmazás és becsület
sértés fogalmát. A novella 13. §-a 
szerint az „erkölcsi megbecsülés 
csökkentése" ezentül 'rágalmazásnak 
minősül. Ez a szakasz magában is 
odavezethet, hogy

— Halálos csapást, mér a sajtóra, 
mely mindent betetőz a 45. $, amely 
szerint

az ügyészség indítványára a bi- 
rósáff az ítéletben kiszabott bün
tetésen felül a lapot előbb há
rom hónapra, majd esetleg vég

legesen is betilthatja,

a javaslatot súlyosbítja a szöveg, 
amely lehetővé teszi, hogy akáh a 
múltból exhumáljanak bármily „el
követést" s nem kell az, hogy bírói, 
ítélet bizonyítsa, hogy az „elköve
tés" megtörtént-e. Még abban az 
esetben is, ha a szöveg itt némi mó
dosításon megy keresztül s az „el
követést" csak a javaslat törvény
erőre emelkedésétől számítja, akkor 
is minden lan minden pillanatban 
az életével játszik s olyan nyomás 
alá kerül, hogy nemcsak szabad 
sajtónak nem', de sajtónak 
mithat többé.

A Iegtárgyllagosabb, a 
szándékú hirlapirás is 
lenné válik, mert

__________ liótío, niájq, ,,

bizonyos, hogy a bitó is csak 
bér. aki annak ml)lrie„ cr,;„“£ 
báját, de sót volltilmi felfogásátt 
magúval viszi a bírói székbe ” 
- Csak egy védelem volna- „. 

egészséges kozszellem, de éme, $ 
nek szócsövet pusztít )a ki a kSM 
bot a novellajavaslat.
i a, »0«yvoiiásokban elms. dottakhoz hozza vesszük a javulj 
eljárási rendelkezéseit, hogy „ 3 
disag bizonyítására statáríálisan A 
vi d határidők állnak, (10. U i.í 
vádirat nélkül. egyszerű idézésS 
lehet fotárgyalásra vinni a 
likvenst,. (68. §.) akkor rövTdesM 
megpeesetelodik egy lap sorsa 
, 77 sajtónak nem marad' 
hatra es ez kötelessége, hogy err'.a 
végső megfeszítésével felvetne . 
harcot az ellen a merénylet ellen, 
amely a teljes abszolutizmus kod;', 
f.halasára készül.

Túlzsúfolt

se szá-

legjobb 
lehetet-

Magyar kir.

egy éven belül minden nemtet
sző lapot betilthatnak,

mert lehetetlennek tartom, hogy 
bármely lap egy évet is megúszhas
son ilyen cselekmény „elkövetése" 
nélkül.

— Nem is szólok arról, hogy a ja 
vaslat

az uj lapok alapítását egyszerű
en lehetetlenné, vagy csak a 
nagy kapitalizmus privilégiu

mává teszi,
amikor az óvadék összegét 324 mii 
lióbau állapítja meg

— Súlyos kifogás alá esik az in
dividuális felelősség körének még 
a fokozatos felelősség határán túl 
való kiterjesztése. Az igazságnak, a 
szubjektív felelősségnek a lég primi
tívebb követelményeivel se számol 
a javaslat.

lehetetlen vállalni, hogy 
ságirás lázas tempója..... ........
az anyag perrendszerüen ellen

őriztessék.
Ennél az intézkedésnél a legkétlel- 
hetetlenebb előzetes 'cenzúra is na
gyobb, sőt forradalmi sajtószabad
ságot jelent.

A megdöbbenést csak fokozza, 
hogy a törvény formáját használják 

' fel a sajtó megfojtására, mintha a 
zsarnokság erénnyé, vagy szabad
sággá változna, ha valamely parla- 

! menti abszolutizmus törvényes for
mát választ, vagy törvényben kotli 
fikái hatalmi visszaéléseket

—• A veszedelem méretei csak nö
vekednek, ha a javaslatnak egyéb 
alaki és főlep: anyagi rendelkezé
seire gondolunk. Se szeri-száma 

j azoknak a csapdáknak, amelyekbe 
i könnyen bele ne bótlana az ember 
!« javaslat különféle üj deliktüm- 
I monstrumai, laza tényáHadék szőve- 
\gezáse és technikai Intézkedései 
i miatt is.
' — A bírói pártatlanságra való hi-
I vatkozás egyenesen hypokrizis. Elő- 
' szöV

« törvénnyel szemben nincs és 
nem Is lehet birói garancia,

| de nem is lehet az. hogy a bíróság 
j intézmény szerű biztossággal pártat- 
I lan. Ez csak megnyugtatásra szánt 
! fikció, magasabb érdekből „igaz- 
I sággá államosított hazugság", mert

az uj- 
mellett

raktár miatt az összes 

gyermekruházati 
cikkekben 

nagy pünkösdi 
occasió eladás

Katsinka Kornél 
utódai 

gywmukruha- különligessfigík a zl(f> 
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Portrék a rákosszentmiháiyl 
gyilkosság bűnperéből 

akiket a pénzvágy vitt a bűnbe — Tóth József mln- 
22nt beismer - Kanozsay mindent tagad. - Tudtak-e 
m asszonyok a szörnyűségekről — A vádlottak egyike 
•* sem terhelt

— ’A Hétfői Napló tudósítójától. —
Egy évre a szörnyű rákosszcntmihályi 

Egyszeres rablógyilkosság felderítése 
után most felvonulnak a főtárgyaláson 
a gápadt, beesett, börtönviselt, gonosz
tevő arcok. A Markó-utcai nagy esküdt
széki teremnek csuknom homályba vesző 
padsoraiban óriási embertömeg szorong: 
a párizsi hírhedt Landru, a bécsi Miliőn 
Vukobrankovits méregkeverőnő főtár
gyalásának hallgató-típusai. Különösen 
a nők vannak nagy számban, akiknek 
boteg idegzetére balzsamként, hat a bor
zalmas bűntények végighallgatása.

A vádlottak
A vádlottak nagyobb része tagad. 

Csak Molnár-Tóth József vall. Tóth 
egyike a legfurfangosabb és éppen ezért 
a legelvetemültebb gonosztevőknek. Az 
Ő némára nincs semmi lehetetlen, az 
embereket úgy rakosgatja jobbra-balru, 
mint a sakkfigurákat és azok engedel
meskednek neki,

Az Idealista gyermekből 
rablógyilkos

öt is, mint sokakat az utóbbi években, 
B határtalan pénzéhség fosztotta meg 
teljesen morális érzékétől. Gyermekko
rában idealista volt. Alniui netovábbja 
volt, hogy tanulhasson, azonban szülei 
kivették hat elemi után és a kenyérke
resetre szorították. Nugy utat tett meg 
lefelé. Alig liusz éves korában feljelen
tette gazdáját, ahol mint keroskedőse- 
fcéd volt alkalmazva vámcsalásért. Nem 
B bűnös üldözése, hanem a jutalom re
ménye kecsegtette. Innen kezdődik az
után a rohamos züllés. Tőzsde, lopás ki
ntlétéért 3 hónapi fogház, újból tőzsde, 
majd a Köves Lipótnéval való barátko- 
ptea. A lejtőn' nem volt megállás. Az 
egészséges, eszes fiatalember először 
loérget szeroz Kövesnének, hogy az 
ínegfyilkölhasfca mostohaapját.'

A pénzvágy átka
Á főtárgyaláson elmond mindent. Ri

degén szinte kegyetlenül beszél. Hogyan 
idézte elő hideg, számitó, pénzsóvár agy- 
gyal a történéseket, hogy nem volt egy 
tette egy mozdulata sem, amely logiku
sai! bele no kapcsolódott volna a má-

Lachtnann-félo villa, melyben a gyilkosság történt.

Beismer, de nem törik meg. Nincs 
Knue megbánás, bár cinizmus sem. Ta- 
*n úgy lehetne legjobban jellemezni, 

nogy nincs benne semmi emberi. Valami 
in wr-fele aki pénzszerzésre szüle- 

ir. 8 n*cnr érni, emberek óleto
kezi'k' .tárgyaláson nem véde- 
s . ” bigliámulatosubb objektivitás-
íninriK ,fKadtsággal mond el mindent, 

nden lépését, megindokolja és a lég- 

tökéletesebb rendszerességgel építi fel 
az egész bűncselekmény várát. Az egész
ben a vagyonszerzés akarata nyilvánul 
csak meg.

— Lachraann Andrást nem én öltem 
meg — mondja —, hisz nem vagyok 
olyun marha hogy azért gyilkoljak meg 
valakit, hogy azzal másnak szerezzek 
vagyoni hasznot. Mert Luchmanu An
drás elrabolt pénzével Kövesné jutott 
jómódba.

villa kertje a virágággyal, hol Kövezné holtteste cl volt temetve.A
Kérdezés nélkül beismeri a premodi- 

túciót, az előre megfontoltságot a gyil
kosság előfeltételét. Levetkőzteti magát 
teljesen.

„Én tartozom egyedül 
felelősséggel"

Egyetlenegy emberi vonás nyilatkozik 
meg Molnár-Tóthban amikor kijelenti:

— Ha eddig esetleg vádoltam valakit, 
meggondolatlanul tettem. Ma azonban 
máy tudom, hogy mindazokért amik 
történtek, én tartozom felelősséggel.

Különösen az asszonyokat veszi vé
delmébe. A feleségét mindenáron menti, 
do védi Kanozsaynét is. Sőt Szegi Má
riát is védelmébe veszi.

Kanoxsay tagad
Tóth-
minl- 

Kanoxsay Dezső éles ellentéte 
nak. Igen izgatott, kovéssé okos,

malis intelligenciájú ember, aki mint 
a csapdába jutott egér mindenáron me
nekülni akar. Tagad, do közben ellent
mondásokba keveredik. Magyaráz, okos
kodik, a leggyöngébb szalmuszálba is 
belekapaszkodik.

— Csak nem tetszik azt gondolni, i--  uciu iviniin. ....... -- — ------- • ------  , . ,, 
nagyságos elnök ur. hogy ha9Lachmann i nyékét dátumok szoriut elreoitálja. Ez 
Andrásáé jelen volt unokája agyonlő- a határtalan pontosság szüli mindenki
végénél, obbe olyan könnyen beJenyugo- I ben n kételkedést igazmondásában.

dott volua és eltűrte volna, hogy mi 
tovább zsaroljuk.

Elnök: Hiszen Luchmauné nőm is volt 
ott. Amit maga most előadott, azt csak 
maga vallotta a rendőrségen Tóth egé
szen máskép adta elő.

Az egész bűncselekmény elkövetését 
egyedül Tóthra és feleségére akarja há
rítani.

Amikor Tótlital szembesítették és az 
elmondotta hogy mit beszélgettek máso
dik találkozásuk alkalmával, Kanozsay 
Tóth emlékezőtehetségének hiányossá
gában reménykedve megkérdezte:

— Hát mondd meg nekem mit mond
tam, miért jöttem el Sükösdről, ahol al
kalmazva voltami

Mikor Tóth erre pontosan megfelelt, 
kétségbeesetton szólt:

Nem igaz, nem úgy volt!

Az áldetektiv Puskás
Puskás Albert kihallgatására szomba

ton került sor. Hordágyon vitték a tör-

vényszéki I erembe. Ö a legintelligensebb 
képzettségű: nyolc gimnáziumot és ke
reskedelmi tanfolyamot végzett Vele
született intelligenciája azonban cse
kély. Súlyos betegsége alatt lelkileg is 
megtört, bűnbánóan adja elő, hogyan 
zsarolta mint áldetektiv Lachmannékat 
és hogyan vált eszközévé ezáltal Tó.th- 
nak a három rablógyilkosság elköveté
sénél Akaratnélküli ember benyomását 
teszi egyéniség nélkül. Könnyen befo
lyásolható és hajlandó mindenkor a báb
szerep eljátszására

Puskás volt Tóth legkiválóbb mé
diuma. A többi vádlottak jolentéktele- 
nok. Brócz, aki a mérget adta, dicsekvő, 
Összeköttetéseit és képzettségét fitogtató 
ember. Böhm pedig a leggyávább férfi 
— amint Tóth róla mondotta.

Tudott-e Tóthné 
a gyilkosságról

Az asszonyok intelligensebbek, mint 
férjeik. Molnár-Tóthné és Puskásáé, 
akik testvérek, hivatalnokuök voltuk.

Tóthné a legintelligensebb vádlott. 
Eszes és igen ravasz. Nagyon szöveti 
urát, védelmezi, amennyire csak teheti.

Azt állítja, hogy nem tudott semmit 
a gyilkosságokról és asszonyi logikával 
férje tettének mentésére fekete színek
kel igyekszik befesteui Kövesnél és 
Lachmannét. Asszony! önérzete hiányos. 
Egy asszony, aki hosszú időn keresztül 
eltűrte, hogy férje Kövesnénél félna
pokat töltsön és hogy férjét állandóan 
Kövezné vőlegényeként, omlegcssék, ilyet 
nem tesz cél nélkül. A női pszichéből 
kiindulva ennél a pontnál válik gya
nússá az ő sokat hangoztatott ártatlan
sága,.

A ravaszkodó Kanozsayné
Kanozsay né ravasz hiszterika. Modora 

kellemetlen. Indulatos s ilyenkor nem 
tud uralkodni magán. Nőknél igen gyak
ran előforduló kiváló „magoló“ képes
sége s ezáltal jó memóriája is van. Meg
lepő az a biztonság, amellyel az esciné-

Aki nem érzi a bűntudat
Szegi Mária a műveltség nlicsoi.y fo

kán álló nő. Nincs is nagyon ií- 
bűnösségével. Elmond iái ;, iI i:,o-,r 
mindent: hogyan engedte, meg Tóthnak 
a hullát tartalmazó láda elrejtését 
anélkül, hogy tudta volna, hogy a Ladá
ban mi van.

Puskásné törékeny asszony erősen haj
lamos a bűnre, tudott férje zsarolásai
ról do nem törődött vele, mert igy pénz
hez jutott. Nyomorát hozza fel indító
okul.

Egyik bűnös se terhelt
Ezzel azután teljes is a véroskezü tár

saság. Az egész egy szörnyű fertő, amely 
előtt megáll a gondolat Nincs magyará
zat a szörnyűségnek. Megremegűnk eny- 
bün és ekkora züllés láttára. Menteni 
szereplők, korosul akarnék az embert az 
emberben, do láttukra, vallomásuk hal
latára nem találjuk az embert, csak az 
állatot. Sötét kép... elszomorító színek 
az emberről.

Németh Ödön egyetemi tanár törvény
széki orvosszakértővel beszélgettem ma 
a vádlottak elmebeli állapotáról.

A professzor elmondotta, hogy egyik 
sem terhelt, családjukban sem fordult 
elő hasonló, csupán többé-kevébé meg
viselt idegzetűek.

— Kanozsayné — mondotta — a lég- 
exaltáltabb köztük. Valóságos h’sztó- 
rika.

Ezekkel az impressziókkal nézünk a 
tárgyalás második hete elé. amikor is a 
tanukhallgatások ntán a bíróság itéloto 
fogja megpecsételni a borzalmas bűnté
nyek szereplőinek sorsát.

W. Fle hn-r Margit.

fi mMielteltoffisM 
helyesli o ktnaMf- 

revlztőt
— A Hétfői Napló tudósítójától. -

Politikai körökbe!) az utóbbi na
pokban sok szó esett az < gységes 
párt ama tervéröl, amely az ellen
zéki kritikát a szigorított házszabá
lyok bevezetésével akarja lelte'el
lenné tenni. Az ellenzék oldalán 
úgy tudják, hogy maga Bethlen Ist
ván gróf se tartja időszerűnek a ház 
szabály revízió ügyiek felvetését, 
de az egységes párt harciasa !>b tag
jai forszírozzák azt.

Az egységes párt egyébként a na
pokban küldötte ki azt a bizottsá
got, niejy a házszabályrevizió javas
latát elkészíti. Ez a bizottság azon
ban nem ülésezett. Arról értesülünk, 
hogy az egységes párti bizottsági 
tagok közt az alapelvekre vonat
kozóan már történt, megállapodás 
és ennek értelmében

1. megszorítják a javaslatok kö
rüli felszólalások időtartamát;

2. pénzbírsággal és kizárással akar 
.ják megtorolni a személyes inzultu
sokat is;

3. az interpellációk inegindpk'éá- 
sát szeretnék mellőzni.

Az egységes párion bíztak abban, 
hogy tervük végrehajtásához sike
rülni fog megnyerni a mérsékeli el
lenzéket s különösen Ugrón és R: 
say támogatására számítottak. Az 
ellenzék köréből azonban erre vo
natkozóan azt az információt kap
tuk, hogy az ellenzék kooperációjá
ról a házszabályreviziót illetően szó 
sem lehet.

E helyütt említjük mv.’., hogy n 
vámtarifa bizottsági tárgyalását 

| pénteken befejezték A javaslat 
1 előre láthatóan szerdán kerül a 
, nemzetgyűlés plénuma e]é. Politikai 
i körökben a vám tar! fa tárgyalásá
nak lefolyását igen viharosnak 

1 mondják.

ÍÁSZLÓti FEKETE EREDETI ANGOL Nö! 
ES FÉRFIKELMÉK 

nagy tételekben, megkésve elestek 
raktárra. Az idény előrehaladottságra 

31 ország legnagyobb női- és firfiszövetáruháza való tekintettel tehát, ezen cikkeket különösen 
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HÍREK
A köztársaságiak 

Royal-beli vacsorája a 
bíróság előtt

JúniuK másodikán tárgyalja a tör
vényszék

A múlt év őszen egy ltoyal-szalIndá
ban rendezett p"iiiikwi vacsorán ciháiig 
zott beszédek inialt az ügyészség vállai 
emelt a vacsorán részi vevő Viliiéi Emil 
nemzetgyűlési képviselő és Veér Imre 
ellen.

A beszédek során a vád alá helyezet
tek éliellék a köztársasági mozgalmat 

Károlyi Mihály grófot. A vád tár
gyát a királyság inlézményp elleni izga- 1 
tan és bűntett frldicsérésc képezi'1.

A törvényszéken junius másodikán 
tárgyalja Krnysrl Miklós láblubiró 1a- 
nácsa Veér Imréek bünperét.

Egy bankigazgató 
kirabolta a feleségét 
A bankjában váltóhamisítást követett el

tudósítójától. —

egyik bőröndben hár.om milliárd 
értékű ékszereket találtak

■ ■ —- A hercegprímás személyesen 
'vezette a magyar zarándokok má
sodik csoportját Kómába. Az Or
szágos Kíolikus Szövet ség által 
rendezett Országos Nagynemzeti 
Zarándoklat második csoportját, 
amely vasárnap délután a trieszti 
gyorssal indult Rómába Csernoch 
János bíboros. MagynFország her
cegprímása vezette. A hercegprí
mást a Délivasul budai pályandva 
rónak előcsarnokában a vele utazó 
ttscmbery István, az. 0. Kai. Szöv. 
alelnöke. D. Jámbor, Dezső a szö
vetség s. lilkáia és az állomásfőnök 
■fogadták. A kiilönvonaloii vele uta- 
?.o1l még kioszt Sándor dr. pápai 
prolomdárius. nemzetgyűlési képvi- 
^elö.Cziróky György gróf és még a 
katolikus élet számos vezető tagja.

— Rakovszky Iván belügyminisz
ter Nyíregyházán. Rakovszky Iván 
belügyminiszter szombaton délután 
Nyíregyházára u lazult. .Nyíregy
háza iaiiáe.-i a beliigyminir-zlert. 
aki a város nemzetgyűlési képvise
lője, eg.v tavaszi ünnepségre, i vá
rosban szokásos gnlyakihajtási ün
nepélyre hivta ineg. Rakovszky va
sárnap éjjel utazik vissza a fövn- 
Yoaba.

—• Miakits Fércnc szocialista kép 
viselő temetése. Vasárnap, a dél
utáni órákban ezrekre menő nép
tömeg gyűlt össze a Vasmunkások 
Szövetségi* 'l’liiilcöly üli székhazának 
udvarán. A kernidvarban négy lo
bogó Fényű fáklya közöli, feketével I 
bevont magas katafalkon feküdi 
Miakils 1’erene koporsója. A teme
tésen képviseltei te magái a Szociál
demokrata Párt és a Szakszervezeti 
Tanács. A’jír/.'ux István nemzetgyű
lési képviselő hosszas beszédben 
méltatta a korán elhunyt Miakits 
Ferenc eidvmeil. utána a Munkás
dalárda énekelt hiirsiiztatót. öf óra 
kpr kocsira tej lek a koporsót és tö
mött négyes sorokban megindult a 
gyászkisérel a Kerepesi nii teme.tő 
felé. A monot mögött körülbelül 40

- .1 Hétfői Xnplú

Az újvidéki rendőrség táviratban ' 
értesítette a budapesti főkapitány-1 
ágoi, hogy az ottani ’Ác.nlral bank

ban Kux Ödön aligazgató, aki a tlZj , lvni
;m nztárl vezette sikkasztások és vél- bevallotta, hogy azokat a feleségétől 
mhaniisitasok után megszökött. Al-| lapja M. Szökése előtt, mikora Fele- 
lílólag Budapestre menekült. sége távol volt, feltörte a felesége

A rendőrség vizsgálatot indított i szekrényét ee az ott levő ékszereket 
és tegnap Kijxot egy szállodában, 'magához vette. Az ékszereket Buda- 
kevéssel a. megérkezése ntán elfog-■ és Becsben akarta ériékesí-

.iák. A sikkasztó bankigazgatót elő- j ,(>ni és a pénzből Amerikáim akart 
alHlották a főkapitányságra, ahol ' menüi.

I rövid vHllnt/is után beismerte, Jiogy I A budapesti TenilörséK azonban 
l.urom un lm dnmrral károsította [ nmsrváltoz.tatbi a bankigazgató út- 
nme. . .ankjal J pmiil «OT»bo» nem I iriillyA|. K,lxol kfrtóz.tatta és va-

\ talállak Azd mondta hogy idő. sámap délelőtt átkísérték az ügyész,
„őzben az adósságait fizette ki a lo-j s^g fogház.ábu. A nagyértékii éksze- 

. pót pénzből. íreket lefoglalták és erről táv-
A detektívek erre átkutatták a iratilag értesítették az újvidéki ren- 

i bőröndjét és dőrhatóságot.

Kux az ék eszetek re vonatkozólag

A budapesti rendőrség azonban

Magyar kir.

, Főnyi rendőrlegénység haladt. Ka
tói.- Lajos ueinzetgyillési képviselő, 

i;i Szociáldemokrata Párt páriá
jáéul’. Frakciója nevében tartott be- 

| szedet. Majd a dalárda éneke ntán
• I ha ni ollók a koporsót.

Magyarországi tankönyvekből nem 
i szabad tanítani Szerbiában. Szabadká- 
I ról jelentik: PribicsevicB oktatásügyi 
.miniszter a zomborí Főgimnáziumnak 
és víilószínííen más iskoláknak .is rende
leti. küldött, amelyben megtiltja, hogy 
a tanulók Ma gyár országon készüli tan* 
könyveket használjanak; az ilyen köny
veket még az iskolákba bevinni is tilos. 
A magyar tagozatban a latin, a francia 
és a német nyelvet. valamint az iroda
lomtörténetei, az. algebrát, a fizikai és a 
filozófiát 
országon 
lilán a 
l>an nem

.veket. ......
la mi lök kóréhen 
keltett.’

A repiilöakeió vasárnapja. 'A ^Má
tyásföldi repülőtéren a hadigondozot
tak javára rendezett repülőnapot vasár
nap megismételték. A nap legszebb je
lenete Korányi Zoltán pilóta mutatvá- 
nya volt, I gyanis éppen úgy, mint 
szombaton, vasárnap is mintegy ezer
méternyi magasságban levő gépről egy 
ujrendszerii ejtőernyővel kiugrott és 
néhány perc, alatt baj nélkül földet ért. 
A délelőtt folyamán megjelent a repülő
téren Horthy Miklós kormányzó kísére
tével együtt.

— Letartóztatott csaló. Éried ni finn 
Sándor 26 éves kereskedő az Egri Ág
iá r-Ta k a rék pénzt á rtó I buszon öl mii l.ió 
koronát csalt ki gabonabevásárlás cí- 
Ericdmannt. a Baross-léri Arauysas- 
szállóbaii lógták el és a főkapitány
ságra vitték.

I

I

f. udv. szállító

Alapíttatott; 1850

Szocialista-gyűlések, A szériáidé-
mokrata párt vasárnap huszonöt helyen} Hald, mely

tanították magyarul Magyar* 
kiadott tankönyvükből, mi- 

szürb-horvát-szlovén királyság
adtak ki új magyar tanköny- 
röndblet a .tua^nr szülök ős 
k'.íl.wU kínos megdöbbenést

tartott gyűlést- és Ingértekezletet. Vala
mennyi rendben minden zavaró inci
dens nélkül ért véget.

Egy évi börtönre ítélték a színész
nők tolvaját.. Sokat írtak a lapok arról 
a fiatalemberről aki Dömötör Ilona, 
Sándor Erzs iés Mátray Erzsi művész
nők lakásába különböző űrügyek alatt 
brlopózkodott és több értéktárgyat el
emeit. Egyik helyen rendőrfogalmazó- | 
nak, másutt zeneszerzőnek mutatkozol11 
be. Végül is Dömötör Ilona rendőrt hi-j 
volt és letartóztatta a szélhámost, aki 
már másodízben szerencséltet te őt láto
gatásával. Csakhamar kiderült, hogy a 
fiatalembert Lendvay Márton Ottónak' 
hívják és nem rendői’fogalmazó, nem 
zeneszerző, sőt operaénekes sem, hanem J 

finánc. Mindenáron filmszínész akart 
lenni, a tilmvá Halatok azonban nem ak- < 
ebpDillák, inért nem volt'eléggé ele
gáns”. Azért lopolt tehát, hogy jobbau 
öll.Ö7.ködhes«ék. Csengey Kálmán tá- 
nácselnök tanácsa egyévi börtönre Ítélte.

Öngyilkosságok; Cziflik Gizella 20 
éves hivatalnoknő vasárnap a Ferenc 
József- hídról a Dunába ugrott. — Jan- 
esó Irén Iá éves tanuló a Dráva uccánál 

l vetette magát a Dunába. Mindkettőt, ki
fogták és a Rókus-kórházba szállították, 

i A Gát ucca 31. számú ház III. emele- 
I tőről vasárnap leugrott Sziics Géza .11 
éves munkás. Sziics szétzúzta koponyá
ját b mire a mentők kiszálllak, meghalt

- A Dunába fűlt egy munkás. Az Er
zsébet-hid pesti oldalán épülő uj uszo
dánál dolgozott Lecsó János munkás. 
Egy gerenda lefektetése közben meg
csúszott és a vízbe esett. Elmerült.

— Halálra gázolta a vonat. A Kun- i 
szentmíklósról Budapest felé haladó vo
nat elgázolta Horvát Vince ötvenötéves 
vasutast Kórházbaszállitás közben ki
szenvedett. j

Budán niegjölt „ máju . .
/.•o>i r ke^l, l„mxzi
x.al. rlc istenként roítnul 
ilocof.iek ál „ 
elxö hnnökei - „
lok ""•mu ll Huil'irii. Odaát m,:, 

Vígan all a nyár. ./ 
jiixm nuafiatdlotlnfi, /.rt, 
Ox:tex ^akriUHI. ok., 
monoklit exenett n xzen.érr, J '~r ’ 
kiskocsmákból a nexlick « bei, xiiil öl leket hrrJh "JJJ
h. rucpapnkux helpetl b, „f á fW. 
Ximliei terítenek mostan és a 
renii harmonika bíieés,íi„/lm^ 
vattotik schrammet lenére 4

V"-'™' iei,:injn „ chllhx 
ll'indisehfnah. xof - urnmboexá' 
unmyuozo, habzó francia bor h ír 
mii az asztalra A „olgári mind^ 
helnett oezsgobotét icnrHmk ,,, 
urak cs .lulcsa lelkem hel/lclf tral‘ 
kos four szedi a borravalót. Mosl'n- 
apacs!ány-románc érzelgős slrófói 
járnak Budán és éjféltájon autótül- 
köles, kocsizörgés veri ki nz átmnt 

I o jámbor svábok szeméből, \t.jrl 
Mert Budára minden májuson ..rá. 
jön‘ a modernizálódás. Ilyenkor 
meghal a romantika. Megölik a pr,.. 
//rÁ-. Csak a zeg-zugos tabáni uccálc. 
lépcsősorán kari-karba öltve járó 
szerelmes párok őrzik ezt a szén 
hagyományt. Meg talán a Raídsi.

kocsinkéi fölött kószáló 
......... .7 ravaszkásan összehúz 

nyoritott szemmel bekukkant o lép. 
esős sikátorokba, meglesni o szerel
mesek ugró játékát.

Cérnagrenadinok 
Eponzskelmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kationok, delének 

Líbertyk, pikék 
Vásznak, sifonok 

óriási v á I a s z t é k b a ti'/j utftrijwé taron 

Kiéin Antal
dlvattruhtxtban

Király~ulca53.szám
(Akócfa-utca sarok)

Meglepő ipakat fizetek 
viseltféaflvuftákérí 
Wertheimer. Gr. Zichy Jenő u. 23. Telefón 165-23.

Hamisfosat 100.000 12.
Aranyat, ezüstöt, brilliánst, ékszeri, legdrágábban vesz

Ivúncslcs ékszerész, lllll, Baross o. 15

SEMLER J Magyar kir. udv. szállító

g Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szővetárnhÁza
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb

szövetkülönlegességeit
FÖUzlet: Bécsi ucca 7. <O.*1< f.,.., H<„ Mrol0 Fióküzlet: Koronaherceg «<■•

jggftsd&yiy1* P*Ü«. Zürich, Wien, New-York, 
Philadelphia, Chicago, Toronto, Buenoa-Ayres, Sldney
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A románok 1 
kifosztottak két magyar 
" falut
a aierbek i« raboltak - S Dailjr | 
Üersld szenzációs leleplezása

London, május 18. |
A Haily Boraid Írja: A Alagyarj 

ország. Szerbia és Románia közti j 
hatarrendezés alkalmából a legkesc- 
vúbb‘panaszok hangzottak el a szer-1 

és romáriak magatartása miatt.
Vz elmúlt hetekben a románok két' 
faíut adtak át a szerbeknek. Most, 
megállapítást nyert, hogy
•’ a románok a kiür.ités előtt mind- | 

két fabd teljesen kifosztották.
A többek közt elraboltak 3fí0 1 
disznók egész sereg lovat és I 
szerresmarhát. valamennyi vas- j 
úti. kocsit, úgyhogy most ez a 
két község a forgalomtól tel
jeset' el ram zárra. Az egyik fa- ; 

'/ubo7 elvittek, az oil található 1 
be/érwtoX az ágyakat az ágy- ■ 

ncm.iit, sőt a kályhákat is. |
Hasonlóképen viselkednek a szer- [ 

bek is. A szerbeknek most, néhány' 
falut kell visszaadnlok Magyaror-1 
szagnak « a szerbek most ezeket a ' 
falukat teljesen kifosztják. Elhur
colják az iskolák és más nyilvános' 
épiiletek berendezését, magákkal ri- 
.’zife a tomplomharangokal. sőt ki' 
rabolnak magánembereket is.

A Daily Héráid felveti a kérdést,} 
hogy manapság, amikor állítólag 
béke uralkodik, nem Ichet-e az ilyen 
rém tel tftket megakadályozni és kö- 
vptpjí, hogy az egyes községek át
adása a jövőben semleges ellenőrzés 
mellett történ jók. (M. T. 1.)

I

Megtalálták
a Oixmuide utolsó 

üdvözletét
Párizs, május 78.

A Korzika keleti partján fekvő 
Propriánóból jelentik, hogy - a kör
ieken n tengerből kifogtak egy 
Ubió-iKilackot. benne-az- ehmszbnlt
Dixiuiiidc léghajó legénységének ■ 
uiolsó üdv,üzletével. A pajoron éeTu-5] 
zavai Írva, ezek a sorok állanak:

á benzin'elfogyott. Hányódunk, 
vetődünk.

A Dixmuide emberei.
Itten veletek! Éljen Franciaor-! 

ország!

Elfogató parancs 
egy sikkasztó bank

hivatalnok ellen
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 
k Magyar Városi llank napokkal 

jelölt följelentette Hármon László 
bankhivatalnokot, aki a bankban 
yolt alkalmazva. Ilarmos hamisított 
Jegyzékkel a bank pénztárából 28 
millió korpnát vett fel és azután 
beteget jelenvén, többet nem jelent- 
«zett a hivatalban. A sikkasztásról 
a i'ovancsolás alkalmával jöttek rá, 
®®n gyanús volt Karmos hirtelen! 
’Y'pnrailósa. átvizsgálták az-| 
iiobbi héten történt kiutalásokat és 

.lőttek rá Harmos lopására.
2 bankkal egyidejűleg Dezső Jó- 

Kereskedő szintén följelentette 
p|l'kereskedő panaszában 

’JF'ólta. hogy a fiatal bankliszt- 
onc>’i tízmillió koronát adott át, 

női' <ar'n nek’ kosztpénzt folyósít- 
vpn'ni rí a •pénzt vissza akarta 
»nlL-ni ,",airao* különböző kifogá
sai halasztotta a pénz átadását, 

" 'eí,Ie« megállapított termi- 
""stró ™ ,Brt0"« be,'eltűnt Buda- 

kereskedő erre a rend- 
irm.i . följelentetle Har-
hi’gv' megállapították.
"»ár>al ',k„h',s.zto1,jaiiktisztviselö két 
M1 \|r, elutazott a továros-
'"ie. ameU01'020 eyelet adlak ki eI’ 
zépm.’T5 «er’nt « sikkasztó kö- 
M. »‘S '(^c5'c,barn»> t«n” 
í’kt’e háS..ra^ keze kic8i-

A ’éudór?' fei,u.lt' ar“ berettált. rendőrség mindenfelé keresi.

Elfogták Becsben
I _ •• _ ■ ■ ■ ■ Á.Ja fonthamisítókat 
A három olasz pénzhamisító egy felsó-olaszországi 

nyomdában készítette az ötfontos bankjegyeket
1 a hamis pénzt több budapesti bankban 
' próbálta elhelyezni éa jórészt el is he- 
1 lyezte. Ez a személyleirás tökéletesen 
fedi Villani Ettorc külsejét, akit ilyen 
formán Bécsben könnyűszerre] el lehe
tet; fogni. Villaninak Budapesten ál- 

' landó lakása volt a Népszínház uccában 
! és közismert alakja volt, a budapesti já- 
’ tékkluhoknak.

A nyomozás megállapította, hogy Vil
lani összeköttetést tart fenn két másik 
társával, akiket, azonban már hónapok
kal ezelőtt, tartóztattak le, ugyancsak 

• pénzhamisítás miatt, Bécsben.
! A bécsi rendőrség ina értesítette a 
' budapesti főkapitányságot, Villaninak és 
: két tárnának letartóztatásáról. Egyben 
I megállapítást nyert, hogy a hamis font- 

felsöolaszországi

— A Hétfői Napló tudósilójától. —
a játékosokat egyenként igazoltatták. A 
rendőrség úgy a klub vezetősége, mint 
a hazárdjátékon tetten ért játékosok 
ellen megindította a szokásos eljárást.

Ugyancsak detektívek 
meg szombaton éjszaka a 
utcában levő Terézvárosi Polgári 
Kaszinóban is. Amfkoii a detektí
vek a kaszinóba behatoltak, a já
tékteremben chemin de fért játszot
tak, amelyben hat nő is reszt vett. 
A bankot lefoglalták és a detektívek 
a játékosokat, a hölgyekkel együtt 
igazoltatták. Ka eljárást természe
tesei! valamennyi ellen folyamatba 
tették.

A detektívek szombaton másod
ízben 1 ártották razziát a Balatoni 
Úri Klubban, amelynek Szent
királyi-utcai helyiségében állan
dóan nagy bakarat játék folyik. A 
detektívek a játékteremben har
minckét játékost találtak, akiknek 
felírták .a nevét. A bankot pedig, 
amelyben negyvcnhétmillió korona 
volt, lefoglalták. Azonban a rendőr
ség emberei ezzel nem elégedtek 
meg, hanem a játékasztalt is bűn
ügyi zárlat alá vették. A klub ve
zetősége ellen, minthogy m’ost már 
a második tettenérés forrtg fenn, a 
rendőrség erélyes eljárást indít.

jelentek
Király -

Már hosszabb idő óta fel jelen tósok ér
keznek n főkapitányságra, különösen 
bankok részéről, amelyek arról szólnak, 
hogy a pesti pénzpiacon számos ha mi 1 
ötfonios bankjegy került forgalomba. 
Eddig mintegy 60 darab ilyen bankje
gye; hoztak a rendőrségre e a feljelenté
sek alapján az egyik detektivcfioport 
hetek óla nyomoz a pénzhamisítók után.

A nyomozna során kiderült, hogy a 
pénzhamisítók Bécsbn szöktek, iniro a 
főkapitány telefonon érintkezésig lépett 
a bécsi rendőrséggel. A k*t rendőrség 
érintkezés© most lehetővé tette a hami
sítók letartóztatását.

Pécsben három olasz állampolgárt tar
tóztattak le. névszerint: fíttore Villanit. 
Giuscppc Conjantek és Carto Neyeltcl.

A budapesti rendőrség birtokában bankjegyeket egy 
volt ama lérflu személyleirásának, aki nyomdában készítették.

Kártyarazzia
a Balatoni Úri Klubban, a Magyar Film
klubban, a T erézvárosi Polgári Kaszinóban

A rendőrség, mini ismeretes, célul 
tűzte ki hogy a zutóbhi időben rendkí
vüli módon elfajult szenvedélynek vé
get vet. Egy év ótn hangzatos nevek 
alatt számos kis .ugynvezett ..társas 
egyesület" klaault. ahol éjszakánként 
ádáz kártyacsaták folynak le. jelen féken 
differenciákkal. A rendőrség elhatározta, 
hogy ezeket a kétes hírű klubokat 
be fogja szüntetni.

De nemcsak a kis klubokban, hanem az 
előkelőbb klubokban váratlanul gyak
ran megjelennek a rendőrség emberei és 
rajtaütnek a hazárdjátékon társaságon. 
Szombaton éjszaka detektívek a Rákóczi’ 
utón a volt Yildiz-kávéház helyiségében 
levő Magyar Film kin bot keresték f eb

Éjszaka 12 órakor Pál; detektivfőfel- 
ügy'lőnek vezetésével nyolc detektív' je
lent meg a klubban. A portási félre tol
ták. nehogy idejében értesíteni tudja a 
játékosokat, és azután felrohanlak az 
első emeleten levő játékterembe. A rend
őrség embereinek a megjelenése termé
szetesen érthető konsternációt kelteti a 
játékosok között, akik ijedten próbáltak 
menekülni. A detektívek azonban eláll
tak minden ajtót.

Először a bankot, foglalták le, azonban 
csak húrom millió koronát találtak. 
Azután lefoglaltak ötmillió értékű zse
tonokul és magukhoz vették a kártya- 
koporsókor. Amikor mindez, megtörtént.

i
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Lósport 
Budapesti 

ügetöver»senyek

Mozsár. 2. Pityke.

Az alagi koukuTTencia a legke
vésbé som ártott meg az ügető kö
zönségének. mert a mai napon is 
rekord közönség volt az ügető
pályán és gyönyörködött a szép 
versenyekben^ A 3. futamban egy 
kisebb incidens is volt, mely szeren
csére Kovák mester lélekjelenlétével 
minden baj nélkül folyt le. ameny- 
nylbfen a sulkiból kiesett, de a sulkit 
és lovat, lefo'gta és így elejét vette 
minden további bajnak.

Részletes eredmény a következő:
I. futam. 1. Reserl, 2. Izgató, 3. 

Csaba. Tót.: 1000: 1300.
TI. futam, 1. Echo, 2. Judás. Tol.: 

1000: 1000.
111. futam. 1. 

Tót.: J000: 4900.
TV. futain. 1. 

1000: 1000.
V. futam. 1. Bajnok. 2. Tibor. 3. 

Rézangyal. Tót.: 1000 : 2600.
VI. futam. 1. Ünnepelt. 2. . Jóska. 

Tót.: 1000: 1700.
V1J. fuíam. 1. Adoma Tiltus, 2. 

Ezredes Riadó.

I

könnyen 
Oktondi

magi versenyeit
A magyar lovarcgyletnck esemé

nyek és sikerekben egyaránt gaz
dag májusi metingje a mai napon 
befejeződön. A kellemes, napos időt 
igen sokan használták fel a kellemes 
kirándulásra, n kormányzó ur őfő- 
méltósága és az arisztokrácia is fel
tűnő nagy számban nézte végig a 
ma i versenyeket

A nap főeseménye az Alagi díj 
volt, mely szenzációs eredménnyel 
végződött, amennyiben az eddig ve
retlen Oktondit Borgia 
verte meg kél hosszal, 
mentségére szolgál, hogy vélemé
nyünk szerint még nem kész, és nem 
állta a távot, az általa diktált erős 
tempó folytán elvesztette a ver
senyt. Részletes eredményünk a kö
vetkező:

L f ittam 1. Mende-Mönda (p) 
Fridrich, 2. Myoso'tls (fi) ifj. Gorn- 
bolai, 3. Szándék (4) Sajdik, nyak
hossz, 2kí hossz. F. m. Kurcös. Vo- 
gul. Szélrózsa. Tót.: 1000 : 2300, hely
re: 1000: 1500. 3800.

11. futam. 1. Pántlikáz (p) Nagy 
G. 2. Pber Alias (4) Esr-h, 3.. Pici 
kém (o) Palzák, hossz, 2 hossz. 
F. m. plonemenfc Facetté. Szívtelen. 
Tót.: 1000 : 2100, heyre: 100b: 1500,
2100.

r.) Sajdik, 
. 2 h.. 10 h. F. m.

KMMI: 5400 
futam. 1. Mutatós (1' • 1 Sejhal

Sakk
verseny.

Handful. Sí a rost. 
. Borgó. Becgfriede. 
: 1000: 2600, helyre: 
2100.
Székely (4^ Esch. 2. 
Sajdik. 3. Agricola 
Gyula. 2 h, 3 h. F. 
Taskonv, Paraszt, 
Áldomás. Karakán 

. Módi II. Dőli la 
Lidérr. Tót.: 1000:

in. futam. 1. Borgia <2-'-:) Esch 
2. Oktondi (2r.) Sajóik, 3. Arad 
(4) Nagy G, 2 I).. 10 h. F. m. Utolsó. 
Tót.:........... .....

IV .....................................
2. Vízi (10) Wecherman. 3. 
Matt (.’»• Stcnzel. 2 h.. holtv 
F. m. Őst gold, 
Nebich. Corona. 
Gra dalim. Tót.: 
1000: 1500. 3X00. 2

V. futam. 1. 
Filomela (l'í) : 
(6) Seltenreich I 
m. Sa barin. 
Nephtisz, Poio, 
Kürtös. Tandi, Módi II. 
Pazzo. Pronto. Üdére. Tót.: 
0700. 1000: 1700. 1500. 8800.

VI. futam. 1. KHiudini (4) Sajdi'k. 
2. Polymela (0) Szabó L. IT., 3. Adut 
(4) Vince ír/.. F. ni. Rába. Lajos.- 
Gyöngyi. Citera. Puszta legény, Se-t 
rény. Tagore. Fáma, Mussolini, 
Alma. Papucshős.

A csillaghegy! autotömndús 
gyanúsítottját, Pelikán Osz
kárt, a vátítanács is szabad

lábra helyezte
— *A Hétfői Napló munkatársától. —- 

A mull héten a rendőrség a tavaly? 
csillaghegyi autótámadás tetteseként le-, 
tartóztatta Pelikán Oszkár volt delek 
tivet. A törvényszéken Mrd vés 
dr. vizsgálóbírónak osztották 
ügyet, akinek nagyon gyanúsnak tűn? 
fel a megtámadott aofför. Parta fiié® 
vallomása. Karfa és két más sofför-’ 
társa « nyomozás során különböző sze-’ 
mélyleirást adtak a tettesről és mégis —/ 
amikor Pelikánná] szembesítették 
őke; —, határozottan benne ismerték fel 
a rablótámadás tel lesét. A vizsgálóbíró/ 
aki régóta tudományos alapon figyeli, 
a tanuk megfigyelő- és emlékező képessé
gét, próbára tolta a sofföket. Jegyzőjét 
feltűnő ruhába öltöztette és tiz percen át 
együtt hagyta a beidézett tanukkal, 
után sorba mega 
személyleirást 
nőén öltözött 
együtt voltak, 
más és más 
pár perccel azelőtt látott emberről. A> 
egyik szőkének, bajuszta fannak mon
dotta. a líias/k' feketének és bajpszo&uiakr 
a harmadik pedig vörös embernek fes- 
tottn le. sőt ruházatát is egymással el
lenkezően írták le.

A vizsgálóbíró látva, hogy a terhelő 
tanuk megfigyelőképességH teljesen meg
bízhatatlan, szabadlábra helyezte Peli
kánt. Az ügyészség fel folyamodott a 
végzés ellen, de a vádtanács azt azzal 
utasította el, hogy a próbára tett meg
bízhatatlan tanuk vallomása alapján, a 
fogvatartás indokolatlan lenne.

Pelikán szombaton már el is hagyta a 
fogházat.

Medico' 
ki ax

Az-' 
elé szólította őket és. 

kért, tőlük arról a feltü- 
urról, akivel az imént 
A sofförök mindegyike 

személy leírást adott — h

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

A legkitűnőbb uzsonna cs reggeli
Egy középdoboz ara 35.200.— korona 

forgalmiadéval együtt

Követelje
a főúrtól

kbvthftxbfln *s vendég
lőben a fizetés alkalmá
val minden lelkes ma. 
gyár sportember, 

hogy
■z „olympial 
zzámoló cédulán11

számoljon!
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Szolgálni fogja-e a Jegybank 
a mezőgazdaság és az ipar érdeksit 

Május 24-én alakul meg a Jegybank — 150 millió 
aranykorona értékű papírpénzt fog kibocsátani. 
A Jegybank célja a valuta stabiliyálása s a termelés 

fokozásának elősegítése lehet
I mintegy 450 millió aranykorona 

volt forgalomba. A 150 millió 
, aranykorona értékű bankjegy 

tehát egy veszedelmes deflációt 
jelent, mely drágaságot idéz elő 
s amely természet szerint ismét 
csak ingadozóvá teszi koronán

kat.
De maga az a tény, hogy a forga- 
Imnban levő pénzünk csak egyötö- 
vVi'/Sí e‘SiZ j’uális, fedezete, a mostani 
rantáThatja pénzünk stabilitását. 
.,7~ .u hitelélet szempontjából se

I

__________ héttő, u 

tőkeemelés, gyárbővitás és f,„ • 
a Fábián szerszámgyárnál . 
egy külföldi csoport, vállait’ 'a!i0' 
kéltséget és a Lipták gva. 
emelést készítenek elő 
kisrészvényeseknek v„jmi J"tS’ * 
haszna szokott |enili ez„|_h;,ev»

■íyl±kl^ejeZÓer<' a
Fodor OotkáMéie M.íyar

A pénzügyiniiii ’sziur — mint is-1 
8jené les — május hó 24-ro hivta 

ssze a Ahigyni- Nemzeti Jegybank] 
alakuló közgyűlését. Arról is bcszá- 
.móllak n napilapok, hogy a Jegy
bank aliijitőkéjének n bejegyzése re- 
mónyen lel ül sikerült, Hőt messze
menően túljegyezték a tervezett 80 
(IlfiUió aranykoromig alaptőkét.

A Jegybank eszerint megalakuló* 
fsakoi] 30 millió aranykorona alap
tőkével indul meg h az alapszabá
lyok szerint egyelőre ennek a .30 
millió aranykorona értéket, ötszörö
sem felül lm la dó bankjegymennyísé- 
^et bocsátunak forgalomba.
. A Jegybank köz igazgató sáliak el
intézése, mely az alakuló gyűlés 
programja lesz, a nagy közönségre 
érdektelen. Gazdasági és kereske- 
’dehni körökben aziránt nyilvánult 
meg nagyobb érdeklődés, vájjon a 
Hegyim nk. amelynek kétségtelen 
.Célja, hogy pénzünket stabilizálja s 
megfelelő hitelnyújtással a gazda
sági vérkeringést előmozdítsa, meg 
fog-e felelhetn'r céljának tervezett 
berendezkedésében.

D célból a Hétfői Napló munka- 
jatfsa kérdést intézett a közgazda 
$ági élet eg.v vezető egyéniségéhez, 
akt aggályait az alábbiakban ismer
tette munkatársunk előtt:

— A Jegybank egyik legfontosabb 
feladata volna, hogy pénzünk stabi
litását elÖHcgitse. Erre azonban alig 
lenét gondolnunk, mert haszon

az a 150 millió aranykoronányi 
; bankjegy, melyet a Jegybank a 

tervek szerint kibocsát, nem 
lesz elegendő a szükséglet fede
zésére, amikor békében a mos
tani Magyarország területén

amelyre Nagy Andort szemelték ki 
egyesek. A legutóbb tanácsülésen 
különben csak a júniusi tőzsdenap
tárt állapították meg, mert július
ban már esetleg csak három üzleji 
nap lesz hetenkint. Bing Gyula in
dítványával, a kontremin fedezetlen 
eladásainak meggátlására, legköze
lebb foglalkozik a tanács, amely a 
G'uf/mawH-szkripouek további for
galomképességét engedélyezte és tö
röltette az árfolyamlapról a Jelzá- 
lóg kisorsolt kötvényeit. Kompasz 1924. évi kiadása < i 7

A bankok 25, a bankcéegek 50 80 meg. A közel 1000 oldalas könyv t w/ 
százalékát bocsátják el tisztviselői- mázzá a tőzsdére vonatkozó összo«» 
nek. Május végén kézbesítik a bán- . nivalókat, nevezetesen n tőzsde Uf‘ 
kokban a felmondólevelek második ! setl szabályzatát, hivatalait, az 
részletét, amelyet jóval többen fog- és áruüzleti szokásokat, a tőzsdébiróí 
nak megkapni, mint a legutóbbi el- legújabb joggyakorlatát, a tőzsde ■ 
bocsátásoknál. A Hitelbank, Angol- zott papírok pontos és résziéin* 
Magyar Bank, Olasz Bank és Le-) 1,"n*u‘4* 
számi toló Bank 
gyobb mértékben

a tőzsdén jegy- -wvv pvutuB es részletes nionek
ittöz DttUK eb uc- , rafiáját, tőzsdén nem jegyzett válkieui redukálja legna-] leírását. Bankúrkönyv. a Kompasr I? 

szeinéíyzetót, de 100.000 korona. Megrendelhető v -Kjvüm HierieKucu személyzetet, ue Korona. Megrendelhető a kiad/
aránylag ennél is több tisztviselőt hivatalban. V., Vilmos császár út 7R 
bocsátanak el a bank- és tőzsdeeé- Hl. 16. Megrendeléskor fizetendő,

' gek, egyes helyeken az összlétszáni x A „Hungária*1 Műtrágya kaL... .
I 70—RU Szá-znlóVát EriPuíilÁwiinlr «,a. Vefl*vlln«» .< ‘SdV *

Személyi Kérdések 
akadályozzák a közép- és 

kisbankok fuzlű|át 
Egyelőre almarad ai aranymar. 
Ing ranflelat — Ha megfékezik 
a kontremlnt, Jobb tőiadtk 

leírnak
Napló munkatársának ai

sz aktuális problémákról bo- 
kormány pénzügyi torveiről 
informált bankvezérrel, aki

A Hétfői 
^calma volt 
.Bzólgotni n 
Jl igen jól ______________________
b következő kijcleutésekct tette:

— Bár az aranymérlegek készítését el- 
jendelő kormány intézkedés az óv első 
felében már aligha fog életbe lépni, vé
leményem szerint ma a közgazdasági 
élet légion topább problémája a háború 
óta alakult középbankok fuziondltatdsa. 
A magyar pénzügyi élet konszolidálódú- 
Bának ez előfeltétele, és Jól érzik ezt ma
guk az érdekelt pénzintézetek is, ame
lyek eehogyeem tudnának olyan boszorká
nyosán fenyőn nrnnymérleget készíteni, 
mint amilyen a legutóbb publikált pa 
pirkoronn-mórlegíik volt. Hiszen a leg
nagyobb. régi intézetek ín jó, ha béke
vagyonúk 60- 80 százalékút mentették 
mag n sokféle látszólagos konjunktúra 
közölt.

Egy pénzintézetnek mn legnagyobb 
értéke: a háború elől ti üzletet lmzó kom- 
luntOHB A betevő- n lombnrd és áru
hitelt kérő, váltót loNr.áml tolta tó ügy. I 
lél. akivel Hz utóbbi tőtadeknnjunkturák ! 
Időjében vajmi keveset törődtek. Azok ' 
u bankok. amelyek nem rendelkeznek ' 
Uv'1 UR;vl1',1,'kkol« ”pl" tudnak áttérni a 
békegn/.<lálko<!asra A tudós tárgyaié- 
sok néhány háború előtt alakult khobb 
bank és több, jelentősen fejlődött újabb

70—80 százalékát. Értesülésünk sze
rint a végkielégítés megállapítása-1 
nál több intézet szintén redukció- j 
kát akar életbeléptetni, ami érthető 
izgalmat Tíelt a tisztviselői kar- I 
bán.

- ----- XVV1VX.CIV, n JUU81UJU * A Wiener Bankvereln osztaléka. A
világgazdasági helyzetben nem ga-j Wiener Bankverein május 14-én tartotta 

Becsben rendes közgyűlését, mely elha- !
— De a hitelélet szempontiából se ' tároztH. hogy az 1923. üzletévre kimuta-1 

latom biztosítottnak a helyzetet A itült (i3-440’78ü-800 <>• K tiszta nyereségből 
népszövetségi bizottság azt az eivet 0Hztalék fejében részvényenként 800 o.

x-_i i . . . ,..r fizettessék. Az intézet kimutatott sa-'
ját tőkéi czidőszerint kerek 342 milliárd 
o. K-ra rúgnak.

Nagyarányú koncentráció készül 
készül malomiparban. Kitűnő fór
iásból úgy értesülünk, hogy a bu
dapesti malmok hetek óta élénk 
tárgyalásokat folytatnak egy nagy
arányú tranzakció ügyében. A fú
ziók és koncentrációk egész sorára 
lesz kilátás, ha sikerül teljes meg- 

| egyezésre jutni egymás között és 
i azzal a külföldi csoporttal, amely- 
| nek szintén nagy szerepet szánták 
I a malmok ennél a tranzakciónál. 
■Itt említjük meg, hogy az Első Bu
dapesti Gőzmalom és a Viktória 

. , . egyaránt valószínűleg még május 
.' I hóban publikálja mérlegét és re- 

tr,!’ kordosztalékot fog fizetni. A Viktó
ria malom különben Sashalomban 
egy káka szövet gyárat létesített és 
konszernjének zsákszükségletét már 
a közel pövőben az uj gyár készít
ményei fedezik.

x Tőkét emel a Hollandi Bank. A 
Magyar-Hollandi Bank Rt. 1923. évi zár
számadásában 50 millió K alaptőke mel- 

1 lőtt 52,878.594 K tiszta nyereséget mutat 
szemben az előző évi 287.411 K-val. 

Az intézet május 21-ére kitűzött közgyű
lése az alaptőkének 500 millió K-ra való 
felemolését fogja elhatározni.

Uj érdekeltség vonul be a Köz-! 
ponti Jelzálogbankba. A jelzálog- 

| üzlet majdnem teljes megszűnése 
arra késztette a Magyar Takarék

ját is^hogy a folyóüzletre térjen át. 
úgy látom, hogy a szilárdulna egyetlen | ebben az irányban átalakulni, most 

aminek letörő- i pedig arról értesülünk, hogy nagy- 
... .. arányú tranzakcióval kíván a meg

változott viszonyokhoz alkalmaz
kodni. Hosszabb tárgyalás után 
megegyezés jött létre, amelynek 
alapján túlnyomórészt földbirtoko
sokból álló csoport a Központi Jcl- 

' zálogbank újonnan kibocsátandó 
részvényeiből nagyobb kontingenst 

, yesg át. Már össze is hívták az inté- 
n íS? ülését, amelyen

fölemelik az alaptőkét és összesen 
2,490.000 darab részvényt bocsátanak 
ki, amiből 1,500.000 darabot a bevo
nuló csoportnak szántak. A többi 
részvényt 2:1 arányban a régi rész
vényesek kapják 3500 koronás árfo
lyamon. A tranzakcióé magával 
hozza azt, hogy a részvényeket ösz- 
szevonják és pedig minden öt rész- 
vén^t egy darab 1000 korona névér
tékűre, miáltal a tranzakció befe
jeztével a Központi Jelzálogbank- 

----- nak összesen 900.000 darab részvé- 
szombaton nye lesz forgalomban. 
öhiukségul Tranzakciók a kis vaspiacon A 

és hivatalosan is megalakulhat a lanyha tőzsdei tendencia dacára a 
Ln!!, iS’ ‘^z. c]noltwben változások. vállalatok uj tranzakciókat készíte
nem lesznek és a tanács nagy több- nek elő. Legközelebb a vaspiac hő
sege nem tartja szükségesnek egy rom kisebb vállalatnál lesz harmadik alelnöki állas szervezését, újság és pedig az Unitas autónál

állította tel, hogy a Jegybank a 
bankok bankja s ne a termelési for
gatom, bankja legyen. Ennek az a 
kovokezménye lőhet, hogy egyrészt 
a felesleges bankközvotités drágítja 
a termelést, másrészről — s ez talán 
meg súlyosabb — az Ipar és a ke
reskedelem teljesen a bankok ke
zébe kerül, ami közgazdaságilag 
egészségtelen helyzetet teremt.
~ A jelzáloghitelek megszűnésé-' 

vei a Jegybanknak kellene vállalnia ' 
eppen a mezőgazdasági termelés s ! 
az iparfejlesztés intenzivebbé tétele1 
szempontjából a hosszúlejáratú be-! 
ruhazasi hitelek folyósítását. Erről I 
azonban szó sem lehet a tervezet 
S7ií/*i^’ -an1’ természetszerűen bé- 
nlto hatással lesz a mezőgazdaságra 
es az iparra egyaránt.

hoov az il
letékes korok mán kellő Időben gon- 
doM fonnak ’ ezekre a • szeihpőn- 
Iokra, nmeinek nélkül el nem. képzel- 
heto hoav a Jen,/bank áldásos hl- 
vata sáliak meg feleik essen.

Vegyiipar Részvénytársaság közli^hofr,. 
ez március 10-iki közgyűlésén elha- 

| tározóit tőkefclemclést most végrehatfi. 
es a 400 korona n. é. részvényeknek a 
tartalékokbó1 1000 koronára történő fe- 

I lulbélycgzcseu kívül 193.300 darab új 
részvényt bocsát ki, melyeket 3:1 arány- 
bán 40.000 korona árfolyamon teljes égé- 

. szűkben a részvényeseknek ajánl fel A 
joggyakorlás a Pesti Magyar Keres’ke- 
deími Banknál és az Anglo-Austrian 
Bank Limited budapesti képviselőségé- 
nél folyó hó 23-ig eszközölhető.

KOSZTPÉNZT 
legelőnyösebb kihelyezésre elfogsd- te 
tőzsdei megbízásokat pontosan ewklíiöl 
a Magyar Köztisztviselők 
és Állami Alkalmazottak 

Takarékpénztára R-T.
Budapest, VII., Rákóczi ut 76. u,

Sürgönyeim; Telelőn;
Cobdenbank, Budapest József 60-40, 135—32

viselt férfirutiiíkért
BUCK, Nagymező ucca 12. Telefón 117-05

Pénzt
árakra, ingókra, értékpapírokra stb. azonnal

folyósít
I E V pénzforgalmi vállalat, Népszínház 
■i ucca 22. Telefon: József 29—11.

| intézet közölt már meg is indultak, de m 
eddig nem végződtek eredménnyel, mert

mindenik intézet igazgatója 
akarja tartani pozíciójút, sőt 
nagyobb hatáskört igényel 

gának.

Ez az egyetlen nagy akadálya a ____ ____«. z-xu^u, lunurtn-
koncentráoiónak, amelyet, pedig párán- pénztárak Központi Jelzálogbank- 
csolólag sürget az idő. ■ J-* iz, hz~~ ~ fól;, íóxjoxx áó.

— Végül, ami a tőzsdei helyzetet illeti, 1 Az intézet, már eddig is igyekezett 

akadálya a kontremin, 
sőre sem a kormány, sem a Tőzsdeta
nács, sem a nagybankok nem akarnak 
vagy nem mernek vállalkozni. Mégis 
remélem, hogy a kontremin rémuralma 
a pesti tőzsdén már csak rövid életű lesz, 
már csak azért is, mert az újból sza
baddá tett

tőkeemelések ideje , U'-Ö* C*t. Mai USBZV JS lllVt 
nemsokára ej tog jönni, ewk érdekében í?,1 r«;>dcs közgyűlését, 
pedig a bankok mégis csak szilárd t,őz«- ‘ 
dókét fognak teremteni.

we/7

mn-

bank-

A jövő hét végén alakul meg az 
uj tőzsdetanács. Szombaton délben 
i'iiudeu valószínűség szerint utolsó 
ii.esét tartotta a tőzsde igazgató* 
választmánya ős tanácsa. A keres
kedelemügyi imiuisztérium ugyanis 
e hét folyamán minden valószínű
ig szerint jóváhagyja a közgyű
lés es a tanáosválsztás határozatait, 
írhat pénteken vagy 
megválaszthatják az uj elnökséget

Harrach 0 ttő
központi ingatlanforgalmi 

irodájának hirdetései: 
1 Budapest, gróf KSrolyl-palota,
Egyetem-u. 6. Telefón; József 51-80 
Kispesti iroda; Kispest, Ktsfaludy-ucca 40 
Pesti emeletes bérház. Belvárosban öt

emeletes bérpalota, 15 lakással, 8, 4, 
5 azobással 6 üzlethelyiséggel, pince
raktárral, központi fűtéssel. 50 ezer 
dollár.

Buda! családi házak:
Németvölgyi utón 400 négyszögölei 
gyümölcsösön 4 szobás családi ház 
400 millió. — Délivasutnál 3 szobás 
családi ház, vendéglővel, kerthelyi- 
wíggel, 800 millió. — Hidegkúti út 
legfrekventáltabb holyén 7 szobás 
főúri villa 774 négyszögöles parkkal 
egymilliárd.

Kispesten a villamostól 6 perc, magas 
földszintes, 8 szobás családi ház, mel
lékhelyiségekkel, villany, víz. Elfog
lalható. 90 millió.

Kerepesen 226 négyszögöles telek á 30 
ezer.

Balaton! villák:
Bogláron 4 szobás parti villa 250 
millió. - Siófokon 5 szobás, télen- 
uyúron lakható családi ház 1400 
négyszögöles gyümölcsössel, 10 vágón 
búza.

Földbirtok. Szolnok megyében 40 kát. 
holdas elsőrendű tanyablrtok, 2 szo
ba, konyha, kamrás házzal, istállóval, 
mindent megtermő talaj. Állomé* 
közelében. 7 vágón búza. Alkalmi 
vétel.

ile vegyen tagláat, feMMtfit, férflrnhái^^scimuriienrflt
’ klrakxtát. Bud»pe«t. RikőcM íi lő'szim
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swndai két
Faludi Sándor 

a Magyar Színház igazgatója
Nagy változások az Unió-színházban

zt Amerikai Magyar Bank szin- 
hszvásárlása nagy izgalmat keltett 
„ Unió színházak köreiben, ahol 
bizonyosra veszik, hogy az uj igaz- 

evükerjes változásokat fog 
ni a jövő szezonban. Faludi 

Isnó az Unió színházak u.i igazga
tóis kijelentette ugyan, hogy egy- 
lóre marad minden a regiben; a 

közelállók azonban tudjak, hogy 
i’nh/di Jenőé kijelentése csakaleg- 
közelebbi időkre vonatkrik. mert az 
Jl direkció a színházakat minden 
zökkenés néllcill akarja átvinni az 
"Rovatott helyen tudnivélik, hogy 
■ Magyar Színház nj igazgatója 
l'nliidi Jenő ikertestvére, Faludi 
Sándor lesz. Ez a hir mindenütt a 
legnagyobb megnyugvást keltette, 
mert Faludi Sándor személye egyik 
legnagyobb biztosítéka annak, hogy 
, színház művészei végre meg fog
ták találni azokat a szerepeket, ame
lyekre kiválóságuk predesztinálja 
Skel. Faludi Sándor igazi színházi 
emhor, aki beutazta félenrópát es 
innen olyan jól ismeri a párizsi, 
mint a bécsi, berlini színházi viszo
nyokat. Faludi Sándor apja oldala 
mellett tanult s hosszabb ideig volt 
Váróéi Színház igazgatója.

árról is beszélnek, hogy a szín
házak életében egyik legnagyobb

RÖVID HÍREK
BTBTANIDESZ KÁROLY,

a Fővárosi Operettszinház 
karmestere pénteken irta alá 
uj szerződését a Városi Szín
házzal.

GTÖBI IMBKÉS BÁNYAI ALADÁR 
operettjét, a „Porcelldn babd“-t 
júliusban mutatja be a Budai 
BxtaMr.

LBKGYEL VILMOS, 
a Kolozsvári Színház tagja a R«- 
naiBsafice Színházhoz szerződött.

FKDÁK SÁRI 
augusztus 26-án indul Ameri
kába és szeptember 20-ikán 
lép fel New-Yorkban először.

Színházi hét
A Városi Színházban most per

ese egész nap a B-listáról esik a 
szóbeszéd, mert hiszen ismeretes,, 
hogy Wlassics bárt a takarékossá
gi elvnek megfelelően, sok tagot el
bocsátott az állami színház kötelé
kéből. Nem csoda hát, ha az elmúlt 
napokban az egyik szopránénekes- 
nö. aki arról híres, hogy nem igen 
szívesen pazarolja el magas hang
jait, szörnyen megijedt. Az egyik 
operát próbálták s a művésznő ra
gyogóan énekelt. Egyszerre azon
ban, »iór a cé felé járt, felkiáltott 
« karmester:
- Biz ez még mindig csak bél 
jo hiszen egyéb sem kellett. A 

művésznő úgy megijedt, hogy tors 
kan akadt a hang. Akkor tért csak 
magához, amikor a karmester meg
magyarázta, hogy nem a B-listát, 
nőnem a bé hangot értette.

J Wien a művésznők mentek férjhez, 
nyáron a művésznők húgai. E hé- 

Úri hutát, Petrái, Irént 
ollórho. Henry Thtodorc IVlt- 

'»> é srörUesm sor kertit Bittér Irén
i.n ürai Miller Margitra, akit egy ggrír- 
'lazgatő választott élete páriául.

már nincs zsidó" a 
** ^dtj/ds új revüjének, 

dinit bh"nHdm nem marad az ed- 
Á* -E* Pest", o 

kinézíioV^ a’ -Ahogyan ml
-MindenH kész" il- 

kén m/.Mr,61e- Feld Udt*i •0^1’- 
mdB “’Wdrtcya ligeti színhá

változás az lesz, hogy a Blaha Luj
za színház gárdája átkerül a Magyar 
Színház, a Magyar Színházé viszont 
Blaha Lujza Színházában fgo ját
szani. Vagyis a Magyar Színház 
operettszínház lesz, a Blaha Lujza 
Színház pedig a drámáknak ad majd 
otthont. Ez nem uj gondolat, még a
régi tulajdonosoktól ered, mert hi
szen a Magyar. Színház sokkal al
kalmasabb operett céljaira, mint a 
kis színpaddal és kis karzattal ren
delkező Blaha Lujza Színház. A 
Magyar: Színházban egyébként már 
nem egy operett aratóit meleg si
kert. A Gésák, a Víg özvegy, a 
New-Yor. szépe, a Drótostól innen 
indullak hódító útjukra és a Ma
gyar Színház színpadán játszott 
Sziklay Kornél. Keleti Juliska, Vlád 
Gizella, Kornay Berta, Borosé 
Endr.e, Tömcsányi Rusi, Türcsányi 
Olga, Szabó József. Most a színház 
az uj tulajdonosok kezében vissza
tér eredeti hivatásához.

A művészi személyzet körében is 
nagy változások lesznek, amelyek
ről azonban ma még korai beszélni. 
Annyi bizonyos, hogy az Unió né
hány tagja megválik a vállalattól, 
viszont néhány művész, akik hosz- 
szú esztendőkön át együtt haladtak. 
Faludiékkal, leszerződnek az uj 
igazgatósághoz.

zát, hogy annál pompásabbat mu
tasson az új revü. Panaszkodik is 
Matyi eleget:

— Szörnyű, miésöda kiadásaim 
vannak. Maga az ablákcsináltatás 
betekertül tizenötmillióba.

— Hogy győzi ezt, direktor úri — 
kérdezték tőle.

— Hát megcsi váltatom ént — 
mondta ravaszul Matyi.

rAz elmúlt héten Pethcs Sándor levelet 
kapott Jnénitől, az orozz Kékmadár Ka
baré igazgatójától. A levélben Jusni 
szemrehányásokat tett Pethcs Sándor
nak, amiért nem jelent meg azon a meg
beszélésen, amelyet terveztek és amelyen 
elhatározták volna, hogy a kis Pethes 
és Dénes György, a híres budapesti Cox 
és Box-duett is belép a Kék Madár-tár
sulat tagjai közé. Megkérdezték az 
„öreg** Pethest, mit szál fia népszerűsé
géhez, Pethcs Imre mosolyogva felelt:

— Az igazat megvallom, már nem. is 
bánom, ha elmegy Pestről az a gyerek, 
legalább, ha Pethesről beszélnek, újból 
engem gondol majd mindenki, mert 
szedte-vettc; most bizony mindenki 
Sanyira gondol.

Vasárnap délutáni előadások. A 
Belvárosi Színházban vasárnap vasár
nap délután a „Tavasz ébredéséinek 
főszerepében Gáspár Marianna lépett 
fel. A fiatal színésznő a tragikummal 
telitett szerepet igen tehetségében ját
szotta meg és méltán rászolgált azokra 
a tapsokra, amelyekben a közönség ré
szesítette őt.

A Renalasance«Szinbázban is ven
dég mutatkozott be „A trónörökös" dél
utáni előadásán: Lengyel Vilmos ko
lozsvári színész. Lengyel Vilmos mar
káns alakítását, komoly tehetséggel 
megjátszott trónörökösét különleges ün
neplésben részesítette a közönség.

• Ab Amerika lánya cimü nagysikerű 
operettujdonság kerül színre a hét min
den estéjén a Városi Színházban, a be
mutató kitűnő szereposztásában. Vasár
nap délután a Cár és ács opora van 
műsoron.

• Antónia hete lesz a Vígszínház jövő 
bete is. Minden esto Lengyel Menyhért 
szenzációs sikerű vígjátékét adják Fe
dők Sárival a címszerepben. Vasárnap 
délután A király kerül színre

• A „Szépség" és a „Fronfrou", Ja- 
ques Dévai vígjátéka, melyet ma mutat 
be a Magyar Színház, továbbá Mellhao 
és Halévy nagyhatású színmüve a jövő 
héten váltakozva kerül színre. A Szép
ség hétfőn, szerdán, pénteken és jövő 
vasárnap este, a „Fronfrou" kedden, 
csütörtökön és szombaton! mindannyi

szor a bemutató kitűnő szereplőivel. 
Szombaton, 24-én délután Rákosi Szidi 
növendékei vizsgáznak. Színre kerül 
Molnár Ferenc „Az ördög" cimü vígjá
tékénak I. és II. felvonása, továbbá a 
„Liliom" I. felvonása 3 órakor rendkí
vül mérsékelt helyárak mellett. Vasár
nap délután P. Márkus Emilia lép fel 
„A névtelen asszony" címszerepében, 3 
órakor mérsékelt helyárakkal.

* A Renalssance-Szlnház jövő heti új
donsága a Baj van Zsófival, melyet 
Mouezy Eon vérbeli párizsi bohózatából 
Szenes Béla vérbeli pesti darabbá for
mált — már a próbákon is az évad leg
mulatságosabb és egyik legsikeresebb 
vígjátékénak Ígérkezik. A Renaissancc- 
Szinhdz, mely ezldei irodalmi bemuta
tóival oly sok diadalt aratott, tavaszi 
darabjában a vidám mókák gazdag 
csokrát nyújtja közönségének s az bi
zonyára rendkívül sokat fog kacagni a 
pompás figurák pazar sorozatán. Az elő
adáson, melyet Bérczy Ernő rendez, a 
színház java erői vesznek részt. Nagy
szerű kabinotalakitást nyújt a vendég 
Forray Rózsi egy sváb házmesterné há
lás szerepében; Bérczy Ernő egy grófot, 
Harsányt egy ügynököt, Makláry egy 
köszöriislegényt. Jankovich Magda egy 
parvenü bárónőt játszik; rajtuk kívül 
jó feladatokhoz jutott még Sugár, Vár
nai és Martinék. Először lép fel a Re- 
naissance-Szinházban Pártos Klári — 
eddig a miskolci színház kitűnő naivája 
— továbbá Turay Ida és Szömörlcény 
Franciska.

* A bécsi Rainnind-Thcater és EUaa- 
beth Bergner vendégjátéka a Fővárosi 
Operettszlnházban. Kedden játszik elő
ször a Fővárosi Operettszlnházban a 
bécsi Ralmund-Theater együttese. Szin- 
rekerül Pirandello leghíresebb színjá
téka: Hat szereplő keresi a szerzőt (Sechs 
Personen suchen einen Autor.f A mo
dern irodalom egyik legérdekesebb és 
legeredetibb alkotása ez a színdarab, 
amelyet a világ minden nagyvárosában 
adnak. A vezető szerepet dr. Rudolf 
Beer játssza, akinek nagyszerű alkalma 
nyílik, hogy mint színész és mint ren
dező is igazolja hrét. Szerdán Strind- 
berg remekében, a Fraulein Julié cím
szerepében mutatkozik bo Elisabeth 
Bergner, a mai német színművészet 
újonnan föltűnt nagysága. Partnerjo 
lesz Anton Edthofer, Bécs egyik ünne
pelt színésze. A Fráulein Jullfe-val egy 
este kerül színre Schnitzler derűs egy- 
felvonásosa: Abkchiedsoupe-. Elisabeth 
Bergner és Edthofer játsszék a főszere
peket csütörtökön is Saclxa Gnilry Sze
retlek (lelt liebe üich) cimü pompás 
vígjátékéban. Pénzkén a Fraulein Juli’. 
es az Abschicdsouper szombaton az leli 
liebe Dich, vasárnap a Sechs Personen 
suchen cinen Autor kerül ismétlésre. 
Hétfőn este az Apukámat, vasárnap 
délután pedig A három gráciát játsz- 
szák a Fővárosi Operettszinházban.

* A „Huncut a lány" egész héten. A 
Király Színház nagysikerű operettje, 
Robort Htolz „Huncut a lány" cimü da
rabja a jövő héten is minden este szin- 
rekerül Honthy Hannával, Somogyi Nu- 
sival, Sziklaival, Latabárral, D’Arrigó- 
val, Lászlóval, Raskóval és Hajnallal 
a főszerepekben.

* A zöld lift hatszor kerül színre ezen 
a héten a Renaissance-Színházban. Ezt 
a nagyszerű amerikai burlesZket, amely 
Európa nagy színpadait is diadalmasan 
járta végig napról-napra végigkacagja 
a közönség. Csütörtököt kivéve — ami
kor is üoorg Kaiser nagyhatású „Asz- 
8zonyáldozata“ szerepel a műsoron — 
minden este színre kerül. Jövő vasárnap 
délután rendkívül mérsékelt helyárak 
mellett lesz „A hárem" második dél
utáni előadása.

* Lángviharban a Kamara attrakciója. 
Főszereplő Susanne Després. Előadások 
ma fél 6 fél 8 és fél 10 órakor.

* A Belvárosi Színház jövő heti mű
során öt nagyhatású vígjáték^ szerepel. 
Hétfőn és pénteken Paulini Béla „Gyil
kos bácsi" című komédiája, kedden és 
csütörtökön Bús Fekete László „Mihá
lyiné két lánya" cimü vigjátéka. szer
dán Sascha Guitry „Fehér és fekote" c. 
kitűnő darabja van műsoron’. Szomba
ton Sascha Gultrynek egy másik, külföl
di színpadokon már nagy sikereket ara
tott vigjátékát mutatják be, „Az apám
nak igaza volt" elműt, melynek előadá
sát másnap, vasárnap este megismétlik. 
Vasárnap délután Szenes Béla ritka si
kerű vigjátékát, a „Gazdag lány“-t ad
ják, 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

* A legkacagtatóbb operett a „Gyere 
be rózsám", melyet estéről-estére a log- 
jobb hangulatban néz végig a Blaha 
Lujza Színházat zsúfolásig megtöltő kö
zönsége. A nagyhatású darabban, me
lyet a jövő hét minden estéjén megismé
telnek! állandóan fellép Rátkai Márton,

a színház kitűnő vendégművésze. Vasár* 
nap délután „A fekete huszár"-t adják 
3 órakor mérsékelt holyárak mellett.

• Az Andrássy úti Színház jövő hetét 
az uj műsor nagyhatású darabjai: Szép 
Ernő „Krémes", Fazekas Imro „Füg
göny", Szenes Béla „Az alvó oroszlán**^ 
Zágon István mulatságos tréfája ,,A’ 
siófoki gyorson" és Török Rezső kitűnő 
parasztvigjátéka. a „Viakszvirág", va
lamint a nagysikerű magánszámok ég 
végül Zágon—Pallós „Virágot tessék*4 
cimü zenés képe töltik be. Ugyanezt <3 
műsort ismétlik jövő vasárnap délután 
is 3’/» órakor mérsékelt hclyárakkal.

* Mozgókép-Otthon. Az idény kima
gasló amerikai műsora: Menekülés a 
csók clöl. amerikai regény 8 felv., Bcbe 
I)anlels-el a főszerepben; Bent az erdőn, 
amerikai történet fi felv. Magyar és An
gol Híradó. (4, 6, 8, 10.)
-n o —o— o-u-. n.-tr n -o~ n.»-o~wfy

NőkHok □ eíkl'k'.-slisfeUeu.

FraKK- 
és szmólfing-öltönyök 

febér mosó- és fekete mellénnyel. Kölcsönzés é« 
eladás : Skalla Testvérek belvárosi szabócég 

•IV Hajó ucca K. Telefón : 199—01

UiflámSzínpad
Nagymező titca 17. szám. Telefon 17-97

RIPRIP
íinokes, látványos 
kabaré revü 15 kópben

Budapest színházi szenzációja!
Kezdete 3,'i9 órakor

ezüstöt, ékszert, valamint hamis- 
fogat, antik ékszert és órát, arany

os ezUstpénzeket a hirdetett áraknál magasabban VESZEK 
Cfom örás 1,9 ékszerész, Baross-dicni MKlVal uoca (V llamosmegálló

Hedgyaszay Vilma
Petőfi dalokkal

Hagy Endre 
uj konferanszokkal 

Salamon Béla 
bohózatban lép fői mindéit este a

TERMMTI SZÍNPAD
uj májusi műsorán. Kezdete fél 9 órakor

ftAKMOL'
BIZTOS HATÁSÚ

KELLEMES ÍZŰ (

HASHAJTÓ,-
Fővárosi

BEKETOW CIRKUSZ
Városliget Telefon 55-55.

A nagyszabású fAnyás 

májusi műsor! 
Az Összo8 sxerzödtotott művészek föl- 

léptével szenzációs esti előadás 
kezdete fél 8 órakor
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Papp-KÖké-
3. Szeredal

1. Farkas 
(MAFC) 186

Válogatott sprint
stafétán ti Mtünö 

szereplése
Orsságos MüíPdat javított 

a BTC versenyén
A szénatéri BBTE-pályán rendezte a 

BTC, vasárnap délután atlétikai verse
nyét, amelyen a Fóthy-vándordíj sorsa 
került volna eldöntésre. A múlt évi 
győztes: Somfai azonban a vándordíjra 
kitűzött standard-ot nem tudta elérni s 
így az értékes vándordíj sorsa fölött egy 
évig ismét nem történt döntés. Váloga
tott sprintsafétánk szintén versenyen 
állott starthoz, még pedig teljes sikerrel, 
amennyiben 7 méter hátránnyal indulva, 
országos rekordot javított.

Kedvező benyomást keltettek a Székes
fehérvári Torna Club fiatal atlétái, akik 
respektabills eredményeket értek el a 
mitingen. A rendezés igen gyenge volt.

106 méteres síkfutás. 1. Kurunczy La
jos (KAOE) 11.1 mp. 2. " '
nyesdy Sándor (LASE). 
(BBTE).

Magasugrás, hendicep. 
(MAC) 186 cin. 2. Ferenczy 
cm. 3. Kemenes (BEAC).

3006 méteres síkfutás, hendicep. 1. 
Poósch (Székesfehérvári TC) 8 p. 53.4.
2. Bernáth (Székesfehérvári TC) 9 p. 
11.2. 3. Friedmann (FTC), 4. Bokor 
(MTK), Kultsár helyezetten.

Súly dobás, 11. osztályú. L Ghillány 
M(AC) 1172 cm 2. Somfai (MAC) 1100 cm. 
8. Osgyán (MAl'C).

1000 méteres síkfutás, junior. 1. Leich- 
tag (MTK) 2 p. 44.1 mp. 2. Horváth 
(MTK) 2 p. 52.2 mp. 3. Hegedűs (RÁC).

206 méteres síkfutás. 1. Gerő Mór 
(KAOE) 24 mp. 2. Papp-Kökényesdy 
(LASE) 24.2 mp.

Gerelydobás. 1. Csejthey Lajos dr. 
(BEAC) 5720 cm. 2. Gyurkó (FTC) 5410 
cm. 3. SornfHy (MAC).

110 méteres gátfutás. 1. Muskát (MTK) 
J6.I mp. 2. Ujfaluczky (FTC) 17.6 mp.

Helyből távolugrás. 1. Balogh (MAFO 
30’1 cm. 2. Papp-Kökényesdy (LASE) 
292 cm. 3. Vidóczy (MAC).

100 méteres síkfutás, hendicep. 1. Ber
náth (Székesfehérvári TC) 51.5 mp. 
2. Hardy (Székesfehérvári TC). 3. Kehrer 
(BEAC).

IX.1W. méteres válogatott staféta. 1 
Olympikonok (Rózsahegyi, Veres, Ku
runczy, Gerö- Ferenc 7 méter hátrány 
43.8 mp. Országos rekord! 2. B-csapat. 
(Magyar, Vida, Muskát, Boros.)

.TX.1000 méteres junior-staféta. B) osz
tály. 1. FTC (8zabadkay. Kertész, Krie- 
ger) 8 p. 37.1. 2. MTK (Müller, Szloboda, 
Cséffay). 3. MAFC. C) osztály. 1. BBTE 
(Tóth. Barsi, Kovács) 9 p. 6.6 mp. 2, 
Székesfehérvári TC. 3. RÁC.

Helyből magasugrás. 1. Veress (MAC) 
138 cm. 2. Magyar (MTK) 185 cm. 8. 
Kaltenbaeh (BBTE).

Diszkoszvetés. L Somfay (MAC) 3155 
cm. 2. Ghillány (MAC) 3340 cm 3. Balogh 
(MAFC).

Távolugrds. 1. Dr. Halnska (BEAC) 
683 cm, 2, Püspöky (MAC),

4X<W méteres staféta. A) osztály. 1. 
KAOE (Kurunczy, Gerö Mór, Ruzlcska, 
Tolcsinor. 2. MAC (Benedek, Gál, Dig- 
léria, Bozsik).

Fóthy-vándor díj: 1. Somfai (MAO.

A MASz ifjúsági versenye, 
délelőtt rendezte nz Atlétikai 
atlétikai versenyét ifjúságiak 
BBTE széna-téri pályáján. Kiemelkedő 
enemónyc a versenynek a BKAC-nak a 
svéd stafétában elért rekordja. Az ered
mények a következők: 100 m. II. oszt.: 1. 
Hajdú (MAFC) 11.4 mp. 2. Balog (MAO). 
3. Kovács (BBTE). — 400 »n. junior: 1. 
Hajdú (MAC) 56.2 mp. 2. Somogyi (MTK) 
57.5 mp. 3. Benkő (FTC). — Súly dobás: 
1 Rokenbauor (FTC) 1056 cm. 2. Rei- 
chert (BKAC) 1065 cm. 3. Pallagi 
(BKAC) — Rúdugrás: 1. Guzinkai (BB 
TE) 270 cm. 2. Kaufmann (BBTE) 270 
cm. 8. Haust (BKAC). — Gerelyvetés: L 
Takács (MOVE—B8E) 4090 cm. 2. Tary 
(BKAC) 4060 cm. 8. Oörc (BKAC). — 
1500 m. 1. Domslta (BKAC) 4 p. 84.4 mp. 
2. Feiler (BKAC). 3. Fedák (MAC). - 
Diszkoszvctés. 1. Rockenbauer (FTC) 
3480 cm. 2. Salamon (MTK) 2940 cm. 3. 
Rózsa (MTK). — 300 méter: L Szaiin 
(MOVE) 37.4 mp. 2. Rosonberg (FTC). 8. 
Szőnyl (kTC). — Magasugrás L Kepes 
(MTK) 162 cm. 2. Kor tesz (BKAC). 8. 
üdvardy (BBTE). — Hármasugrás. L 
Kepes (MTK) 1270 cm. 2. Essig (BKAC) 
1153 cm. 8. Bognor (MOVE). — Távol
ugrás: L liahn (MTK) 608 om. 2. Vörös 
578 om. — 100 + 200 + 300 + 400 méteres 1 
staféta. 1. BKAC, 2 p. 7.4 mp. Ifjúsági lantok csapata 17:3 eredménnyel le- 
r^orÁ: •• MTKA. győzte a francia csapatot.

Vasárnap 
Szövetség 
részére a

A '■ wsxmpi 
SPORT

Svájc-Magyarország 4:2
Zürichben, a Young Feílows pályáján

Bírót Fou/ter fJtnglfn

A

Szűkszavú távirat jelenti Bécsböl 
a lesújtó hirt, hogy Magyarország 
olimpiai csapata

Svájc válogatott csapatától 4:2 
ahányban vereséget szenvedett. A 
svájci csapat a következő összeállí
tásban szerepelt: Pulver (Young 
Boys), Reymond (Servette) Ramse- 
yer (Yojung Boys) — Pollitz (Old 
Boys) Schmidlin (Bern) Qberhauser 
(Nördstern Basel) Áfflerbach (Nord- 
stern Basel) Abegglen Grashop-

A MAC margitszigeti sporttelepének 
tribünje még a késő esti órákban is zsú
folva van, úgyszintén a pódium körül 
lépcsőzetesen emelkedő kistribün is. 
Döntés lapunk zártáig csak a légsúly
ban és a pehelysúlyban történt. Az 
előbbi súlycsoport bajnoka Magyar 
(BAK), a pehelysúlyban Radvány pon-

Orosz—-Nádl©r, 
Takács, Wink-

Büchler—Kar-

pers), Ditrich (Servette), Sturzenog- 
ger (Zürich), Ehrenbolger (Nord- 
stern Basel).

Közelebbi ' L I.
zártáig nincsenek, de hírünket 
erősíteni látszik a Magyar 
irati Irodának éjjel kiadott 
irata:

Zürich, május 18. (Svájci 
irati Iröda.) A magyar-svájci 
rugómérkőzésben a svájci < 
győzött 1:2 eredménnyel.

értesüléseink lapunk 
meg- 
Táv- 
táv-

Táv- 
í labda 
csapat

Magyarország birkózó 

bajnokságai

tozáasal győzött Németh ellen. .is-A 
középsúly bajnoksága Szalag (MTE) és 
Miske a (MAO) között fog eldőlni, míg a 
nagyközépsúly bajnokságáért Adorján 
és Janó (MAC) között lesz erős küzde
lem. A könnyiisúly favoritja Matúra 
(MTE).

Révai 7:0Budapest
Félidő 31 O. Bíró: Bíró Sándor

Semmivel sem menthető az MLSZ-nek 
az a sportszerűtlen eljárása, hogy Ma
gyarország reprezentánsainak első ta
lálkozását az cszt nemzeti válogatott 
csapattal ogy, a három vezető-egyesület
ből alakult konzorcium üzleti céljainak 
bocsájhJtta rendelkezésre, haszonrészese- 
deB fejében. Az esztek régóta nehezen 
várták ezt a találkozást és most, hogy 
az észt olymplai csapat Párizsba uta- 
zaáá közben végre áíkálöm adódott arra, 
hogy a testvérnemzet legjobbjaival ösz- 
szemérje erejét, az MLSz üzleti célok 
martalékául dobja őket azoknak az 
egyesületeknek, akik kapzsi mohósággal 
vetették magukat az „árúra*’.

A mérkőzés sportbeli részére áttérve, 
meglepetéssel láttuk az első percekben, 
hogy az észt csapat nem is olyan gyen
ge, mint azt hittük. Játéktudás tekinte
tében* mélyen mögöttünk maradnak 
ugyan, de játékintolligenein, taktikai 
tudás tekintetében igen jó erőt képvisel
nek. A fntballjáték szellemével teljesen 
tisztában vannak és magyar trénerük: 
Kónya Ferencnek munkája észrevehető 
volt a játékukon.

A csapatok a következőképpen álltak 
fel:

Budapest: Biri—Dudás, 
Hajós, Obltz—Senkey JL 
ler, Siklóssy, Weisz.

Révai: Láss—Sielber, 
rnann, Kein, Kai jót—Joli, Üprans, Elk- 
naun, Rücks, Paal .

Kezdés után az esztek támadnak és

öt percen belül két támadást intéznek a 
magyar kapu ellen. A magyar halfsor 
azonban a támadásokat rövidesen átte
reli az esztek térfelébe, eredményt azon
ban csak a 25. percben érnek el, mikor is 
JFewz beadásából Winkler megszerzi a 
vezetőgólt. A 82. percben ugyancsak 
Weisz cent ere zéséből Siklóssy labdája 
is ben,n van a gyengén védett revali há
lóban. Az észt halfsor keanény inan^áfc 
következtében pillanatokra a magyar 
kapu előtt is szép támadások keletkez
nek, ezek azonban veszélytelenek. A 40. 
percben Weisz—Winkler összjátékából 
utóbbi a harmadik gólt rúgja, amely 
védhetetlen. Félidő: 3:0.

A mérkőzés második része teljesen a 
magyarok fölényének jegyében telik el. 
A 4. és 8. percben Winklernek egy-egy 
gólja visz élénkséget a játékba, az esz
tek állandóan védekezésre szorulnák, de 
újabb eredményt csak Takácsnak a 28. 
és 29. percben egymásután lőtt két gólja 
révén ér el a magyar csapat. A játék ez
után unalmassá válik és a magyar csa
pat támadásával végződik a mérkőzés.

A győztes magyar csapat az elért 
nagy gólarányú győzelme ellenére sem 
elégített ki. A Brünnből visszatért ma
gyar játékosok közül csak Oftt vált ki 
pompás játékával az együttesből. Hajós 
abszolút rossz volt, míg Weisz teljesít
ménye mérsékelt volt Közvetlen védel
münk kissé bizonytalan volt, míg a csa
társor a gyenge ellenfél ellen könnyen 
boldogult

A másodosztályú bajnokság va
sárnapi eredményei: NSO—MAC 
2:0, TTC-EMTK 3:0, BAK—Húsos 
2:1, Postás KAOE 1:0, BEAC—ETC 
4:0, Ékszerész— Föv. T Kör. 1:1.

A Kerékpáros Szövetség második 
olimpiai prőbavorsenye a Budapest— 
Balassagyarmat—Budapest közötti te- 
ropon folyt le. Az eredmények a követ
kezők: L Briiaka Rezső (BTC) 5 óra 10 
p. 85 mp. 2. Steinor Ferenc (Csillag) 200 
métorrel mögötte. 8. Rusovszky Mihály 
(MKSz). 4. Horváth Lajos (Turul).

Az Egyesült Államok rugby*c*a> 
pata legyőzte Franciaország repre
zentatív csapatát. Párizs, május 18. 
Az olimpiai játékok során a mai 
rugby-mérkőzésben az Egyesült Al-

Vasárnapi eredmények Bécsben. 
Réc^, május 18. Vienna—Slovan 
2:1, Rapid—Sportklub 0:3, Admi- 
ra—Wacker 2:2, Simmeriijg—Ama- 
teure 1:2, Hertha—Hakoah 0:0.

A párizs—bordeaux-i kerékpár
verseny. Párizs, május 18. 585 kilo
méter eredménye a következő: 1. 
Francois Pellissier (Franciaország) 
20 óra 47 perc, 2. Máskon (Belgiumi) 
20 óra 49 perc, 3. Alavoine (Francia- 

1 ország).
A Davis-serleg küzdelmei. Bécs, 

május 18. A Davis-serlegért való 
lawntenisz-mérkőzésben ma páros
játékban Salm Ottó és Salai Júajos 
(Ausztria) állottak Aeschlimann éfl 
Sautter svájci játékosokkal aa^ein- 
ben. Az osztrákok csak az első set- 
ben tudtak érvényesülni, a többi 
hármat át kellett engedniük a sváj
ciaknak. A végső reedmény ez volt: 
2_6, 6-3, 6-4, 6-4. Svájc 2:1 arány
ban vezet. Holnap a mág hátralévő 
két egyesémérkőzést bonyolítják le. |

Pályaav aló 1 MlMly l.mit
Javított "“"oot

Lélekomoló ünnepély keretében 
at a használatnak a MÁV K 
Sportkörnok a kóbányul-uton pályáját A,, uj pálya gyönyört t ’J 
nyújt A futbnllpálya körül 300 
kerületű futópálya van. kénrnlr,,,™,? 
tüsökkel felszerelt szép klubhát « S' 
zönság részére pedig lépcsőzetesen ’nS' 
kedő nézőtér. mel-

Jó,séf Ferenc főherceg megért.,,., után vette kezdetét az ünnepJ 
vonulással, amolyan katonazene hsáéi.; 
mellett résztvettek a MAV-gíűS 
Sportkör összes szakosztályai a 
tűzoltóság az államgépgyári cserkészek 
és a gyár társadalmi egyesületei. í 
gyári dalorda elénekelte e 
ezután Sxieberth Imre, a MAVGSK el 
nőké mondotta el üdvözlő beszédéi 
amelyre József Ferenc főherceg küzveU 
len és meleg szavakban válaszolt. E. 
után a kereskedelemügyi és kultuszod' 
niszlérium az Országos Testnevelési Ta 
liáce a aportszővetségek és a társegye, 
etiletek szónokai beszéltek, amely után 
kezdetét vette az ünnepség sportbeli 
része.

József Ferenc főherceg, a klub elnöke tAX’áhlyó Uniti. Atovábbá Hajós Alfréd és Tibor Lajos! 
az MLSz elnökségi tagjainak kíséreté
ben a pálya közepére ment mikor is * 
főherceg ünnepélyes kick-off-rngása 
után kezdetét vette a 2X30 perces W 
bálimérkőzés a Törekvés és MAVGSfö 
csapatai között amelyet előbbi 2:1 
arányban végződött félidő után vég-1 
oredményben 2:1 arányban nyert meg.

A mérkőzés félidejében bonyolították 
le a pályamegnyitó-ünnepély atlétikai 
számait, örvendetes eseménye volt en? 
nek a versenynek J

Fekete Mihálynak, az ESC-nek Ame
rikából hazatért kitűnő gyalogló
jának 3060 méteren történt rekord- 
javítása. A kitűnő atléta 85 másod
perc Időhátránnyal Indulva, fölé
nyesen 13 per<^ 43.4 másodperc or. 
szágoe rekord alatt nyerte meg ver

senyét.
Részletes eredmények:
Svéd staféta (a) csoport): 100+290+800 

+400 méter. 1. KAOE 2 perc 10.2 mp. 2.: 
MTK 2 p. 1.16 mp. — B) csoport: 1. Hk 
FC a) 2 p. 12.8 mp. 2. FTC 2 p. 13.4 mp. 
3 MAFC h) 2 p. 18.6 mp. — 800 méter:
1. Rózsa (MTE) 2.8 mp. 2. mp. Szigeti
(MAC) 2.8 mp. — 3000 méteres gyaloglás. 
Időelőnyverseny: 1. Fekete Mihály
(ESC) 13 perc 43.4 mp. Országos rekord!'
2. Szablyás Péter (FTC) 13 p. 51.4 mp. 
8 Soltész Márton (ESC) 14 p. 7.6 mp.

Kiadja:
A „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat.

Jardln de Paris
Vn.. Hermina út és Erzsébet királyné 

út sarok. Telefon : József 86—31
1

Fedák Sári
Halmay Tibor és 

Kürti Sári 
felléptével

„Megcsal 
a férjem"

Porzsolt Kálmán
2 felvonásos zenés vígjáték

Fifl Hars a legkiválóbb német előadó- 
művésznő Sólyom Janka, Vjváry Ká
roly Bécs kedvence Sznchóny Bva, 
AHoa és KarneUky. Andrea és Bé
niié világhírű táncospárok Demóay

Arthur operaénekes

Kaidata • Arakar I

11 órakor kezdődik a

Táncpavillon
világvárosi műsorral 11


