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Coolídge elnök aláírta 
a magyar-amerikai egyezményt 
az aláírás jő hatással lesz a külföldi köl

csön folyósítására

Washington, május 24.
C’oolidge elnök a magyar se- 

segélyhitel fundálásáról szóló tör
vényt ma aláírta. Ezzel az emlí
tett kölcsön visszafizetése ügyében 
a magyar kormánnyal kötött egyez
mény. Amerika részéről végérvé
nyesen elintéződött.

London, május 25.
A lapok washingtoni jelentése 

szerint, Coolidge elnök elhatározta, 
hogy ha Európa a szakértők terve
zetét elfogadja, nemzetközi leszere
lési konferenciát hiv egybe.

Wolff EltemetkEzilí 
a terusttay Budapest romjai alá 
lodiput Krlntusa — Barabás

— ti«n Bázionyl —
- A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

A keresztény magyar asszonyok 
pártszövetsége vasárnap délután a 
Rottenbiller uccai Kath. Legény- 
egylet nagytermében propaganda 
gyűlést tartott, amelyen megjelent 
Wolff Károly *és szőkébb politikai 
baráti köre.

Az alig ötszázfőnyi hallgatóság 
előtt először Toperczer Akosné be
szélt a „forradalom technikájáról/' 
Szerinte Voltaire és „cinkostársai" 
voltak a forradalmak magvetői.

Mihajlovits Zsigmond kijelentet
te, hogy ö az evangéliumot nem
csak a szószékről hirdeti, hanem a 
társadalmi téren is. Azt hiszi, nem 
sérti meg a Megváltó iránti tiszte
letet, amikor Wolff Károlyt Krisz
tushoz hasonlítja. Miután a hason
lat jól sikerült, amiatt kesergett, 
bogy a liberális sajtó Wolffot foly
ton támadja.

Petrovác Gyula ráduplázott az 
‘lőtte szólóra. Ö is Krisztust lát 
Wolffban s mikor, keresi Barabást, 
azt Vázsonyiban találja fel. A tö
megnek egykor Barabás kellett, 
mert ez a tömeg zsidó volt, bízik 
azonban, hogy a keresztény Buda
pest az uj Krisztust, Wolffot vá
lasztja vezérének.

Ilyen előzmények után lépett az 
emelvényre Wolff Károly. A mi
niszterelnökkel' polemizált, ki egy- 
..or szintén úgy gondolkozott, mint 

“ethlen azonban frontot váltöz- 
’h° “ (Wolff) azonban cltcmetke-

\ a keresztény Budapest romjai 
!!emh09ii elvei feladásával egyc- 

9u(fon a liberálisokkal.
u keresztény magyar frontot 

hn/’ munkásokat is magá
kat ?m«C! * ^i mle’dette , hogy nem 
In p0.ÍKÍ',1,n<)í'- a szocialistákkal, de 
lidnv a nemzeti alapra, helyei

dnek akkor hajlandó őket listá- 
•« felvenni.

izéitek még Csilléry és mások.

ÉIac Allesttétak
a kormány és a KANSz között a tisztviselői 

fizetések rendezése ügyében
Izgalmas értekezlet volt Bethlennél a tisztviselőfizetések rendezéséről — A KANSz száz aranykorona 
létminimumot kíván, a kormány csak 42V-et hajlandó megadni -- Nagy a differencia a természetben 
ellátás megváltásánál Is — Októberre halasztják az aranyparitásos fizetési rendszer bevezetését

Homonnay Tivadar a köztisztviselők Izgatott hangulatáról
Köztisztviselői körökben élénk érdek

lődéssel vártuk n pénteki miniszterta
nács döntését. A kormány, bár heteken 
keresztül tárgyalásokat folytatott, ezút
tal sem volt abban a helyzetben, bogy 
az aranyparitásos fizetési rendszer be
vezetését és az illetmények osztályon
kénti megállapítását illetően határozatot 
hozhasson. A minisztertanácsot megelő
zően is nagy tanácskozás volt a minisz
terelnöknél. Pénteken (lélilíán, közvetle
nül az igazságügyi bizjitlság ülése után 
formális értekezlet volt Bethlen István 
gróf parlamenti szobájában. A minisz
terelnök ugyanis kihallgatáson fogadta 
a Közalkalmazottak Nemzeti Szövetsé
gének küldöttségét, amelynek tagjai vol
tak: Séthy Antal elnök. Tasnddy Szilen 
András, Máv. elnökhelyettes, -lavór- 
niczky Jenő, a KANSz vezértitkára, 
Arató Géza helyettes államtitkár és 
Szőcs .Tenő. miniszteri tanácsos. A kép
viselők közül F. Szabó Géza, Platthy 
György és Homonnay Tivadar voltak 
jelen a megbeszélésén.

Kötve van a kormány keze
A küldöttség egyik tagjától szerzelI 

értesülést!nk szerí n t
az értekezlet nagyon izgalmas volt.

Séthy Antal, a KANSz elnöke ismertette 
a miniszterelnök előtt a köztisztviselők 
kívánságait és azt a tervezetet, amely 
szerint a KANSz az aranypnrlfásos ílze- 
tésrendezést megelégedésre találja meg
oldhatónak.

A miniszterelnök válaszában kifejtet
te, hogy a kormány keze kötve van. hi
szen a Strakoschnak bemutatott és a 
népszövetségi delegáció által elfogadott 
költségvetésben a köztisztviselői fizeté
sek összegét már végérvényesen megál
lapították. Ezt a keretét túllépni nem 
lehet, legföljebb csak arról leliet szó, 
hogy a kereteken belül milyen arány
ban osztassák szét a köztisztviselői fize
tések ösezege az egyes osztályok közölt.

Létminimum 
100 aranykorona

Séthy Antal elnök viszonválaszában 
rúmututott a legfontosabb problémára: 
a tisztviselői létminimum méltányos 
megállapításának szükségességére.

A KANSz álláspontja az, bogy 
a létminimum száz aranykoronánál 

kisebb nem lehet.
Bethlen István gróf miniszterelnök 

ezzel szemben kijelentette, hogy a kor
mány a pénzügyi szakemberek kalkulá
ciója alapján nincs abban a helyzetben, 
hogy ezt a kívánságot honorálhassa.

A kormány álláspontja az. Imgy a 
tisztviselői létminimumként 42 és 
fél aranykoronánál többet nem ál

lapíthat meg, l

mert a megállapított kereteket nőm lép
heti túl.

A megoldás eszközei
A küldöttség tagjai ezután hosszasan 

tanáeskoztifk a miniszterelnökkel, aki 
előtt, rámutattak a megoldás eszközeire.! 
A KANSz vezetői azt bizonyítgat tűk, | 
hogy a köztisztviselői fizetések rendezé
sére a közmegelégedés érdekében fel le
het használni a költségvetés több léte-' 
lét. Utalnak, ebben a tekintetben, arra, 
hogy fel lehetne használni erre a célra 
a dologi kiadásoknál elérhető megtaka
rítások összegét, igy például a Máv. 
anyagkezelése, luxuskiadások és más 
címeken kon tóm pl ált kiadások redukálá
sával. Kérték a miniszterelnököt, hogy

az ország jól felfogott érdekében 
rendezze, ug.v a fizetéseket, hogy a 
kérdés megoldása megelégedést kelt
sen, mert ellenkező esetben félni le
het attól, hogy lelkiismeretlen izga
tok kihasználják az izgatott hangu

latot.
A miniszterelnök erre kijelentette, 

hogy a kormány tudatában, van a kér
dés jelentőségének, éppen érért türelem

Homonnay Tivadar nyilatkozata
A köztisztviselői ílzelésrendezés bo

nyodalmai ügyében érdekesnek tartot
tuk megkérdezni Homonnay Tivadar 
neifizetgyiilési képviselőt, a köztisztvi
selői kérdés egyik legalaposabb ismerő
jét, aki az erre vonatkozó tárgyaláso
kon személyesen résztvett. Homonnay 
Tivadar a köveiközöket mondotta a 
Hétfői. Napló munkatársának:.

— A kormány helyesen tenné, ha 
minél előbb olyan megnyugtató és 
végleges kijelentéseket tenne, amelyek 
a , flzetésrendezés gyökeres megoldását 
közölnék. Tény az, hogy

a köztisztviselők körében rendkívül 
nagy a nyugtalanság.

Remélem, hogy a kormány rövidesen 
megcáfolja azt a hírt, amely szerbit 
csak októberben tér át az aranypart 
tásos rendszerre. Azt hr-zem ugyanis, 
hogy ennek a kérdésnek ilyen elodázá
sára a kormány pem gondol.

— Ami az arnnyparitá.-os lizetésren 
dezés megoldási módját illeti, erre, vo
natkozóan fontosnak tartom azt, 
hogy a koronaérték megállapítása 
méltányosan és igazságosan történjék 
a mindenkori drágasághoz mérten. A 
létminimumot úgy a tisztviselőknek 
mint a munkásoknak is, feltétlenül 
biztosítani kell agy, hogy abból — lm 
szerényen is — de gond nélkül megél
hessenek.

— Ismétlem, nagy szükség volna a ; 
kormány sürgős nyilatkozatára és mi-, 
előbbi végleges döntésére annál is in-j 
kább. mert a nyugtalanság a tisztvi-| 
selők között valóban igen nagy, ktilö-’

re kéri a köztisztviselőket, mert már 
csak rövid időről van szó.

Nagy ellentétek
A. megbeszélés végül is eredménytele

nül végződött. A kormány pénteken este 
csak a júniusi fizetésjavitást állapította 
meg egyszeri segély alakjában, aa 
ai’anyparitásos llzelésrendezést elodázta 
Az elhalaszt ássál kapcsolatosan az a 
nyugtalanító hír terjedt, el, hogy

a kormány állítólag r-salc októberben 
akarja bevezetni az aran.vparltásos 

fizetési rendszert.

A KANSz vezetősége köréből viszont 
arról értesült a Hétfői Napló munka 
társa, hogy azon több, mint százszáza 
lékos differencián kívül, amely a létmi 
nimitm kérdésében a kormány és t 
KANSz közölt mutatkozik, más ali£ 
eliminálható ellentétek is nehezítik c 
megoldást. A kormány ugyanis

csak 14 aranykoronával akarja meg
váltani a természetbeni járandósá
gokat, ezzel szemben a KANSz 34 

aranykoronát kivan.

nősen az a körülmény keltett nngyobl 
izgalmakat, hogy

mlndezldrlg nem hangzott el sem
miféle Illetékes kijelentés a csalá
di pótlék és a lakbér emelésének 

mértékéről.
Ezzel szemben mog keli állapítanom 

hogy igen jó hutást keltett a miniszter
elnöknek a pénteki tanácskozáson tett 
az a kijelentése, amely szerint

az aranyparltúsos ílzetés senkinél 
sem lehet kisebb, mint a Jelenlegi 

llletniéuyek és a természetbeni jó
ra n <1 óságok össze ge.

Tény lóhát az. hogy soiki sem főt 
kevesebbet kapni, mint ma.

— .\r. én álláspontom az, hogy a kor 
múnynak érdekében áll egy ölyaD 
megoldás, mint, amilyen a múlt évben 
a jiiliiisl volt. A kor.Hánynak a köz
szolgálati alku hímzőt lak fizetésrende
zését gyök •résén meg kell oldani, ne
hogy esetleges könnyű lelkiismeretű 
és demagógikus izgatások a legkisebb 
talajra is találhassanak.

— Úgy tudom egyébként, hogy a 
kormány u flzolésrciidozési tervezete 
Jiillns 1-ére, illetve az aranyparitásos 
rendszer bevezet ősének időpontjára a 
békebeli fizetés 30 W%-át kontemplúl 
ja arauykoronaértékbeii. A legalsó 
fizetési osztályba tartozók, az úgyne
vezett díjtáblázatba sorozott állam
vasúti és minisztériumi altisztek kap
nák a legnagyobb százalékot.

-- A köztisztviselők helyesen festik, 
ha nyugodtan és higgadtan kitartanék
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Js demagógikus izgatóknak fel nem 
ülnek, mert életkérdésük 'nem a nép- 
gyűléseken, lumem a komoly tanács- 
közösökön dói cl. A kormánynak vi
szont köb! sége, hogy ezt a kérdést 
az or. zág érdekében minél előbb helye
sen oldja meg.

Lemond
a KANSz vezetősége

Más forrásból szerzett értesülésünk 
szerint a KANSz vezetősége a tárgyalá
sok nikertoleneége és a kormány terve
zetével szemben mutatkozó százszázalé
kos differencia miatt lemondani készül. 
Munkatársunk érdeklődött ez ügyben 
illetékes helyen, ahol kijelentették, hogy 
a KANSz jelenlegi vezetősége megvárja 
a kormány döntését, addig a helyén ma
rad és harcol. Hu a döntés alul marad 
a legredukáltabb kívánságok nívóján is, 
okkor a vezetőség demonstrációt ren
dez, levonja a konzekvenciákat és el
hagyja helyét.

Tegnap hallgatták ki 
Nagy Emii v. minisztert az 
ingyenrészvények ügyében

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

h-uueretes, hogy a uomzetgyüiés 
felhatalmazására rágalmazás cimén 
Inrginditották az eljárást Ulain 
Ferenp dr. nemzetgyűlési képviselő 
ellen, aki egy eeglédi beszédében 
azt állította, hogy számos képviselő 
és ni In Mer ingyenrészvényeket fo
gadni, el a bankoktól, Az ügyben a 
kecskeméti törvényszék vizsga ló- 
hirá.jii nemrég megkereste a buda
pesti biinlefőtörvényszékef, hogy 
l.'k'in Ferenc kérelmére hallgassa 

ki Nagy Emil voit igazságiigymi- 
niszíerl, UIlmáim Adolfot, a Hitel
bank elnökét. Hreisz Fülöpöt, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
vczérigazgalójál, Mózi’r Ernő, IFild 
József képviselőket, Bethlen István 

■if i ‘aX .,ni i iiiKzkreinökiUt-:'/ioAwy^fr.v.
Jván belőgyminisztert. Kánya Kál- 
iri;'i> meghatni mázott minisztert, 
Nretforv^/r.’/ Bélát, a Ház elnökéi, 

JlfarinovlcB '■'•'•.TfW'"- TőképHáiiy^, 
í-f i'rl-rlf-jkfi Károly fökapifányhel.vet- 
Icsl, Sehfindl Károly államtitkárt, 
l'dzsonyi Vilmosl és Kállaii Zoltán 
miniszteri tanácsost.
J/eí/rés Medicó dr. vizsgálóbíró a 

megkeresés értelmében már koráb
ban kihallgatta Bethlent, Ra- 
kovszkyt, Scit.ovhzkyt, Marinovh- 
csői. Andro.ikát, Schandll, Kányát 
és Kálin,vt és szombatra idézte be 
a többi lantit, akik közül Hagy 
Emil, l’tlmann Adolf báró, IVeisz 
Fiilöp és ,]/o»er Ernő meg is jelen
itek és kimerítő választ adtak a 
\ íz.'gáh’ibiró kérdéseire, Wfld és 

A’.'izNotf nem tartózkodnak Buda- 
pesten cs így az ö kihallgatásukra 
( <nk később kerül sor.

Őszre marad a fővárosi törvényjavaslat | 
parlamenti tárgyalása

Wolffék Uktihóiása miéit nem tárgyalja la a nemzetgyűlés a 
fővárosi javaslatot — flethlen a mérsékelt liberálisokkal alkot 
frontot a Jobb- és baloldali szélsőségek ellen — A vámtarifa 
után kisebb javaslatok kerülnek sorra — Legkésőbb jullus 

elején megkezdődik a parlamenti szünet
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A fővárosi tör vény javaslatok 
sorsa került most a politikai élet 
homlokterébe. Az országos politika 
minden problémája úgyszólván el
törpül amellett, hogy kik legyenek 
továbbra a főváros urai. Mint is
meretes, a Keresztény Gazdaság! 
Párt ma, kétfőn értekezletet tart, 
amelyen, megjelenik Bethlen István 
gróf és Rakovszky Iván belügymi
niszter is. Abban reménykednek 
politikai körökben, hogy a kor
mánynak ez a látogatása tisztázni 
fogja a helyzetet a keresztény párt
ban. Értesülésünk szerint ez azon
ban nem fog bekövetkezni.

Munkatársijukat beavatott helyen 
úgy informálták, hogy a hétfői ér
tekezleten Wolff olyan magatartást 
fog tanúsítani, mely egyenesen rá
cáfol arra a hírre, hogy 
barátai ne akarnának 
á kormányt, támogató 
kébe tartozni.

Értesülésünk szerint 
ezzel a taktikai fordulatával már 

ö és olv- 
továbbra is 
párt kötelé-

Wolfléknak

Karátsonyi ügyész támadója
Tóth XXX. József rendár a vizsgálóbíró előtt

Szenzációs vallomások
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Karátsonyi Bálint ügyész támadóját, 
Tóth XX^,., .József raudórt, hWIÜlP.AÚvu- 
talos hatalommal való visszaélés miatt 
letartóztatták és beszállították az ügyész
ség fogházába. Afann Hugó dr. vizsgáló
bíró még tegnap délután kihallgatta a 
terheltét? ’áütjd ' Víh(időttriNelőtte • Végzé
sét, mely szerint elrendeli ellene az elő
zetes letartóztatás fentartását, amiben a 
rendőr meg is nyugodott. Ettől függet
lenül .Wés«ner Tivadar dr. klr. ügyész 
tegnap és tegnapelőtt kihallgatta az ez 
ügyben szerepelt összes tanukat, nkik- 
nok kihallgatásával egészen más kép tá
rul elénk, amely éles ellenfélben áll a 
rendőr vallomásával.

Karátsonyi Bálint dr. szerdán esto egy 
vámfőtanáesosnúl volt ötödmagával va
csorán, amely este 9 órától éjjel 2 óráig 
tartott. Mind az öten — »a tanuk egybe
hangzó vallomása szerint —

összesen csak másfél liter bort Ittak.
Távozóban, bár a lépesön teljesen sötét 
volt, valamennyien, köztük az ügyész is, 
minden baj nélkül értek le a:, utcára. 
Az ügyész a társaság egyik nótáját

tisztában van a miniszterelnök s 
ezért Bethlen István gróf arra ha
tározta el magát, hogy alapjában 
felforgatja teírvei't. Informátorunk 
szerint Bethlen István gróf minisz
terelnök arra is el van készülve, 
hogy ha másként nem tudja terveit 
megvalósítani Wolffék ellenében, 
a kiböjtölés taktikai eszközéhez fo
lyamodik.

Ebben az esetben —- hír szerint — 
a fővárosi törvény javaslat tárgya
lását is őszre halasztanák. Bíznak 
ugyanis abban, hogy őszig az egy
ségespárt közbejöttével és a mérsé
kelt liberálisok bevonásával sike
rülni fog megteremteni azt az egy
séges frontot, mely úgy a jobboldali 
fajoldali fajvédőkkel, mint a szo
cialistákkal szemben eredményesen 
tudja felvenni a harcot a városhá
zán. A kormány köreiben biztosra 
veszik, hogy más alkalmas megol
dási mód a kormány számára egy
előre nem fog kínálkozni.

előbb hnzakisérte, majd lakására igye
kezett. A Nefelejts-utcán azonban fárad
tan nékítámaszkódott ''égfy - fának és 
nézegette a járó-kelöket. A. rendőr sze
rint az ügyész a földön feküdt bevert 

az ügyész nem feküdt a földön, nein kö
tött bele a rendőrbe, ellenkezőleg, az tá
madt fá a következő stavakkál:

— Mit csavarog ittf Miért nem megy 
hazat

— Kikérem magamnak, én királyi 
ügyész vagyok! — felelte Karátsonyi.

— Afitf ” ................................... - -
ügyésznek 
Ezzel

kétszer __
Majd kardjához nyúlt és két lapos
vágást mért Karátsonyi fejére, úgy
hogy a vér azonnal elöntötte. Ez 
nem volt elég, öklével többször a 
szemébe vágott, az orrát Is meg
ütötte, úgy hogy végül Is csörgött a 
vér az ügyész fejének minden részé

ből.

Te büdös zsidó, te királyi 
mered magad mondani. — 

hatalmasan arcul ütötte.

BraUn szijjat vett elő, 
ügut»t fa előállította a TO * 
kapitányságra. Ott nem volt 
rendőrllett, ellenben a 
hítö altiszt azt mondotta a rü?1? 

szó, vigye be a gyanúsítottat a föJJ 
táayságra. Tóth XXX. József 
összekötözte u ügyészt, ami” 
tiszt és a kapus meg Is jegyeitől *- Minek WM ö,„e el™™^ 
nem fog ax megtxöknil

A rendőr végül is elóállitotta Karí)„ 
nyit a főkapitányságra és jelenlét,, 
ügysletj. tisztnek, hegy részeg^" 
hozott be, aki ellene támadottA rendi? 
tiszt megbízta az ügyeletén tárttal^ 
Ounhnrdt Tibor dr. újpesti kérüíH » 
dörorvost, vizsgálja meg Karttionrt’ 
aki jelentést Irt, amelyben

másodfokú alkoholmérgezést kon,ti. 

és kijelentette, hogy a gyanúsított,. 
Csák három óra utalva lőhet kihallgatni. 
M^g kft óra sem Ml el, kihallgatták 
Knrátsonylt, aki értelmesen elmondotta 
a vele történt sérelmet, mlro ezután «i. 
bocsátották.

Mészner ügyész kihallgatott a tanuk 
között egy pincért is, aki tanúja volt & 
jelenetnek. A’ pincér

Ügyel mez tette a rendőrt, hogy 
hagyja abba a bántalmazásokat, 
mert Karátsonyi valóban királyi 

ügyész.
A rendőr azonban folytatta a brutalitás 
sokat A pincér részletesen előadta u 
egész jelenetet, úgyhogy a főtárgyaikon 
valoin&sa igen szenzációsnak ígérkezik, 

Kihallgatta Mészner' a rondőrotVMt 
is, aki azzal magyarázta orvosi szak
véleményét, hogy a másodfokú szex- 
mérgezés esetén gyakran fordul elő, hogy 
az illető értelmesen és összefüggően be
szél. Karátsonyi szerinte táiuolygott 
(rtem is csoda, hí azon véresre verték) é« 
akadozva beszélt Mészner ügyész kihall- 
gáttá mindazokat, akikre a rendőr tana, 
ként hivatkozott és ezek megcáfoltak 
valamennyien a rendőr állításait hogy; 
Karáteopyi támadta volna meg őt, ellen
kezőleg, hajmeresztő . részleteit adták s 
brutalitásnak, amelynek a ^iyáló é< 
népszerű ügytoz áldozatává vált.

Tötri XXX. .József rendőr nem élt fel- 
folyamodással a leiartóítátási végzés 
ellen. Az iratok tehát a^WWWWtyétt- 
héí,. Mészner Tivadarhoz keWHtei újra 

- vissza, akt vaiótfzlnüwn -egyikét napon 
belül - személyes . szabadság megsértésé
nek büntette cimén emel vádat? ti brutá
lis rendőr, ellen. Az a hír,. mint hogyha 
mások ell^n is kiterjesztenék a nyomé- 
zást, nem felel meg a valóságnak.

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

A legkitűnőbb uzsonna ti riggall
Egy.kőzépdoboz ára 85.200.—korona 

forgalmiadóval együtt

Magyar kir.

Alapíttatott: 1850

Magyar klr. udv. szállító
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Plánba dús raMáron levő legfinomabb
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FŐUzlet: Bécsi UCCa 7. <oa*k Ferenc u«a sarok) Fióküzlet: Koronahorcop ucca Y
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Ma még talán

amit a keserűség
Halálos csónakázás-a Dunán
Egy bankigazgató a vízbe fulladt — A Pannónia nyolcas evezőse 

felborult
„irhul.iuk, amit a keserűség Sójával, de nyíltan állapi- 

innk meg. hogy a magyar politika 
Lnuvra jutott. Másként talán ki- 

íjezni sem lehet azt az érdeklődés- 
Lknséret, azt az abszolút apátiát, 
1 a nemtörődömséget, amely 
uiabban a nemzetgyűlés tagjait is 
elfogta törvényhozói munkájukban.

Azt valahogy megértjük, hogy a 
nagyközönség, mely a drágaság el
leni harcban kimerült, amely élet
halál harcát vívja az élettel a min
dennapi kenyérért, hogy ez a kö
zönség nem érdeklődik már semmi 
iránt, hogy teljes apátiával éli nap
jait g a ma gondjai között legfel
jebb a holnap fokozottabb gondjai 
kötik le képességeit. Azon nem le
het csodálkozni, ha minden, amihez 
a társadalom megmozdulása szük
séges. már eleve halálra van ítélve, 
mert a mai társadalom talán nem 
is tud, talán nem is akar megmoz
dulni, álomkóros lethargiájából nem 
is akar felébredni;

De mi okozta a nemzetgyűlésben 
ugyanezt a jelenséget? Ma a politika 
homlokterében egyetlen kérdés áll: 
Wolffék kilépnek, vagy nem a ke
resztény gazdasági pártból. A fo
lyosón, a pártklubbokban, a Sajtó
ban erről esik szó, erről beszélnek, 
erről Írnak, ezért izgulnak s talán 
fogadásokat is kötnek a baisse ide
jén erre. És közben megtörténik, 
hogy a vámtarifa törvényjavaslat- 
pak nem akad szónoka. Hajszálon, 
egy önfeláldozó gesztuson, az el
nökség lojális magatartásán múlott, 
hogy a vámtarifa-javaslatot nem 
fejezték be egyetlen ellenzéki szó
nok rövid és nem is szakszerű kri
tikájával.

Itt meg kell állanunk. Az önálló 
magyar jegybank, az önálló ma
gyar vámtarifa körüli harcokra, 
mélyeket nagy elődeink indítottak, 
emlékezhetünk. A Kossuth Feren- 
cek, Justh Gyulák, Holló Lajosok 
’iemény parlamenti csatáira még 
öm/^ezhetünkf ök küzdöttek érte, 

/Jefe(,.energiát áldoztak, hogy meg
valósítsák eszméjüket, melytől a 
magyar függetlenséget remélték. 
Ök hiába 'habcölták, hiába küzdöt
tek, nem értek célt És mégis küz
döttek, fáradtak, er/t, energiát ál
doztak.

Nekünk az ölünkbe hull a ném
eti önállóság, ölünkbe hullt önálló
ságunk kettős szimbóluma: a jégy- 
'•onk és a vámtarifa és akkojr a 
nemzetgyülésnek, a politikának egy 
’??ató kérdése van: vájjon Wolffék 
kilépnek a kormánytámogatásból. 
U ez annyira érdekli, annyiba le- 
j"ti a politikát, hogy mást nem 
lüfpak meg Nem veszik észre, hogy 
közben az önálló vámtarifa testet 
akar ölteni. Pedig nem mindegy, 
hogy az milyen, hogy az igazán az 
önálló Magyarország vámtarifája 
lesz-e?

,'ámtarifa közelről érinti és 
érdekli gazdasági, sőt politikai éle- 
innket. A vámtarifa törvénye ujja 
ereinthet, vagy meggyilkolhatja 
■Párunkat, kereskedelmünket, me- 
wgazdaságunkat. A vámtarifa jö- 
onk megalapozója. Azzal nem le- 

nem szabad könnyelműen 
)f‘nni, nem lehet lekicsinyelni, nem 
enet azzal nem törődni, 
n-d r! ’Jálunk való, ami a magyar 
■Mitikában történik, az lehet, hogy 
mS08 , .a kormánypártnak, de 
n»v eí bizonnyal káros az ország- 

ellenzéki kritika a ko£- 
Ha J i - gyak°rlásának a fűszere.

'marad, élvczhetlenué válik.
i K t k* b°«y ennek az álla-

“ mer’t'S- Egervár*? és Tdrsa szobrász- és

Vasárnap délelőtt történt az első idei 
csónakszerencsétlenség a Dunán. Egy 
csónak, amelyben hárman ültek, Újpest 
határában, a pionír gyakorlótér közelé
ben felborult és a benne ülők a vízbe 
fordultak. Kettőnek sikerült kiúszni, a 
harmadik azonban, egy ismert bank
igazgató, a vízbe fulladt.

Vasárnap délelőtt tíz órakor a Margit
szigeten levő Neptun csónakházból egy 
kétovezős csónakkal a vízre mentek Kö
zelik György, a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár igazgatója, Ailer Dezső bank
hivatalnok és Haidckkcr Andor m z<la- 
sági főtanácsos. Minthogy a Duna teg
nap erősen hullámzott, a sziget körül 
eveztek, majd később, amikor a hullám
zás alábbhagyott, Újpest felé csóna
káztak.

Amikor Újpest elé értek, a pionír gya
korlótér előtt újabb hullá.ngyürü vetto 
körül a csónakot. Tizenkét óra volt, 
amikor visszafelé akartuk indulni és 
ugyanekkor egy vontatóhajó három 
sleppel haladt el mellettük. Az erős hul
lámzás a könnyű csónakot egyre a von
tatóhajó felé sodorta, amelytől alig húsz 
méter távolságra voltak.

A csónakban ülők kétségbeesetten 
igyekezték az uszályost elkerülni, azon
ban az erős hullámzásban oz nem sike
rült nekik. A hullámok a csónakot mind
jobban a vontatógőzös felé sodorták. 
Majd egyszerre

hatalmas víztömeg lepi el a csóna-

kot, amely a rendkívüli slytól pil
lanatuk alatt alámerült.

A csónak az egyik slepp alá került s 
percek múltak el anélkül, hogy a csónak 
és utasai felbukkantak volna. Végre a 
felborított csónak, amikor a vontatóhajó 
tovább ment, előkerült, majd gyors egy
másutánban két fej eívlkcdott ki a 
Duna hullámaiból.

A katasztrófának szemtanúi voltak, 
akik csónakon a szetcucsétlenúl jártak 
segítségére siettek. Ailer Dezső és Hai- 
dokker Andor a part felé úsztak, majd 
emelték őket a mentőcsónakba. Mikor 
partra érlek velük, mindketten eszmé
letlen állapotban voltak és csak félórt 
múlva sikerült őket eszméletre téríteni.

Kozllckot azonban nem találták se
hol. A szerencsétlen ember a gőzös 
alá került, nem tudott kiúszni alóla, 

és a Dunába fulladt.
A 48 éves bankigazgató egyike volt 

a legismertebb evezősöknek, akinek a 
sportvilágban igen jó hírneve volt, A 
Neptun evezőscsapatában szerepelt és 
több értékes dijat is nyert el. Felesége 
és két gyermeke gyászolja.

A Duna tegnap egész napon át erősen 
hullámzott, úgyhogy veszélyes volt a 
csónakázó s. A Római fürdőnél 

egy nyolcas evezős felborult, 
a benne ülőknek azonban sikerült ki
úszni s igy semmi bajuk nem történt.

Kiveszik a biintetőnovelláből 
a sajtószakaszokat

ttz UJsAglrúk Egyesülete és Lapkiadók Szindikátusa a saltószaka- 
•zok ellen — n kormánypárt se egységes a sajtótörvényt Illetően 
— Nagy Emil a OOntetOnovella ellen fog felszólalni — flz igazságOgy- 

minlszter újabb engedményekre hajlandó
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

I

, ..... — vagy az
bármelyik legyen is, 

c érdeke az ország

Valóságos irodalom fejlődött ki 
újabban a sajtótörvéy szakaszainak 
tisztázása körül. Újabban a Ma
gyarországi Újságírók Egyesülete, 
majd a Budapesti Napilapok S&ri- 
dikátusa foglalkozott a büntető 
novella sajtószakaszaival s kifogá
saikat memorandumban terjesztet
ték a kormány és nemzetgyűlés 
elé.

A büntető novellának főleg a 
sajtóra vonatkozó szakaszai körül 
ezekben a pillanatokban a legtelje
sebb bizonytalanság van. Annyi 
bizonyos, hogy maga a kormány
párt se egységes a sajtótörvényt il
letően s többen vannak az egységes 
pártban, akik nyíltan is szembe he
lyezkednek a sajtó letörését célzó 
javaslattal. Az egységes pártnak 
éppen az a része foglal állást a: 
sajtó javaslattal szemben, amely \ 
egyébként Bethlen István grófot a i 

* leghűségesebben támogatja a szél
sőségekkel való végleges leszámo
lásban.

Éppen ezért, informátorunk szc 
rint

politikai körökben bíznak ab
ban, hogy Bethlen István gróf 
miniszterelnök és Pesthy Pál j 
igazságügyminiszter az utolsó 
pillanatban hajlandóságot mu
tatnak arra, hogy a sajtósza
kaszokat a büntető novella 
komplexumából kivegyék s 
mint önálló törvényjavaslatot 
az érdekeltségek meghallgatá
sával átdolgozzák s ebben a for
mában terjesszék a nemzet

gyűlés elé.
Politikai körökben sokat beszél

nek újabban arról, hogy a büntető 
novella ilyen formában nem is fog 
a nemzetgyűlés elé kerülni. Ezt lát- *

szik megerősíteni egyébként az a kö
rülmény is, hogy Bethlen István 
gróf miniszterelnök teljesen bele
nyugodott abba, hogy a vámtrifa
javaslat után, az eredeti tervektől 
eltérően, ■ ne a böntetőnovclla, ha
nem a fővárosi választójog javas
lata kerüljön tárgyalásra q, nemzet
gyűlésen.

Élénk feltűnést keltett politikai 
körökben Nagy Emil volt igazság
ügyminiszternek az Az Ujság-ban 
vasárnap reggel megjelent nyilat-

kozata a büntető novelláról. A volt 
igazsagügyminiszter, akinek buká
sát nagyban alősegitette a büntető., 
novella tervezetével szemben mu
tatkozó ellenhatás, utódjának bűn- 
tetőnovclláját főleg a sajtóra vo
natkozó szakaszaiban a legélesebb 
ben elitéli s azokat egyenesen reak
ciósoknak bélyegzi. Kijelentette a 
volt igazságügyminlszter, a büntető
novella ellen a legélesebb harcot 
indítja meg a nemzetgyűlésen a 
mindenesetre a javaslat ellen fos* 
felszólalni.

Teljesen megbízható helyről arról 
értesülünk, hogy Pesthy Pál igaz
ságügy-miniszter az érdekeltsége^ 
részéről elhangzott ellenvélemények 
hatása alatt, újólag konszideráció 
tárgyává teszi a novella sajtóra vo
natkozó szakaszait s a napokba# 
meginduló tárgyalások alpján lé
nyeges engedményeket tesz, főleg 
a lapbetiltás és a felelősség megál
lapítása körüli szakaszoknál.

Az ellenzék körében bíznak abban* 
hogy a sajtótörvény csak az őszi, 
nemzetgyűlésen kerül sorra s ak
kor önálló sajtójavaslat formájában 
s igy voltaképpen csak kiegészítője 
lesz a viszonyoknak megfelelően az 
1914. évi sajtótörvénynek, mely — 
mint ismeretes — a közbejött há
ború miatt nem állhatta ki a tüz^ 
próbát.

Négy miniszter 
a pénzügyben 

— A Hétfői Napló tudósítójától, —
Közgazdasági körökben sok panasz 

hangzott el a pénzügyminisztérium é< 
különösen a vezetése alatt álló intézmén 
nyék adminisztrációja ellen. Ezek a pa-< 
nászok a parlamentben is hangot kap^ 
tak, mert több ellenzéki képviselő több
ízben is szóvá tette ezeket a vlsszássá-i 
gokat. A kormány, amelynek elsőrangúi 
érdeke, hogy ez a kérdés végre rendez-* 
tessék, elhatározó lépést tett Beavatott 
helyről szerzett értesülésünk szerint < 
kormány Búd Jánosnak kifejezetten 
adminisztratív ügyosztályok vezetésére 
adott megbízást. Ezek szerint négy mit 
niszter áll a pénzügyminisztérium élén. 
Korányi Frigyes, a reprezentatív és fát 
lelős miniszter, aki a politikumot képvi« 
seli, Kállay Tibor, a szanálási tervezetet 
végrehajtó miniszter, Búd János, az adt 
minisztratív miniszter és Vértessy, Sán^ 
dór, miniszteri rangra emelt államtit
kár. Ezekután csak az a kérdés, hogy, 
a többi minisztériumokban is ilyen ta
karékosan szanálnak-el! j j

Meghosszabbítják a nemzetgyűlés 
élettartamát

A nemzetgyűlés üléstermében 
több alkalommal az utóbbi idő
ben az ellenzék nyílt felszólí
tást intézett a kormányhoz, 
hogy oszlassa fel a Házat s 
rendeljen el uj választásokat.

Ez a kérdés hír szerint újab
ban foglalkoztatta a pártokat 
is, ahol élénk megbeszélések 
folytak ebben a tárgyban.

A Hétfői Napló munkatársa 
e nagyfontossdgu kérdésben az 
egységes 
tagjától 
kapta:

— _rról szó 
kormányt még ______ —
foglakoztatliassa a Ház feloszlatá
sának s uj választások elrendelésé
nek gondolata. Eltekintve attól, 
hogy semmi ok sincs arra, hogy a 
nemzetgyűlés mandátumának törvé
nyes lejárta előtt feloszoljon, 
kormányzat ma 
rányban van az 
ben.

— Az ország

párt egyik jelentős 
az alábbi információt

som lehet, hogy a 
csak komolyan is

a
kétségtelenül hát
ellenzékkel szem

gazdasági és poli-

lakberendezési iparvállalata
''XitVmXtr08 kritikáján!,k Budajtesí VJIJ, UIIOI urasai MíofdaraOaH 4 a gamltu-
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tikaf rekonstrukciója, a szanáláfl 
végrehajtása természetszerűen olyan 
intézkedésekre késztetik a k<jrs 
mányt, amelyet az ellenzék könnyeq 
és eredményesen kihasználhatna a 
kormányzat ellen éppen a választá
sok idején, anélkül, hogy maga 
jobb megoldással léphetne fel.

— Szó sem lehet tehát arról, hiögy 
a kormány uj választásokra gon< 
dőljön. Ellenkezően szó lehet arról( 
hogy a kormány ennek a nemzet
gyűlésnek élettartamát meghosz- 
szabbitsa addig, amíg úgy a gazda< 
sági szanálás, mint a politikai 
helyzet végleges kialakulásának 
munkája befejeződnék.

— 'A kormány a szanálás mün« 
kájának megkezdésével bizonyos 
erkölcsi felelősséget vállalt magára 
(gazdasági és politikai téren egy
aránt. Ezt a felelősséget csak akkui; 
viselheti, ha a munkát befejezte. Ép 
ezért szükség .van arra, hogy ez a 
kormányzati rendszer a munka be
fejezéséig helyén maradjon.

— Úgy tudom, hogy a kormány 
komolyan foglalkozik a nemzetgyű
lés élettartalma meghosszabbításá
nak gondolatával s biztosra veszem, 
hogy az ország érdekében ezt a ter- 
.vét, amint iUejo elérkezett, meg i* 
valósítja.



4 HÉTFŐI NHPÉÓ BmUirot. héttő. >

II széheslehéruári rádióállomást 
bemutatták a sajtónak

Juníus elején adják át a hivatalos 
forgalomnak a Székesfehérváron 
felállított rádióállomást. A Hétfői 
Napló tudósítója résztvett a sajtó 
számára rendezett vasárnapi bemu
tatón, melyről a következőkben szá
molunk be:

A város szélén 85 holdnyi térségen 
épült a rádió-állomás. Terjedelemre 
nézve «eni nagy, *•<. berendezésen 
egyike a kontinens legkiválóbb ál
lomásainak. Építési költsége meg
haladja az cgymillfárdot.

Két, egyenként 152 méter magas
ságú tornyon emelkedik a két 
antenna. Kétoldalt félernyő antenna 
van elhelyezve. Jelek továbbítására 
kettő szolgál. Az egyik a lámpa
adó, 10.6 energiát .sugároz ki. A 
másik 50 kilowatt energiával to
vábbítja a jeleket.

A székesfehérvári' leadót táviró 
köti össze Budapesttel. A Budapest
ről érkező gyengeáramú jelek köz
vetlenül az adóberendezés szerkeze
tét hozzák működésbe. A felvevő 
Tárnokon van. A fehérvári rádió
állomás 4(MM) körüli rezgésszáma 
hullámokkal továbbítja a jeleket.

Gyakran megesik, hogy valame
lyik állomáson kikeresik, hogy mi
lyen hullámhosszal továbbit az il
lető állomás. Alkalomadtán aztán 
ugyanilyen hosszúságú hullám adá
sával zavarják.

Munkatársunk látogatása al
kalmával éppen egv berlini kon
certet vett fel az állomás. A hang
verseny minden mellékzörej nélkül, 
teljesen tisztán volt hallható.

Cs. S,

Kész női ruhák 
lElöltök 
blúzok 

legolcsóbb bevásárlási forrása 

Selyemtrikó'ruha 
az összes diuatszlnehben 

550.000 K

Gerő Áruház
VI, Király u. 22. SarokUzlet

Wolffék remélik, hogy Bethlen 
hétfőn kimagyarázza magát

Csak akkor lépnek ki a kormányttámogató pártból, ha 
Bethlen személyes támadást Intéz ellenük — Mit mon
dott Bethlen Ernsztnekt — Nyilatkozatok a fővárosi 

Javaslatról
- A Hétfői Napló

Hétfőn »ste döntő értekezlet lesz 
a Keresztény Gazdasági Pártban. 
A Wolff—Huszár-párt ugyanis hét
főn veszi tárgyalás alá a fővárosi 
törvényjavaslatot és ez alkalom
mal megjelennek a kormányt támo
gató pártban Bethlen István gróf 
miniszterelnök és Rakovszky Iván 
belügyminiszter is.

Wolffék a fővárosi törvényjavas
latnak két passzusát kifogásolják. 
Az egyik a domicilium, vagyis az 
egyhelyben lakás kérdése, a másik 
a szavazási kerületek megállapí
tása. Munkatársunknak ma al
kalma volt beszélgetést folytatni a 
Wolff-párt egyik hangadó tagjával, 
aki a helyzetet a következőkben is
mertette:

— A domicilium kérdésében a 
párt nem foglal el határozott állás
pontot. A tagok belátására bizza, 
hogy ezt a paragrafust elfogaxl- 
ják-e, vagy sem. Ami a szavazási 
kerületek beosztását illeti, erre vo
natkozóan egyhangú vélemény ural
kodik a pártban. Budapesten 40 év 
óta közigazgatási kerületekben vá
lasztanak, Bethlen most a Tisza
fáié kerületeket akarja meghonosí
tani. Ezt a paragrafust a párt 
egyotlen tagja sem fogja megsza
vazni, amiből azonban nem követ
kezik az, hogy a Keresztény Gaz
dasági Párt le is vonná a konzek
venciát. Egy régebbi párthatározat 
kimondja ugyanis, hogy a községi 
politika független az országos poli
tikától. Éppen ezért, hiába számí
tanak liberális körökben Wolff Ká
roly és közelebbi hívei kiválásara.

Wolff Károly, Búday Dezső, 
Petrovácz Gyula és Csilléry 
András csak akkor lépnek ki a 
kormányt támogató pártból, ha 
Bethlen a holnapi értekezleten 
személy szerint provokáló mo
dorban lépne fel velük szemben.

Politikai körökben minden be
avatott cáfolat ellenére úgy tudják, 
hogy a kiválásnak rövidesen be 
kell következnie.

A kiválás elhúzódásának egyetlen 
oka az, hogyErnszt Sándor, a párt 
egyik vezető tagja, aki az összekötő 
kapcsot alkotta a fajvédő Wolffék 
és a liberálisabb néppárti Huszárék 
felé, kedden érkezik haza, bár nem

tudósítójától —

lehetetlen, hogy már hétfőn itthon 
lesz.

Wolff Károly és személyes hivei 
hir szerint azért is várják annyira 
szivszorongva Ernszt hazaérkezését, 
mert Bethlen István gráf állítólag 
már Hónapokkal ezelőtt bejeletettS 
neki azt a szándékát, hogy

a fővárosi javaslat 1924-ben sem
mi szín alatt sem emelkedik 

törvényerőre.
Wolffék az utolsó percben is abban 
bizakodnak, hogy

Bethlen hétfőn este kimagya
rázkodik a kereszténypárt érte

kezletén.
Ebben a tekintetben szintén Ernszt 
Sándorra hivatkoznak, aki állítólag 
előre tudott volna Bethlen liberális 
orientációjáról, sőt — Wolffék azt 
hagoztatják, hogy — ez a balfelé 
irányulás csak taktika

Wolffék egyébként azt hiszik, hogy 
az összes keresztény ellenzékiek 
közös listával veszik fel a har

cot a fővárosi választáson.
Wolffék, Gömbosék, Frledrichék, 
Hdllerék egyesülnek a szocialisták 
és a liberálisok ellen. Az együtt
működés lehetőségéről megkérdez
tük Friedrich Istvánt, aki a követ
kezőket mondotta munkatársunk
nak:

— A főváros lakosságának 80 
százaléka clproletárosodott. A jól
lakottak alig tesznek ki 20 százalé
kot. Én a magam részéről a 80 szá
zalékos oldalon fogom a küzdelmet 
lefolytatni s ha ezen a harctéren 
ott találom a többi keresztény póli- 
tikusokat is, akkor természetesen 
velük együtt veszek részt a községi 
választásokon is.

Munkatársunk megkérdezte Fried
rich Istvántól, hogy mi a vélemé
nye a Bethlen által teremtett új 
helyzetről. Friedrich így válaszolt: 

—• Wolff Károlynak az elhangzott 
Bethlen-beszédek után feltétlenül 
ellenzékbe kell vonulnia. Azt nem 
hiszem, hogy Wolffot a kilépésben 
néhány személyes párthivén kívül 
többen követnék. Az új helyzet en
gem nem lep meg. A mai rendszer 
a keresztény és nemzeti zászlót 
csak arra használja fel, hogy hata
lomhoz jusson.

De nemcsak a fajvédők 
várakozó állásponton, hanem 
mokratak is. ök is várnak mí 
Vazsonyi Vilmost várják ik^’kUl 
pókban jön haza. A US 
ráták viszont abban reménvkeS 
hogy ok járnák legjobban: 
lasznek a köztisztviselők é 
ralis orzelmu magánhivatalnokeu 
kispolgárok kozott egyaránt.

a biztos hatású fertőtleníti

NSknek nélkil ISz&etetlen

Alapíttatott 1883

IMH0F
RUHAÁRUHAZ 
vilrAköczi-uth 

(Hársfa ucca sarok)
Értesítem a n. é. vevöközönséget, hogy 
átalakítás, valamint előrehaladt idény 1 
miatt

e héten
eladásra bocSájtok

2000 darab 
békebeli minőségű egyes angol1 

divatöltönyt és j

1200 darab 
egyes angol divatraglánt 

795ü 
koronás egységáron

Esen cikkeket előnyös fizetési 
föltételek mellett Is árusítom,

A hirdetésre hivatkozó vevőimnek 
külön 5 százalék engedmény

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850 SEMLER1 Magyar kir. Íí udv. szállító

g Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb

szövetkülönlegességeit
Főüzlet: Bécsi ucca 7. (Oa»k varenc u«a sarok) Fióküzlet: Koronaherceg ucca »

A cégnek a következő városokban vannak lerakatni:
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Leleplezték 
fl névtelen hősök emlékoszlopát 
- Hétfői Napló tudósítójától. — 

Vasárnap délelőtt leplezték le ün
nepélyes keretek közt a Ludovika 
Akadémia kertjében a névtelen hő

sök emlékére felállított emlékmű
vet. Az ünnepségen, mely délelőtt 
]Ü órakor volt, megjelent Horthy 
Miklós kormányzó, József kir. her
ceg, Auguszta főhercekasszony, Jó
zsef Ferenc főherceg, Zsófia és 
Margit főhercegnők. A kormány 
részéről Bethlen István gróf mi
niszterelnök, Rakovszky Iván bel- 
Ügymíniszter, Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter, Daruváry 
Géza kültígyminisztex és Csáky 
Károly gróf honvédelmi miniszter. 
A nemzetgyűlést Szcitovszky Béla 
elnök képviselte számos képviselő 
élén. A tábornoki karból megjelen
tek Hazay Samu báró, Szurmay 
Sándor báró vezérezredesek, Nagy 
Pál gyalogsági tábornok, Luka
dnék Géza, Rubint Dezső, Jánky 
Kocsárd, Titán Károly altáborna
gyot

A ni hit a kormányzó az ünnepség 
színhelyére érkezett, a honvédzene
kar a Himnuszt játszotta el, majd 
Pékár. Gyula nemzetgyűlési képvi
selő, a szoborbizottság elnöke mon
dott beszédet.

— Ez az emlékmű — mondotta 
többek közt — nem halottak gyász
emléke, hanem halhatatlanok példa
adó, lelkesítő és örökéletet ün
neplő hősi, monumentuma. Ez a 
szobormű a megörökített hősökön 
át igazában a nemzet lialhatatlan- 
hágának az oltára s ez oltárról most 
hatalmas láng csap fel. Az élni 
akaró nemzet szive de bog a hagyo
mányos magyar vitézség e hősi 
lángjának lobogásában.

Pékár beszédének befejező szavai 
közben lehullott a szoborról a lepel. 
A honvédzenekar a Himnuszt 
kezdte játszani a Ludovika-Akadé
mia és a gyalogság diszszá’zada sor- 
tiizet adott, a tüzérség pedig hu
szonnégy* Ajgyulövéssel köszöntötte 
a monumentális emlékművet, amely 
három méter magasságú kőtalapza
ton egy lezárt kőkoporsót ábrázol, 
az előtérben .márványból faragott 
Hungária karjaiban a haldokló 
névtelen hőssel.

Ezután Magasházy László elhe
lyezte a szobor alatt a kormányzó, 
Seitovszkv Béla a nemzetgyűlés, 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
a kormány koszorúját. József ki
rályi herceg először Frigyes főher
ceg, majd önmaga nevében helyezte 
el koszorúját.

A koszorúk elhelyezése után 
Csáky Károly gróf honvédelmi1 mi
niszter, majd Sipőcz Jenő polgár
mester mondottak beszédet. Ezután 
Bévy Kálmán ezredes lendületes 
xz:;\-ak kíséretében átvette az emlék
művet.

Az ünnepség a Himnusz éneklésé
vel ért véget.

A 
álló 
zett

vétel!
*m U i két,Jet iart iéríi, tavaszi és nyérl bl- 
« nvr'set a nálunk nugszokott kifogástalan 

' ■ ;;bvn és kividben a kővetkező árakban 
árusítom:

férfiöltönyök 
928,000-1.116.000 

Férfd ulster 
1-148.00'1-1,208.000 

r' s mosóruhák olcsó árakon 

NEUMANN M.
juhaéruhiaia, Muzeum körút 1

viselt férflriíhúKért
Telefón 117—1’5

a tazsrákíaí kérdésben
Fordulat a szerb kormány külpolitikájában

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Belgpád, május 25. \gasa Romániát ebben a kérdésben. 

külügyminisztériumhoz közel-! Ének természetesen a kis entente
Novoszti illetékes helyen szer- kiszélesítése (értsd alatta Lengyel- milliós amerikai számokhoz 
értesülése szerint, a kis antant ország csatlakozását) volna az elő- — hatalmas autóparknak 

prágai értekezletét július elején feltétele, a mi viszont Csehország 
tartják meg. Az a hir, hogy a kon- ellentállását vonná maga után, 
főrend án Pasics miniszterelnök isi 
részt fog venni, nem felel jyeg a va-1 
lóságnak.

A konferencián a franciaországi! 
és németországi választások által az 
európai politikában teremtett vál
tozásokat fogják megbeszélni, azon
kívül tárgyalni fogják Magyaror
szág új politikáját, az olasz-cseh 
szövetségi szerződést, Szovjet Orosz
ország elismerését és a besszarábiai 
kérdést.

Herriotnak Franciaország jövő 
emberének kijelentései szerint Fran 
ciaország is el fogja ismerni Szov- 
jot-Oroszországot. Ez a tény meg 
fogja eiősiteni Bencs pozícióját, aki 
szintén Oroszország elismerését kö
veteli. Másrészt bizonyos, hogy 
Bratinau román miniszterelnök, 
miután az a kísérlete, hogy a nyu
gati államok a román-orosz konflik
tusban erélyesebben foglaljanak ál
lást a román álláspont mellett, meg 
hiúsult, vissza fog térni első kom
binációjához s követelni fogja, hogy 
a kis entente minden erővel támo-

Ami Jugoszláviát illeti, itt eddig 
minden félhivatalos nyilatkozat 
úgy szólt, hogy Jugoszlávia soha 
sem fog olyasmire vállalkozni, ami 
Oroszországgal konfliktusba kever
hetné.

Most azonban a Notoszli az cd- 
idigi sugalmazott éles román ellenes 
'támadásokkal szemben kijelenti, 
i hogy Jugoszlávia, bármennyiről 
baráti és halás érzelmekkel viselte
tik Oroszország iránt és bárnieny-1 
nyíre felháborították is Romániának . 
ismételt illoyális ténykedései, olyan , 
álláspontra fog helyezkedni, amelyet i 
a bolsevista Oroszországnak balkáni! 
békét fenyegető veszedelme diktál' 
neki, annyival is inkább, mert Orosz-j 
ország az utóbbi időben túlságosan 
támogatja Bulgáriát Mindenesetre 
lehetséges, hogy Jugoszlávia. a prá- 

\gai konferencián támogatni fogja. 
.Romániái. A legpraktikusabb vol- 
I na a következő kompromisszumos 
I megoldás:Szovjetoroszorszég elis
merése és Románia támogatása u

Ibesszarábiai kérdésben.

I

I

Gazdátlan 
ssitőh - százszámra

Vége az autsláznak — Akiket 
ta'praállltott a bessz

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Pesten már szállóigévé vált, lmgy' a 

bessz sok embert talpra állított. Tudni
illik újra talpukra álltak azok, akik ed- 

|<iig autón jártak. Ez a szójáték onnan 
ered, hogy az utóbbi időben a konjunk
túra bizonytalan nyergét lovagló újgaz
dagok, újpéuziiek elég terjedelmesnek - 
mondható iáborúban szinte mániákusan 

' dühöngött az autó-láz.
Pesten már mindenki autón kezdett 

járni. Az előkelőség ködös csimborasszója 
— az autó — lassan elvesztette előkelősé
gét. De csak azért, hogy még előkelőbb 
legyen. Pesten lassacskán két. embertí
pust különböztettünk meg. Autóst és 
autótlant. Igazgató, nagykereskedő, ban
kár, sőt a lassan, de biztosan a Markó 
ucca felé evező zúgtőzsdés számára is 
immár nem volt comme il fant kocsin 
vagy különösen gyalog járni.

Most aztán a bessz sötét napjaiban 
egy csapásra megváltozott a helyzet. A 
lecsúszott újak kiadták a kényszer jelszót: 
los von autó. így állt elő aztán, hogy 
Pesten jóformán több eladó autó van, 
mint üzembe levő.

Egyik autó-gyár igazgatója ezt meséli 
az autó-viszonyokról:

— Csak annyit mondhatok, hogy a szé
pen fejlődésnek indult magyar autóipar 
nagyon megsínyli a mai pénztelenséget. 
A gyárakban alig készül rendelt autó. 
Az a nugyon-nagyon kevés ember, aki 
még tud autót venni, inkább hasznúit 

‘autót vásárol Hiszen ma minden máso- 
'dik autó eladó Az autótulajdonosok ki
lencven százaléka menekülne az autójá
tól. Azt hiszem — folytatja — noiu kell 
bővebben beszélnem arról, mennyien ke- 

[rültek kellemetlen anyagi helyzetbe.

Fordulat várható 
a bányász sztrájkban

Leálltak a kőfaragómunkáBok 
Sztrájk az építő- és faiparban

— A Hétfői Napló tudósitójától. —
A bányaiparban néhány héttel ezelőtt 

részleges bérsztrájk? tölt ki. A kezdetben- 
jelentéktelennek induló sztrájk rövid idő 
alatt nagy mérvet öltött. Ma már har
mincezer bányász szrújkol.

A bányászok a legelszántabban akarják 
keresztülvinni követeléseiket. Viszont a 
bányatársaságok nagy része, — néhány 
kisebb • üzem kivételével — ugyancsak 
állja a sztrájkot. így többek között pél
dául a nagybátonyi kincstári telepeknél 
seiu kapta meg követelését a munkás
ság, holott az ugyanabban a községben 
levő magánvállalat honorálta kivánsá- 
ságukat. Egyes vállalatok úgy igyekez
nek segíteni magukon, hogy altisztekkel 
kísérlik meg a termelést, ami pedig — 
a sztrájkolok szerint — nem sokat nyom 
a latba. A sztrájkoló bányászok retor
zióképpen most már a legmininmáli- 
sabbra redukálták üzemfenntartási mun
kájukat. Csak a bányavizet szivattyúz
zák és a kazánok mel'Iett végzik cl a 
legszükségesebbet. Ebből aztan néhány 
bányatelepen milliós káruk szármázták.

Értesülésünk szerint, a bdnyatársu- 
latok megbízottai ma, hétfőn tanács
kozásra gyűlnek össze a sztrájk 

ügyében.
Remélhetőleg meg fogják faJlálnj a mó
dot, hogy érintkezésbe lépjenek a mun
kás-szervezetekkel és akkor rövid né
hány napon belül vége lehet a sztrájk
nak.

Ugyancsak sztrájk mozgalmak bíró ér
kezik több ipari szakma köréből.

Részlege sztrájk áll a fa-, az építő
ét kőfaragóiparban,

A famunkások közül közel ezer ember ' ilyenkor az első felesleges, luxus dolog 
sztrájkol. A nagyobb Tliék, a lángéi és uz autő KI vele — mondja a tulajdonos. 
Társa gyárukon kívül még egy tucat-a két-háromszáz milliós kocsik négy
nő üzemben állt meg a munka. A kő- (ven-ötven millióért cserélnek gazdát. 
laragó vállalkozók közül mintegy tizen- Félúrban dobják piacra az autókat. Most 
Bt uiogudta a követőiteket. KsSX résíük 1 • 
pedig megkísérelte vidékre, szállítani a 
nyersanaygot és ott feldolgoztatni, lvz 

‘ a kísérlet azonban — mint szociáldemo- 
krnta munkásság körében mondják. - 
nőm vált be a vdlóki munkásság szoli
daritása miatt. Az é.pltííniuukasok az 
Esztergom-dorogi kerületben és Dohra- 
eenben még állják a sztrájkot. Uyőrben 
azonban, eddig ellenőrizhetetlen jelentés 
szerint, megszűnt.

tessék elképzelni a helyzetet.
I Egy másik helyen is ezt mondják:

— Tessék egy kis költségvetés: a sofőr 
i havi fizetése két és félmillió, meg ruha, 
i De ez a legkevesebb. Most hozzá jön 
még a benzin, az apróbb javítások. Kl- 

|pukkadt gumi, új kerék, tartályrepedés, 
ez mind nehéz ezreket jelent. Aztán ben- 

Izin, garázs. Szóval egy autó havi ütem- 
[költsége hat-nyolc-tizmillió. Meg is gon- 
Tdolja mindenki kétszer, mielőtt autót vú

súrol. Inkább szabadulni igyekszik tőle.
— Akinek még van egy kis kitartása, 

az elteszi pihenni az autói. Garázsba 
teszi. Igaz, hogy a garázst öl’s.'g is két- 
hároin, esetleg négymillió. Tehát ez a 
várakozás sem olcsó mulals;

Budapesten körülbelül ötezer autót tar- 
tunak számon. Ebbe beleértendők azok az 
átutazó külföldi autók, melyek számára 

, a Királyi Magyar Autóklub ml vúi.'iirieu- 
tesitésl engedélyt, triptyg-et. Ennek — fi 

arányitva i< 
hatalmas autóparknak körülbelül 

i csak fele van üzemben. A többi benzinre 
Iéhesen, hosszra II. csak áll
rúzsokban és

engedőiéi •
nyújtunk. Készpjazíízclés ji I.• j 
san jegyzett értékpapírokat i e. >;.t J 
dunk a napi közép árfolyam

ZRSff3 
éS Táoaii

1
 angol

Cérnagrenadia nk 
Eponzskelm -íc 
Ruhaszövetek 

. Kabátbélések
Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Líbertik, pikék 
Vásznak, sifonok 

óriási választékban, jutányos áron 

Kiéin
ieSWKaTál

divatárud ázéban

Klrály-ulo
(Akácfa-utca sarokj

Jőtahásss
legbiztosabb, 

leghasznosabb

ua azonnal beköltözik.

vesz Budapesten, mert 
innatlai.'Vmii <•' ik czti- 
Ián tesz igazán áremel

kedés t
Bővebbet a mlajdotiosoknál:

BÉKÉSI RT.
Telefon József
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HÍREK
A Margitszigeten 
artagybőságban huszonhat 

ember rosszul lelt
— [j/lell'n Napló) tudósítójától. -

X Mai git szipctcn u-gnap délután 
ru< Imriczliku- kormenet volt. amelyen 
föhbezer ember, loleg .nők vetlek részi. 
\ köri.tr;;. korún dóimén k<-zdötlöfl -s 

5 órain Unton. \ reíie»irle>. hőségben 

H/OI11>HII -o/.mr ros .1/ lelt'l,. úgy. Ixiuy 
n mentőknek t-okwor kellett közbelép

niük.

Pontosan /- .(-»/ir/xtrr hívták ki vasár 
nap a. mininkéi a Mai gi.t sziget re es hn 
s.m'li't isiiben iiiijtidltik első segélyt.

( öbbi ii a nagj moh g.lőj léitek 1 ősz 
» négy ittl'<>ri pedig szívbaj lepett 
cl ••» ezeket kórházba szá Ili toltak.

A liirlelen rosMziijjét. kevés kivétellel, 

nőket fogod ' I. akik ájullmi estei,■ össze. 
A tömeges roHszullél miatt /.<-/ mentő- 
taros l.i'o -síig a ám gil-szigeten ma 
radt, bog.’ a komolyabb eseteknek mó<- 
idejébeit elejét vegyék.

Y.zy ketíic* öngt IlkoHMíiglloz. f lapok- 
bán mindenki olvasta Szemére Leimé és 
Henrietté lánya tragikus réget. Illatos 
tavas t - síén Imi niudikemeleti lakásuk 
ablakából levetették magukat az ucva 
kövezi lei e. I ■ anyu és leánya mindket
ten egyszerre. .1: anya rögtön meghall, 
n leány a kórházban kiszenvedeti. 
Húszéves rótt u leány. Tarasz, az élet 
tavaszán.

OH álltam lélekben a holt tét emuk 
mellett és iié-h-iv ur össr-roncsnll em
beri leslel. KöriUettem sitmugott u. 
élet. Hullottam hangokat, élő emberek 
hanu iát Heszcllel. u-.oki ól. akit, ott fe- 
küdtil, holtun. élettelenül és nem besiél- 
hetlek .. y<m mondhatták el. hogy 
miért dobiul, el uz eh let, melyet vissza 
szerezni többé nem tehet. \'em mondtak 
r-mmit. he cn halottak voltak. Csuk az 
élőt, beszéllek a holtakról. .Iz elöl., a 
mások, a' idegenek, altit,' nem ismertél, 
W áldozatokat, akik nem tudták, mi

' fajt nekik. De beszeltek uz emben l- f v 
\ tudtuk, miért Ita/I m-g Szemen Lió.w 
is lm szeres leánya, Hcnricfie.

\r.u . mertem ö/.i f. Nem érdekelt sm ■ 
ninni eltet.. Mikor ott feküdtek az 

ucca t.öv-.étén holtan rs /ciháiig ott 
K amiimíik a . • h>f, szóm adató, alzlzoi 
{/iHiihdhini Híjul,, a bollulru, al,il>vl az 
'lök halainkban se kímélnek. Xmn tu
dom, bűnös rolt-c Xzemcre León' és hu. : 
rres him/'i. Henriett'-. Most nem >•> ér* 

\ihkrl. Halaiul, elmosta bumik'ii. lm volt.
■ \cm rnajadtal, adósai sí iikiiiek, azoknak
1 . ak it, a kellős halál okozói voltak.

\ őt, voltak', usszongok. ma halnfhik és 
(le martuis nihil, nisi bem . .

A VörÖMkcrcKzt g.viijlí *M‘. Va- 
í -.ii n;i|,» a pesli uccukon n.iia l'f’lliin- 
i t‘ k mz nlóbhi időben oly sokszor 
.hilotl gyűjtő-urnák. Hölgyek, g;
ne-kek -szedtek adonin n.\ okul per
sely ük be n \ örö.skcrcszt számára. 
A közön-cg most, szivesén nyitotta 
meg erszényét, hogy a nemes cél 

‘.szolgálatában álló Vöröskereszt 
• cgyc-i'delei segélyezzek. \ délutáni 
‘órákban Auguszta főhercegnő és 
I .József főherceg autón végigjárták 
ia főnt vonalon felállított urnákat. 
'Mindenütt melegen érdeklődlek a 
I gyűjtés eredménye felől, ami re- 
' inélhoiőleg sok-sok milliói fog jut
hatni a Vöröskeresztnek, ennek a 
! valóban emherbnráli intézménynek.

Nem tartják meg az októbrista, 
, vacsora l'őtárgyaláaál. Az ügyész 
j ség. mint ismeretes, vádat emelt. 
‘ l'rér Imre. Picf.fcr Kmil. Vnnibóry 
'Koszion és még többek ellen, akik 
' cg.v Royalbeli politikai vacsora al- 
j kaiméval a biintefőlörvényhe iil-
■ köző beszédet, lartotlak. Az ügy 
jegyrésze a törvényszék, másrésze 
I pofiig a jé rásbÍróság ele tartozik.
A bünlelőtörvényszék junius iná-, 
sodikára tűzte ki az ügy l'őlárgva- 
lását. Most azonban elrendelték az 
ügy összevonását. Ez az eljárás 
hosszabb időt igényel, miért is a 
junius másodikéra kitűzött főtár
gyalást elhalasztói ták.

- A bzalmaknls|> hul.i.ra, ,,
«"««<?/. mosoZlíoffiil. .1 ,-ulmakalt.n 
k,,irl. ...1,,^ ri „

""‘leksiünk rá.
" .M'lrOll-ttigclm

<>i !/>»'■" ás a balifisok amni 
rlsií Inensii sieplí,. „ s:i:lmajír,im 

'lljclcul. i’rnigséláH „

- leuluiililábl, Gimrái; “
lelett „ „„„pH,

álalomkö-karimisat 
keskeiinyel, « l'Primx fJ 

az úrig — mint a költő
- minden férfi szalmakidapd 
Xok. kedves emléke maradt 

a s,alina kalapról. Mert, 
i: széles hazában obi

;.;t ,l? tréfálta
szélkerék mód

ii z aszfalton az 
gaudiumára. Vagy 

7.7 a nyári vendég-

- Miillinnios r«ala>. Hétben letar- 
tózkiíták cg.' ''iitzingfr Vilmos mvu 
22 eves ni.igunhivatHlnokot, mert egy 
nőisjiNTŐsét több mint p»v milliárd ko- 
nrnnig tnegkárositoltn. Satzinger 1922 
<>ia fosztogatta áldozatai. Előbb s mil
liói kert lóit- kölcsön, azzal az ürüggyel, 
hogy lőzsde.iál '•kkal íiiegROrozza penzót 
és miután c tózsdejáték balul ütött ki. 

ífovabb zsarolta az asszonyt, aki negy 
izbon is összesen 120ÍI millió koronás jel
zálogkölcsönt vett 
c rengeteg pénz 
viszífcllo cl és 2(1 
köllöll. X'tl.iugm 

tnem akarta a nőt
A sikkaszt ássál vádolt Róna 

Szigfrid bűnügye. A rendőrség 
nenif/geii lelartóatatásba helyezte 
Hónéi- Szigfrid gnbonabizományost, 
aki a'.feljelentések szeriül, több üz
letfelét nagyobb összeggel megká- 
rositotta. A vizsgálóbíró elrendelte 
a Jclaríózlatás megszüntetését, ami 
ellen az ügyész fellebezelt. mire a 
vádtanács el rendel le a letartózta
tás!. Most Hóna Szigfrid fellehezte 
meg ezl u ha lé roznt.ot. \z itélőlábla 
dönlesőéig azonban fogva marad.

— Bonyodalmak egy kutya körül. A 
Szorulv ucca őt. »z. alatti Royal kék
festő intézet igazgatója. Gyömörey Elek 
dr. értékes farkaAkiityájának idomitá- 
snra felfogadta (iríinfeld Arnoldol. -- 
ÍGriirireld egy napon eltiint a kutyával 
együtt. Az igazgató kerestette a kutyát, 
mire kiderült, hogy Griinfeld kétmillió 
koronáért eladta Rosenberg Emil Ká
roly körúti kereskedőnek. Gyomoréi 
most visszaköve'eli a kutyáját., amely 
legalább 6 milliót ér. Közben Gfünfehl 
Becsből levelet irt. amelyben azt állít
ja. hogy a kutya nála van. Gyomoréi 
Griinfeld ór Rosenberg ellen feljelentést 
letf és kérte a kutya bűnügyi zárlat alá 
vételét.

Kigyulladt egy gyapjumosó.
Vasárnap este tiz órakor tűz tá- 

i nmdl hz Árpád ucca 9. szám alatti 
, gyapjunuisóbaii. \ kivonult tűz
oltóság rövid idő alatt eloltotta a 

I tüzet. .

i

I

asszonyt. aki 
millió korom 

föl házára. Xafzingei 
nagyrészét a tőzsdén 
milliót saját céljaira 

azzal védekezik, hogy 
megkárosítani.

adag 
.1/ i min y a jan 
mikor 

kék 
szegve 
szonnadrdg lelett

‘■'.o/oh/, 
rogy Ib'-lykc 
II ales. Pórtól 
mondja, 
hordott, 
mindenkinek 
vájjon Vfin-c 
bér. kinek szalmakalapjál 
volna meg a. szél, mikor 
járd táncollatta rcgin 
ucca kőig kő k n a g»/ r 
elfelejtettük már, hogy 
lösök állal o/.v sokszor elátkozott zápor 
hányszor verte pocsékká a Panamákat, 
Tartott pedig ez az állapot késő axp. 
/emberig, mikor is "szalmakalap már 
csak a lumpok, a ’.álogbacsapott kóla- 
púnk viselték. .Istán a cicihez került 
mindegyik. .1 legarfisztilcusabb is. .<2 
idén is megjött májusban a szalmaka. 
lap. Kidugta fejet a boltos kirakatából, 
csábítóan mosolygott a járókelőkre. 
Hasztalan. Drága volt, megunta. min- 
d-nki. Nagyobb keletje van a széles ka- 
rimája fekete kalapnak. Ha fel is tűnik 
belőlük egy-egy az uccun. az emberek 
idegenül bámulnak rá. Olyan most a 
szalma-kalap sorsa, mint a nyári síinkör •. 
primadonnájáé. Megunták. Uj jön he- 
lyébc. Mi is elbúcsúztál juk egy pár 
sorral. Nyugodjék békében!

A székesfehérvári Goldzieher-em- 
léktábla lelplezése. A székesfehér
vári Goldzi eh er-emléktábla bizott
ság vasárnap ülést tartott. Az ülé
sen elhatározták, hogy a kiváló 
orientalista tudós szülőházának fa
lába emléktáblát illesztenek. Az 
emléktáblát Bory Jenő szobrász fe
szi ti el és szeptember nyolcadikén 
helyezik el.

Ház eladó Pomázon, Kossuth 
Lajos ucca 46 sz. Tauzer,

FENYVES DEZ
CALVifM TÉR 7.-K0R0NA HERCZEG-U. 8.*K’T’KÁROLY-KÖRUT9.-KáROL¥5

CaSvin téri áruházunk megnagyobbftása folytán az építkezés tartama alatt 
hatalmas árukészletünket még az eddigieknél is olcsóbb árakon leapasztjuk

■ j M. ■•rt—
Gyapjúsxttvet-osxtáOy 

selyemfényű eredeti angol sima és osiko« 

Burberry-kelmék 
valódi ar><?oi ttltöny- és raglánkelmék 

ungy vMasEttkbnn

Tiszta gyapjú öltöiiykelmék................. 92.400
Nyári kamgarn oltonykelmék ...............285.600
Tavaszi raglankelmék.........................  161.700
Női kosztiimkelmék angol zsanér ___

,!   131.250
Koverkot,női kabátokra és kosztumokre ___ ___

i  136,500
Gahardin riiliakelme di,-«iKiwkben, __................................  63.000
GyapjÚgrénOílin mint!",, színben, IJOcm .r.élw 126.000 
Kombin élt öl tönykellckcsomag ........... 198.000

(tartalmaz vltunyboz nuksegcs összes bélésanyagokat)

C. 2'V 3 és 4 méteres

szövet-, selyem- és mosómaradékok
ícltduö olcso Hxakbau,

M, 'ey—
Vásxon-osxtaly 1

Fenyves mosott vászon......................... 21.000
,la kelengyesifón.......................   25.200
Börerös angin............................ „......  25.200
I* batisztsifón : ............................... 32.550
Agynemti-damaszt......................   35.700
Vászon törülköző................................. 23.100
Frottír törülköző................................... 37.800
Vászon konyliatörlök............................ 16.800
Flanell-porlörlök................................... 16.800
Színes kerti abrosz ........................  161.500
Rumburgl lankainak, ballul.llCnok.l.nhatl.alok, Iroltlrkelmík 

éa assfalnomflekben óriási válaejték

Mosó-osztály i
Csíkos selyembatisztok rnindan színben..... 19.000 
Színtartó mosó-crepp minden színben....... 22.050
Színtartó mosokartonok nagy választékban 10.950 
Divatos csíkos ingzefirek....................... 28.350
Francia cérnagrenadin ieRI\jabs mintakén 44.000 
Ruhavaszon, selyemfényű minden színben 45.150 
Bőrrel vászon (Arltölténvre és női kosztümre 63.000 
Lihertyszatén,selyemfényűéi, k.wtb.ií... __ ___ .......................

(csak a Calvin téri áruházunkban) 
Hímzett nappali ing. 
Hímzett nadrág........
Hímzett hálóingek................
Hímzett nadrág-lu>mbiné...„.
Szoknya-kombiné azsúrralSzoknya-kombiné
Hímzett füzővédő ______________
Hímzett női zsebkendő......................  5.700
Vászon párnahűzat.............. . ...........  / 59.850
Vászon paplanlepedő......... ................... .' 231.000
Gyönyörű paplanok....... . ......   348.600
Fürdörűha legújabb íazón.......... ................... 119.700
Filrdöcipö............................................    30.450

r f rf lf eh£rnemO-eMt4ly i 
(csak a Cahrln téri ár»hi«unkban).

Férfiing pikémellel ........... 703.950
Színes zefíring iicisn g.n»rrai................   105.000
Hosszú hálóing rew«n„i........... .........105.000
Hosszú köpper gombosnadráa....... ........ 92.400
Rövid alsónadrág.............. ........................ 50.400
Vászon férfizsebkendö ...................   7.600
Selyemnyakkendö.........................   12.600
Pijamák nagy választékban....................... 382.200

KonfakcIA-oaitfily ■ 
(csak a Calvln téri éruhátunkban]

Női angol tavaszi kabátok . .............  403.000
Bakfis tavaszi kabátok ....
Gyermekkabátok .... 
Divatcsikos aljak... 
Grenadinblúz . ..... .
Opálblúz...............
Férfi dobi ragián....

MaroCftin legúhbb divMcMkokkid................... 45.150
EponskellTIÖ I.lvntcsíkokkal......... ................. 59.850

■catBttáru-osstfly
(e,nk a Calvln Mrl AruhAsunkban)

11.400
7,500

27.550
20.900
34.600
36.100

184.800 ______
W* Fürdőruhák, frottirköpenyek és fUrdőruházatl cikkekben öriésl választék

Selysm-osKtály i
NyCrSSflyCin min<cn sztuarujalatban ..........
Divat liberty .........................................102.900
Fulárdselyein >Rújabt> <tbatm>utmai, *^44

100 6fl 130.000
Crep8 (le Chine minden -önben............... 168.000
Gcorgctte ..■.ntőíinek. 1 n-hsa minőség ....« 175.000

Csipkefüggönyök, pikétakarók 
Agy- ős asztalterítők

n««) - K.AXi.ext*Q.

Női harisnyák tuiu'lea színben..............M„
Ferfizokllík i.rlö. ir.uwslc....................
Női színes cérnakesztyű................ .
Gyermek nyári trikó...... . ................
Ferii fürdotriko ...........................
Trikó reform női nadrág............. ......
Selyemrsemper miöá.n .sínben......... .

k%25c3%25b6ri.tr
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- A Márlabcsnjöi búcsú. Megejtöen 

ihitatus jelenet szemtanúi voltak a va- 
iárnapesti járókelők. Este nyolc óra tá
jon a Kokus-kápolna irányából súrü. 
tömött sorokban érkeztek n. tflária- 
hernyói búcsú férfi zarándokai. A jár
lak szélén állók fejéről lekerült a ka-
lap. A házak ablakaiban pillanatok alatt j 
száz •’s száz, gyertyaláng gyulladt ki. A I 
harmincezer főnyi zarándoki'sapat lan- j 
lan. méltóságteljesen hömpölygőit az i 
lkán. Fáradtan, porosán jöttek meg a 
közel másfélórás útról, ajkukon az Ave 
Mária magasztos énekével.XtZ’h.TáíTweingruberben. |
A városligeti __ ___
tan vasárnap este hirtelen 
ett Weinlíerger Lipótné 58 éves 
WánznnijL ■ ^zi.vé. 
fordult a székrpl és égy perc

AVei ngruber-kín éház- 
rosszul

eit nemoerger Lapomé ao eves .
< hpy, .kqp.ptt, | aú'tóju Telmondfa-a'szolgá1-

kiízenvedéu. "HMáíáuák saját ''atra-
wélhüdés? . •. J.p
- A poWífjiIrt szakács. A büntetőtör- 

’ényszék két. és fél évi fegyházra Ítélte 
Unión Boldizsár állasnélküli szakácsot, 
tki huzamosabb ideig abból tartotta 
ént magát, hogy az uccun csomaggal 
aró küldöncöktől ravasz trükkel ki
halta csomagjaikat. Megbízást adott a 
kerekeknek, egy nemlétezö címre küld 
'« őket, ('so)uagjukat addig zálogban 
aapánal tartotta és mig távoljártak, 
neg'zökött vele.
- öngyilkosságok. Kispesten, az Eöt- 

vo*>  iiccR 16. szám alatti lakásán Reifli 
Ella. 20 éves hivatalnoknő forgópiszto- i 
yával mellbelőtte magát. Súlyos sérülő- I 
ifivel a Szent lstván-kórhá/.ba szállítot
ták. Szerelmi bánatában akart megválni 
u ‘•lettől. — Pénteken délután a Zitá
vá házban gy fiatal orvos. Rácz Antal 
^zárkózott, a szobájába és revolverével 
“mÜbelőtte magát. Életveszélyes sáriilé- 
teivcl ott ápolták. Ma meghalt. Tetté-

oka ismeretlen.
f’tilhi Soma dr. ügyvéd (Rá- 

sóczi tér fii újból megkezdte bun- 
télö-praxisát.
- 'ádlrat az. agárdi rablógyilkosok 
fjében. \ Hétfői Napló megemlékezett 

annakidején arról h gyilkosságról, mely-
s.fihí) György budapesti vendéglős 

®wtt áldozatul. A vendéglőst Vajas .lá- 
nos ég Hciezeg József hentesek borvá-
*arlás ürügye, alatt, lecsalták Agárdrn, 

p<ry csonttisztitókéssel meggyilkol- 
,a kirabolták. A székesfehérvári 
*'w«zseg afj(H jjj ez ügyben vád-

JV'". moiybo’i gyilkossággal és rablás- 
Tadolja Vajas Jánost és társát.

- összeírják a forradalom alatt 
^szabadult rabokat. Az oktőbéri 
bnadalom és a proletárdiktatúra 
' Résekor több olyan elitéit került 
2á»a(llabra, akik ellen nem foly-

le a rendes eljárást. Az ignz- 
, ^’^'Biiniszter most ugv inlézke-

• hogy aZ ügyészség írja össze i 
■_ ’’ a kiszabadult rabokat. é> 

^'•niozza ki a forradalom alatti! 
vendelet inten j 

vidk^ ’JÓ,ag az’ hogy a
UPk ^ínesztiában részesül-1

Újabb játékosszálliímány indul
Külföldre a lövő héten

Ismét tömegesen csábítják el a magyar játékosokat 
a külföldi egyesületek

— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —
Az utóbbi két lieteu ismét egész sereg 

játékos hagyta el az országot, anélkül, 
hogy szabályszerűen lejelentkeztek volna 
az MLSz fegyelmi bizottságánál. Így — 
mint ismeretes — Siklóssy (MTK) és a 
két Weisz (VÁC) és Balasits (ETC) tiin
tek fel egyszerre a briinni Makkubeá- 
ban, az olimpiász előtt Budapestre távo
zott Hirzer, Weisz, Hajós és Obitz he
lyett. E játékosoknak Brünnből való tá
vozása előtt mindenki előtt nyilvánvaló 
volt, hogy a Makkabca Budapestről sür
gősen gondoskodni fog az utánpótlásról. 
Ez meg is történt. A dolog ezzel azon
ban korántsem tekinthető clinlézettnek, 
mert a prágai cseh főszövetség tudva
lévőén megtiltotta a zsidó alszövetség- 

'nek, hogy tagegycsületeiben keresztény' 
játékosokat szerepeltessen. Így tehát 
Hirzer, Hajós és Obit:, nem térhetnek 
oda vissza. L’gyauesak lávozniok kell a 
Makkabeáhói az újonnan megszerzett 
játékosok közül Siklótsyiiak r-, Balasils- 
««/>•, továbbá a régiek közül Zsigmond

inak is. Fcldniann Gyula, aki a briinni 
Makkabeáiiak csapatkapitánya volt. 
Brémába távozott profi-trénernek, akit 
igy szinten pótolnék keli.

Mint a Hétfői Napló értesül, a briinni 
Makkabca egyik vezető-tngja már Bu
dapesten is van. hogy egyesületének já
tékosszükségletéről gondoskodjék.

De Budapesten van a prágai Deut- 
seher Fussball Club ügynöke is, cg.v 
Budapesten jól ismert sportember 
személyében, aki szintén játékoso
kat toboroz a prágai német egye

sület részére.
Határozott tudomásunk van arról, 

hogy a jövö hét derekán egy nagy jd-

— Egy autó elütött így altábor
nagyot. Ma délután I órakor Bu- 

, a Lánc uccuban a Dréher-

#..........-...... l'ííKMk l,átra-
"elé futott, és nekiment a gesztetiye- 
fáknak. Két fát tövestül ki<lüi)tött. 
Az egyik fa ráesett az olt haladó 
Phleps Viktor nyugalmazott al- 
tábornagyra, aki a fején és jobb lá
bán súlyos sérüléseket szenvedett. 
Az altábornagyot Térfy Béla nyu
galmazott. miniszter, aki éppen ak
kor haladt autójával az utón, fel
vette kocsijába és a Győri utón a 
XVII-es kórházba szállította. Sé
rülése súlyos.

— A posta biciklije. Ma este előállí
tották a főkapitányságra Henyus János 

[szerelőt, aki az uccun a posta biciklijén 
haladt. Egy arrajáró postás feismerto a 
biciklit, mire előállította a rendőrségem 
A panasz felvétele közben kiugrott az 
ablakon é« futásnak eredt. A detektívek 
utána szaladtak és a Nádor ucca sarkáu 
elfogták. Őrizetbe vették.

Túlzsúfolt
raktár miatt az összes 

gyermekruházati 
cikkekben 

nagy pünkösdi 
occasió eladás 

f
Katsinka Kornél 

utódai 
gyirmtkruh. külOnligesstgel. tzlttt 

Budapest IV, Párisi u-1

fékosszdllltmány indul el Budapestről 
Prága cs Brüttn felé, ugyancsak jelent
kezés nélkül. Sikerült, megtudnunk az 
eddig leszerződött, játékosok névsorét 
is. amely a következő:

Prágába a PFC'-hez: 
Oláh (.33 FC), Frbsfein 
Aó7ő (TTC), Jrgyelán

Gomb-

Pagács

Winkler (MTK), 
(BAK),

(UTE). Kautzky 
(Törekvés). Horváth 11. (BTC), 
(KAOE), Bebro (Postás).

Briinnbe a Mákká bca-hoz: Krammer 
(33 FC). Jockc (VÁC), Blau ír. (ETC).

Budapesten van azonkívül egy ugyan
csak általánosan ismert sportember, aki 
cgy-két év óta Bukarestben tartózkodik 
os aki szintén jútékostoborzas miatt tar
tózkodik a fővárosban.

A játékosok iratai már készen vannak 
és néhány nap múlva útra is kelnek.

A Hétfői Napló piunkatársa megkér
dezte a Labdarugó Szövetség egyik itt
hon ia.ia.radt vezetőférfi á t., hogy az, MLSz 
milyen magatartást fog tanúsítani az el
távozni akaró játékosokkal szemben. — 
Kérdésünkre a következő választ kap
tuk:

— Az előzetes engedély nélkül kül
földre távozott játékosok ellen a szövet
ségnek egyelőre más fegyvere nincs, 
mint a velünk kartellben levő cseh szö
vetség utján diszkvuliflkáltatja a játéko
sokat. A párisi FIFA-kongresszus fogja 
valószínűen a professzionatizmus kérdé
sével kapcsolatban ezt a súlyos problé
más is eldönteni. A nevezett játékosok 
távozásáról egyébként pozitív értesiilé- 
sünk nincs, én is csupán hallásból tudok 

l a dologról. A játékosok eltávozását 
megakadályozni egyébként a szövetség

inek nincs módjában.
1
i

Herrlot
szilárd pénzügyi politikát okot 
Hémeío,,5® .»• ,ul,o,‘

Paris, május 25.
Az fntr.anzigeant jelenti London

ból: Macdonald minisztertlnök újabb, 
rendkívül barátságos hangú levelet 
intézett Poincaré miniszterelnök
höz, melyben azt a kívánságát fe
jezi ki, hogy legutóbbi1 levélváltásu
kat hozzák nyilvánosságra.

Lypn, május 25.
Hcrriot a Petit JoTtraal tudósítója 

előtt kijelentette, hogy a pénzügyi 
deifaitistákkal szemben könyörtele
nül fog eljárni. Szilárdan megala
pozott pénzügy’? politikát fogunk 
létesíteni — mondotta. —- és ipar
kodni fogunk, hogy biztosítsuk a 
világ számára az igazságossá
gon nyugvó igaz békét. Francia
ország számára pedig a biztonságot 
és a jóvátételeket, amelyekre joga 
van. Elsősorban is rendezni fogjuk 
azokat a nehézségeket, amelyeket a 
szakértők jelentése hóz magával; 
tanulmányozni fogjuk a Ruhryldék 
Itiürítésének a módozatait s töre
kedni fogimk arra, hogy a Népszö
vetséget erősebbé és a többi népeik
kel .való viszonyunkat barátságo
sabbá tegyük. Herriot mindenek
előtt azt szedetné, ha a Rajnán túl 
megértenék, hogy ha Németország 
a nacionalista irányzat ntjára lép, 

I ez nagyon meg fogja nehezíteni a 
I tárgyalásokat.

Meglepő árakat fizetek viseltfépflpufiáfiépt 
Werlheioer. Gr. Zichy Jenó u. 23. Telefón 165-23

Esy pénzügyőr 
a saját céljaira veteti ki 

bírságokat
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőrség letartóztatta Hai-rauefc 

Lajos pénzügyőri Xövigyázót, aki a \ám- 
házban teljesített szolgálatot. Havranek 
önálló munkakörrel volt megbízva és a 
különféle rendeletek ellen' vétő ügyfele
ket. megbírságolta.

Havranek a beidézett ügyfeleket rend
szerint jelentős összeggel bírságolta meg, 
az ilyen módon befolyó pénzbírságokat 
azonban rendszerint lucGrtnr/oí/a magá
nak. Amikor följebbvalói 'erről tudomást 
szereztek, nyomban eljárást indítottak 
ellene. Havranek idejében mrgncszelt® a 
dolgot és megszökött Budapestről.

A rendőrség körözőlevelct adott ki el
lene, azonban hetekig nem találták se
hol sem. Havranek bujdosása közben el
jutott Csopakra is, ahol az egyik pénz
ügyőri szemlész úgy emlékezett, hogy 
Havranek ellen Budapesten eljárást in
dítottak. A csopaki csendőrörs nyomban 
érintkezésbe lépett a budapesti rendőr
séggel, amelynek a távirati válaszára 
Havranekot Csopakon elfogták.

A sikkasztó pénzügyőri fővigyázót teg
nap Budapestre hoztak és előállították a 
főkapitányságra. Havranekot beismerő 
vallomása után letartóztatták.

Széljegyzetek
MEGFORDULT A SIRJTABAN 

bizonyára az öreg kuáüc Justh 
Gyula az elmúlt héten, amikor lát* * 
nia kellett, hogy a. magyar pa.rj.a-. 
mentben nem akadt szónoka a vánv- 
tárj fa javaslatnak. Hát hiszen éqti 
hetö, ők fáradtak érte, dolgoztak s 
nem érték el, hát kedves volt nekik} 
nekünk az Ölünkbe hullott egy szép 
napon ingyen s ezért nem becsül
jük meg. 1 * ■/ <‘X-

Valljuk be; parlamentünkeiieli 
nincs érzéke az alkotások iránt. Bez 
zeg az indemnitási vitának, vagy 
időfecsérlő interpellációknak mirti- 
dig van szónoka, ‘Akkor, akadtiak 
Demosthenesek és Cicerók, akik ótáfl 
hosszút rtnffd'fe a siót J De mikor, al< 
kötni kell, teremteni, termelni, áné 
kor, a honatyák még gyűlésekbe s< 
jönek el, fi ; '

* /
VAN JEGYBANKUNK. Az enu 

bér azt hitte volna, hogy erre a hifi 
re lázba jön az egész ország s a bob 
dogsdg érzetének extázisdval kiáll 
fel mindenki: Hála Istennek! ezt 
megértük.

Szombaton megalakult az önáUi 
magyar, jegpbank. A lapok beszá 
moltok róla akárcsak a r,ákőfsszent> 
mihulyi gyilkosság bünper.ének tán 
gy adásáról. És nem tör.tént semmi 
Délben az emberek ép oly göndters 
kelten lér.tck haza a sovány ebéd' 
jeikhez. este ép oly búval bélelten 
hajtották fejüket pihenőre, mini 
pénteken, vagy csütörtökön. Sokan 
talán tudomásul se vették, vagy ha 
osvastdk, nem is gondolt ak arra 
hogy miről is van szó.

Hogy is lehet, hogy ennyire megy
/változtunk..,

FÉLNIE BETH. 
egységes pártból 

Fogadni lehet rá

.NEM KELL 
LENNEK, egy 
nem lépnek ki. 
hogy bcnmar.adnak Violán is, Fái 
Gyula is, Putnoky Mérje is. Miéri 
lépnének ki és miért éppen ezek. 
Mert GÖmössel kökettálnak? No és? 
Hát Szomjas nem kokéitól, Urba- 
nics nem érez velük, Koszó Istváit 
még belügyi államtitkár. Is és Or- 
göván.y nagypipájú követe nem tap< 
sol nimdig élénken Lendvaynak?

De azért nyugodtak lehetünk, néni 
lépnek ök ki az egységes pártból. 
Miért is lépnének. Hiszen, ha a szív 
döfnené el a hövdtartózandóságot, 
akkor egészen bizonyosan Wolff- 
nak és Gömbösnek volna egységes 
thbbségc^választd^okj>^^

szUstöt. okúért, valamint hamlí- 
AfSIlyals (ogat, antik akszert e» arat, ar ,ny. 
éseíletBénaeketsInrtetstt Iraknál msgsMbban VESZEK 

SlClH fiUUll uoca »■ (Vllamoím#;*  ló
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Tőkét emel a Püspöki Bérpinee.i k A Schllek-NltboHon Gén., v...
A tőzsdén nagy érdeklődés fordult ^ Hajógy ér Bt (a Mttgjar-Ola^ b* 
mostanában a Váci Püspöki Ura- “úftotteége) 1923. évi mérlegébe,, f" 
dalmí Bérplnco papírjai felé. A•«« é™ 
vállalat jó üzletmeneteiéről most 
újabb érdekes adatok kerültek nap
világra. Értékes boranyagát a kül
föld is méltányolja, kitűnő fajborai
ból nagyobb tételt legutóbb Kanada 
vett át. Május hó 31-én tartja köz
gyűlését a vállalat, ezen fognak ha
tározni az alaptökeemelés felett is, 
amelyet, mint értesülünk 1:1 arány
ban tervez az igazgatóság és 400 
millióról 800 millióra emeli vele az

» HÉT
KÖZG/íZDASfÍGa

A Nemzeti Bank 
nem bankigazgató főtanácsosainak 

le kell mondaniuk a bankokban 
viseSt igazgatósági tagságaikról 

Chorin Ferenc mtr le is mondott a Kereskedelmi Bank 
és Hazai Bank igazgatósági tisztségéről

— J Hétfői Napló tudósítójától. —

A közgazdasági közvéleményt 
Hónkon foglalkoztatták azok a sze
mélyi harcok, amelyek a Nemzeti 
Bank főtanácsosi tisztségének be
töltése körül folytak. Sem a ban
kok, sem a mezőgazdaság érdekkép
viseletei néni Indiák megegyezni a 
főtanácsosok kiválasztásának kér
désében és ezért a problémát hatal
mi szóval oldották meg: azok ke
rültek az első önálló magyar jegy
iünk főlanásáha, akiknek megvá
lasztását a kormány kívánatosnak 
ás szükségesnek tartolta. A Nem
zrí i Bank szombati megalakulásá
val ez a kérdés elintéződött, a főta
nácsot niegválasztotiak, de ezzel a 
választással kapcsolatban megint 
u.i problémák merüllek föl és vár
nak megoldásra. A Nemzeti Bank 
megalkotásáról szóló törvény ki
mondja. hogy nemzetgyűlési kép
viselő nem lehet főtanácsos, ezért 
nem .kerülhettek a főtanácsba a ke
reskedelem képviseletében Sándor, 
Pál és a Gyosz képviseletében Bírd1 
Pál.

■ i
A kormány felfogása szerint nem 

foghilhat hldyet' a fota'náesbáú 
négynél több bankigazgató sem. 
Kzek tudvalevőleg U'aldev Gyula és 
li’eiss l’iilö|í,' l'llmann Adóit', báró 
es Madarassy lieck Marcell báró. z\. 
kereskcdrhni törvény értelmében 
ózonban bankigazgatóknak tekin
tendők azok is, a’ ” . ’ 1
mik igazgatósági lúgjai, . VI. 
egy törvénymagyi'i ' 
rint csupán uz a bankigazgató, 
egyben igazgatósági tag is, a töb- 
bi<‘k csak igazgatói 
hazotl '•"U-yezfluk. Az t.j tolautuso- |,„„k ipizgl,tós,Í!ri t.tgsámin.k 
Okozott több olyun ueui hivatuHos |(alán a száznd,.é8zét sem.

bankigazgató van, aki egyik vagy 
másik pénzintézetnek igazgatósági 
tagja. Ezek:

Bernáth István, 
('borin Ferenc. 
Hadik János gróf, 
Lukács László és 
Végh Károly,

akikre nézye most fennforog az 
összeférhetetlenség esete. Mint a 
Hétfői Napló .kitűnő forrásból érte 
sül. az első, aki levonta az inkom
patibilitás konzekvenciáit,

C/hnrin Ferenc volt, aki már 
szombaton, főtanácsosi válasz* 
fásával egyidejűleg lemondott 
a Kereskedelmi Bank és a Ha
zai Bank igazgatósági tagsá

gáról.

Lukács Lászlónak a Fabank el
nöki tisztségéről kell lemondani. 
Bernáth Istvánnak a Kisbirtokosok 

' Országos Földhitelintézetében és a 
Magyar Földhitelintézetek Országos 

\ Szövetségében ■ viselt igazgatósági 
l a g sá gáoól i -k-oH 1-enio írd »n*i tu ■ • H adi li 
János gróf kénytelen, lesz, elhagyni 
a Földhitelintézet igazgatóságát. 
Végh Károly inkompatibilitása ké
tes, ő rsíipán a (,lito- és Pénzlüreg </- 
lel igazgatósági tagja, ezt azonban 
aligha fogják összeférhetetlennek 
tekinteni a 1 ótanácsossággal.

Mindenestere nagy önzetlenség 
vaU|kell ez inkompatibilitások rendezé- 
“'‘T’' mert nagyon jövedelAiezö

stalhunokat kell elhagyni a dekó- 
- _i''umert, a főtanácsosság ugyanis 

címmel folru- igJJZ4'in neiu jövedelmezi egy 
Az u.i i. . . .......................

rt kik valamely bank -1 
gi lúgjai, : őt. van nvi,

rázni, amely nzc- sóbezV

A jegybank löÍMnác-a hétfőn' 
tartja meg első ülését. A jegybank 
szombati alakuló közgyűlése után az 
események programszerűen fognak 
lefolyni. A Nemzeti Bank uj elnöke 
Popovics Sándor, hétfőn délelölt 
Hz órakor teszi le az esküt a kor
mányzó kezébe. A ma megválasz
olt főtanácsosok a fogadalom leté- 
ele után előreláthatólag már, hét
főn délelőtt ugyancsak megtartják 
első ülésüket, melyen míndenek- 
»lőtt megállapítják a Nemzeti Bank 
rzervezeti szabályait.

Bevezették kérem... komolyan 
nondom, hogy bevezették a múlt 
léten. Hogy mikor, melyik napon, 
irru nem emlékszem de nem omló 
íe/.nek reá a legbenfentesebbek sem. 
Mert tetszik tudni, teljesen csend
íti, minden különösebb vmollo nél- 
iiil történt a felavatás. Észre se. 
rét tűk és már ott volt a többi kö- 
•.ólt ben', a teremben, fent a fekete 
áblán. .Jött köszóutés nélkül és el
került hangtalan n nagy kansz- 
)an. l’gy emlékszem, hog.v az első 
dkal< mmo] 23000 koronáig Is felér- 
ékeltek, de alig néhány nap után 
már 1200 koronáért is kínálhatták 
bőid nak boldogtalannak. A nász
nagyként szereplő bankár cég éppen 
.zért már faképnél is hagyta. Mon
dom. kérem, egészen komolyan inon 
lom. hogy bevezettek a PfcnrntafhM 
a tőzsdéire.

be» 87.05 
átlioaott 2,219.311)
nyal együtt 562,780.365 K tiszte 
got mutat ki, szómban az 1992. ,T’bl „ 
millió K alaptőkével elért 31.097 w » 
K=40«A?80OB=^.) “yeBkM *

x A Magyar Mérleg, és Gépgyár m 
1923. évi zárszámadásában 6 millió r 
alaptőke mellett 155,457.629 K tiszta nv 
reséget mutat ki, szomben az előző I!’ 
ben 400.000 korona alaptőkével 
366.418 koronával.

alaptőkét. . Az új részvényeket a váVüti® m h:^, 
retn részvényeseknek engedik at. At megtarloW

4ulpította az 1923. év mérlegét, amX 
. I 9 4(15 9.0K 097 Vnvn,... t ;c.,(ameiy

osztalék 1000 korona lesz ami 4 
százalékos jövedelemnek felel meg. 
A közgyűlés fölhatalmazást ad az 
igazgatóságnak, hogy alkalmas idő
ben hajtsa végre a tranzakciót.

Kövessük Bécs példáját. Egy egész 
csoport olyan részvény van jegyezve a 
tőzsdén, melyeknek értéke darabonként 
alig több, mint amennyi ma egy villa
mosjegy ára. Ezek a részvények ma 
már a tőzsdeintézuiény komolyságát ve-. i _
szélyeUetik. Berlinben a Rentenmark nyereséggel zárul. / ’ 
iorgalombahozatalával egyidejűleg az | ilyenként 2400 K osztalék kifizetését ha- 
ilyen részvényeket törölték a tőzsdei i tározta el, amely a Hazai Buukuál kerül 
jegyzések lajstromában. Tőzsdei körök- | kifizetésre. 
be:i elterjedt hírek szerint nálunk is 
mozgalom indul meg, m/ly az ilyen 
részvény k törlését fonja sürgetni. 
Nincs is annak étrelmc, hogy a rész- 
vényinflúció ilyen papírokkal fokozata* 
sék, annál is inkább, mert az ilyen rész
vénynek az osztaléka aztán aranyra át
számítva, még egy fillért sem tehet.

Tőkét emel a Pamut ipar. A Ma
gyar Pamutipar Rt. (a Magyar Ál
talános Hitelbtnk érdekeltsége) 1923. 
évi mérlegében 33 millió K alap
tőke mellett az előző évről áthozott 
49.359 K nyereségmaradvánnyal 
együtt 770,128.803 K tiszta nyeresé
get mutat ki, az előző évi 31,341.703 
K-val szemben. A társaság május 
30-ára kitűzött közgyűlése az alap
tőke felemelését fogja elhatározni.

x_ A Cukoripar osztaléka. A Magyar 
Cukoripar Wt. közli,, hogy ma,,,(ártott köz-’ 
gyűlése 50.000 koronában állapította meg 
az ifipi osztalékot, amely május. 2ii-.tóL 
kezdve kerül kifizetésre.

x

2.405.295.927 korona tiszta nyiresS 
zárul és részvényenként 5000 I< osztalék 
kifizetését határozta el. A 28. sz. szelvény 
a Hazai Banknál kerül beváltásra.

x Az Első Békéscsabai Gőzmalom Ro. 
scnthal Marton Rt. május 17-én Szécsi 
Pál elnök elnöklésével a Hazai Bank he
lyiségében tartotta meg közgyűlését, 
amely az 1923. üzletév mérlegét állapí
totta meg, amely 1.046,210.760 K tiszta 

’• A közgyűlés részví-

x A Rt. Villamos és Közlekedési Válla, 
latok számára (a Hitelbank érdekelt
sége) 1923. évi mérlegét 200 millió korona 
alaptőke mellett, az előző évről áthozott 
1,284.650 K nyereségmaradvánnyal együtt 
300 millió korona tartalékolása után 
1.523,756.314 korona tiszta nyereséggel 
zárta, szemben az 1922. évben 40 millió K 
alaptőkével elért 39,644.094 koronával.

II Magyar Kfiztlsztviselfik és Állami fllkal- 
mazatiak TakaréKpénziara BÉsn.-Tírsasii
Budapest VII, Rikóozl út 76. Tel. J. 60-40, J. 135-32

SlSSi Ingatlanforgalmi fűasztálya
ház és birtok eladásét vállalta és vételét közvetíti 
Legjobb összeköttetések a megszállt területeken.

Harrach Ottó
központi ingatlanforgalmi 

Irodainak hlrdetézeir
-palsti,

_____________  ______
Kispesti iroda: Kispest, Ktsfaludy ucca 49

l IVI va <* LUIKUUKUK lllVg-
után elhatározta, hogy Hest-1 emeletes bérház. Belvárosban öt-

A ^Zagyviipálfalval Üveggyár Rész-.r „ _ 
vénytársaság rendes közgyűlése elfő- Budapest, gróf Károlvl-Di 
gadta az előterjesztett 1923. évi mérle- Egyetem-u. 6. Telefon -Uóz^f 
get, amely 241,690.037.39 korona tiszta K^est^oda- Kísne t KtsfaíS
nyereségei mutat ki és a tartalékok meg
felelő dotálása i'..
rá»«re?iij/eMfcé»e 400 korona (200n/>) oszta
lék fizettessék ki a „Mereur“ Váltóüzleti | 
Rt.-nál. Budapest (V., 1 __  ___ _ ____ ,

x A Baráti Szeszfinomító-, Likőr- és

emoletes bérpalota, 15 lakással, 3, 4, 
5 szobással 6 üzlethelyiséggel, pincé

Ftirdö ucca 3. sz.). raktárral, központi fűtéssel. 50 ezer 
- • ................ dollár.

nagv- K,,nlffy,ír Rt 0 hó,in’’ 19én tartott rend-(Budai családi házak:
* i kfvtlll Irrv/grviilZc/,., «>lmOA1r44A.m1r ___

: meg ! kívüli közgyűlésén alaptőkéjének felémé-' 
! lését határozta el. Egy régi részvényre h'........ .................................... ..........| két újat adnak oly módon, hogy minden1 
|új részvényt 4090 K-ért költségmentesen 

„ , „ . , a részvényeseknek ajánlanak fel.
Be kell jelenteni « régi osztrik-ma-' Az elővételi jogot a vállalat pénztáránál, 

gyár koronában keletkezett csch-szlovák . június 3-ig naponta délután 4-7 óra kö i 
követeléseket és tartozásokat. A cseh- * .........
szlovák köztársasággal kötött pénzügyi 
egyezmény rendelkezik a csoh-szlovák 
és nmgyur állampolgárok közölt, még 
régi osztrák-magyar koronóban létrejött 
követelések és tartozások elszámolásá
ról. Az egyezhiöny alapján, amelyet a 
nemzetgyűlés felhatalmazási fíirvé yben 
ratifikált, a követe lile eket és tartozáso
kat már most bo kell jolenteui. A beje- I

nál Prágában kell megtenni a Magyar 
FelülvÍ7sgáiló és Kiegyenlítő Hivatal 
(Pénzintézeti Központ) közvetítéséi „I.
Miután az egyezmény csak nz összeírás . idcígíeues 7 
felől rendelkezik, a követelések és tartó-'Magyar Ke 
zások elszámolására külön egyezmény- nyújtandók 
bon fognak intézkedni.

zött lőhet gyakorolni. A Qottschlig Ágos-( 
tón Rt. forgalomban levő részvényutal-. 
ványai ugyanott és ugyanakkor költség- : 
mentesen eredeti részvényekre kicserél
tetnek.

x Az Első Budapesti Gőztnalml Rt. 
igazgatósága május 15-én tartott ülésé
ben elhatározta, hogy u június 11-re ki
főzött közgy lil’snek az 1923. üzletévro 

I részvényenként 5000 K osztalék kiflzoté- 

gyelniezteti a részvényeseket, hogy az 
osztalékot csakis a szelvények beszolgúl- 

■vei. látású ellenében űzetik ki, miért is az 
s részvényeilsmervényck u l’esti 
Kereskedelmi Banknál mielőbb 
.'.k be végleges részvényekre 

Ivaló kicserélés céljából.

m m ■ ■ m ■y".^j^RJWi6i55Pi5=F5aol

Németvölgyi utón 400 négyszögölei 
gyümölcsösön 4 szobás családi ház 
400 millió. — Délivasutnál 3 szobáé 
családi ház, vendéglővel, kerthelyi
séggel, 300 millió. — Hidegkúti út 
legfrekventáltabb helyén 7 szobás 
főúri villa 774 négyszögöles parkkal 
egymilliárd.

Kispesten a villamostól 6 pere, magas 
| földszintes, 3 szobás családi ház, mel

lékhelyiségekkel, villany, víz. Elfog
lalható. 90 millió.

Kerepesen 226 négyszögöles telek á 8* 
ezer.

Balatoni viliik:
Bogláron 4 szobás parti villa 250 
millió. — Siófokon 5 szobás, télen- 
nyáron lakható családi ház HW 
négyszögöles gyümölcsössel, 10 vagon 
búza.

Földbirtok. Szolnok megyében 40 kát. 
holdas elsőrendű tanyabirtok, 2 szó* 
ba, konyha, kamrás házzal, istállóval, 
mindent megtermő talaj. AllomM 
közelében. 7 vágón búza. Alkalmi 

. vétel.

Szilárd a magánforgatom
'a''“rn”1' B szombati jnvulő irányúit éa szokatlan

elenkseg mutatkozott a piacon. Amit már hetek, söl hónapok óta nem 
tapasztaltunk: meg yasarnap Is normális üzlet fejlődött ki és külön#- 
«■" a nehezebb papírokban volt eiös vételi ajánlat. Azok is. akik 
mindenkor „a jól értesült" szerepét játszók, szilárdan Ítélték meg a hely
zetet, bar itt-ott még ma is a kétely hangjai voltak hallhatók. Á vasár- 

ik f-íkrl* “Jr°l»n,ok a következők: Magyar Hitel 665-7(1, Osztrák 
i ,,l« ■ ., , ■\ereskedeln|| Bank 1451). Leszámítoló 95 -97, Hazai Bank
íiL ,2!ta,1U<"b”,k ->t? AI,; 'ral<arík 200-05. Pesti Hazai 5000. Cukor 
JtOO-ZoO, Georgm w0. Őstermelő 305-15, Szén 3875-025, Salgó 750 
Gana 3800 900. Ganz Aillamos 1750, Goidberger 225-35, Nova 185-95 

I Szalámi 75—<7, Részvény sör 230 - 35, ’

Pénzt
arukra, Ingókra, értékpapírokra -tb. dronnsl

folyósít
■ EV pén,forgalmi vállalat. Nép«'™*‘' 
LE A ucca 22. Telefon: József ^~lb

FraKh
és szmóKingöltönyöK

mo*ó. ó» fekete oeJlénnyd. Köloönxí* *• 
•Ud*B : Skalia Testvérek $ehiro»l 

•1Y. Haj.ó ucca ö. Telefón; 1W-Ő*
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színházi hét
Csortos Gyula nagybeteg 
Feftncxy Károly veszi át szerepét a szegény Jonatánban 
i magyar müvésztársadaloní a lalta, mert egy régebben kötött 
A vptte hírül, hogy Csortos I szerződése cseh-szlovákiai turnéra 

1,1 ,14*>0 kötelezi. Ekkor Sarkadi Aladárra
esett a választás, aki a színház kö
telékéhez tartozik. Fedák Sári azon- 
ban, amikor megtudta, hogy Sar
kadig az ,,.4nfo»»/á“-ból cin karjuk vin

ni kijelentette, hogy Sarkadi nélkül 
nem hajlandó többet fellépni Len
gyel Menyhért darabjában. Ez a 
terv is kútba esett s ekkor Ferency 
Károlyt szemelték ki Csorlos sze
repére. Ferenczy azonban most 
Becsben vendégszerepel Ujváry Fe
renc társulatával és csak a követ
kező hét vége felé jön haza. Ezért 
a mai napon a színház egyik meg
bízottja Bécsbe utazott, hogy Fe- 
renczy Károllyal megállapodjék az 
operett főszerepének eljátszására.

Ha a megállapodás sikerül, akkor 
Ferenczy már hétfőn reggel Buda
pesten van és részt vesz a „Szegény 
Jónathán*4 próbáin. Csortos Gyula 
előtt is ő rá esett egyébként a szín
ház választása, amikor az operettet 
műsorra tűzték és nsak bécsi sze
replése miatt hiúsult meg a terv.

napon vette nirui, eogy o.-
, színművészet egyik kivá

lósága' túlyotaii megbetegedett. A 
kit természetesen nagy részvétet 

mindenfelé és ma mar Csór- 
ti! (Hiteid! nagy számban jelentek 
meg a nagy l>e‘e« művész lakásán. 

Csertőt Gyula hirtelen megbetege- 
fee súlyosan érintette a Fővárosi 
owrettazlnházát, ahol most csűtbr- 
líkőu tartják bemutatóját Millöcker 
operettjének, a „Szegény Jónathán"- 
wk amelynek főszerepét Csortos 
Gyula játaza. Először azt tervezte 
, tónház Igazgatósága, hogy a 
Siesény Jónathán bemutatóját el
halasztja és a bemutatóig meghosi:- 
luMltja a naymund Theater ven- 
ftujdlMt. A németeknek azonban 
hétfőn este inár Bécsben kell len
nlök és semmiképpen sem tudták 
vendégszereplésük meghosszabbitá- 
lara engedélyt kapni. így hát Bo- 
boz Igazgató úgy döntött, hogy a 
beteg művész szerepének eljátszá
séra Báróit Gézát kérik fel. Borost 
Géza a vendégszereplést nem vál-

izinházi hét
Hhétre meg van a kis Blaha Lujta 

SliWiiznak is a maga Siemációja, 
mohon a „emóciókon kiéül, amc- 
ijlk a» Uniónál e,en a héten olyan 
Mtétlben voltak. A, elmúlt héten 
Tűig Ilona táviratot kapott Bécs- 
btlc « *»
JN«t» intet, ob •"Tűr ‘Jtlir íréi*, 
fűig Ilma a stüksnvií sürgönyre 
giiol eála„olt, hogy igenis Július- 
tas ttabad. amise tágnap eMg. egy 
ii'ten úr állított be a Blaha Lujza 
SilUhdsba és elmondta, hogy at 
tuíih Metl oprrettsstnhdz megbízd- 
"Hn)l lőtt ét le akarja „eriódtetni 
FdOlj/ Ilonát, KraUtt Mihály új, 
•tagl/or tárgyú operettjének főtte- 
térim. A direktor megbízottja és a 
•úréttnő mdr majdnem megegyez- 
Ide. amikor nagy sebesen befutott 
tebettyén Géza igazgató megbízóit- 
A Sebestyén Dodi is és amikor a 
Mt«! megbízott tizenhét dollárt ki
lóit esti fellépti dfjjul, a budai dl- 
tMnr megbízottié ráduplázott ét 
légül is a bécsi kénytelen volt le- 
MoKtani Vaály vendég,tereplété- 
ra. mert Sebestyén Dodi azzal a 
"Uíbiióital jött Vaály hoz, hogy 
.kott wat kost" le kell szerződtetni.

vaály Ilona tehát Júliusiéin Se- 
arnnéenél vendégeskedik majd Bús- 
eefete—Zerkovitz operettjében, az 
"Jruác8ká*'-bau.

elmúlt héten egyik operaelőadáaun- 
mondta valaki:

nn°yt!!er^ találmány a
- IMrtf - Mrii a

A!’t‘rtT Megmondom. Itt ülök a pezti 
és hallok egy vidéki előadást.

• A Raj van Zsófival a Renalssance I 1 
Színházban. A szerdáu bemutatásra ke- 1 
rülő pompás francia bohózatnak szín
lapja a kővetkező:

T. Forray Rózsii vendégfetléptévcl
Baj van Zsófival!

(1L fául Réparer Sophie!...) 
Mouézy-Eon 3 felv. bohózata Szenes * 

Béla átdolgozásában 
Díszlettervező: Márkus L. Rendező:

Bérczy E.
Szereplők:

Alpári Pista gróf Bérczy Ernő, Koch- 
melster Márton házmester és színházi 
főportás Sugár Lajos, Kochuielsternó T. 
Forray Rózsi, á házmester lányai: Zsófi 
Pártos Klári, Rózsi Turay Ida, Koson* 
féld, uzsorás — Harsányt Rezső, Kender 
István, elemi iskolai pedellus Várnay 
Jenő, Árpád, a fia, segédházfelügyelő és 
köszörűs Makldry Zoltán, báró Füredy 
Tihámérné Batsányi Paula, Magda ba* 
ronesz Szömörkény Franciska, Kis Eel- 
mér, volt orfeum! főpincér, a „vörös*4 
Elemér Békeffy Róbert, Jean, inas n bá- ' 
r dóknál Martinék István, az akadémiai 
tag Rittka Ferenc, Inas a grófnál Széli 
Richard.

Történik: ma, Budapestén.
• A „Huncut a lány** sorozatos előadá

sai változatlan érdeklődés mellett foly
nak a Király Színházban, ahol a nagy
sikerű Stolz-opcrett a jövő héten is min
den este szín rekerül. Vasárnap délután 
a „Mézeskalács“-ot adják, 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

• A Szegény Jonathán bemutatója a 
Fővárosi Ópcrettszlnházban a jövö hét 
nagy színházi eseménye lész. Csütörtö
kön adják először Millöckcr mestermű
vét, amelyre már hetek óta készül a 
színház művészszemélyzete. Fényben, 
pompában, művészi teljésítnényben, a 
♦őinr-oHAinnptek újszerű rendezésében a

Egy igazi színházi est
Irtai Törzs Jenő

Az apámnak igaza volt. Fran
cia vígjáték telve a francia 
esprlt-nek egész 
Kcll-e még többet mondanom. 
Hasonló a régi, nemzetiszinházi 
vígjátékokhoz, amikor, a közön
ség végigmosolyogta az egész 
előadást, mert minden szó, ami 
a színpadon elhangzott, mosolyt 
fakasztott.

A színész számára is pompás 
feladat. Számomra például „Az 
apámnak igaza volt** egy elő
adása igazi színházi est, ami
kor félóra híjjá n mindig a 
színpadon vagyak és amikor az 
előadásnak rége van, akár, új
ból is kezdhetném, mert- semmi 
fáradtságot nem érzek. Ez az 
igazi szerep: fel nyolc-tói fél ti
zenegyig színpadon lenni. Szín
padon lenni anélkül, hogy a leg
csekélyebb kimerültség is erőt 
vegyen a színészen.

A franciák tudnak csak ilyet 
írni és néhány magyar szerző, 
akiknek darabjaiban legtöbbször, 
hasonló jól éreztem mugam. Ha 
sok ilyen darabunk volna, bi
zony sok fáradtságtól óvhatnánk 
meg a színészt, közönséget egy
aránt.

tárházával.

cekct elfeledni sohasem fogom, mint 
ahogyan nem felejtem cl Falud) Je
nőnek azt a fáradhatatlan és lelkes 
munkáját sem amelyet a Tatárjárás tömegjelenetek 
sikere körül, munkatársaival kifej- Fővárosi Opercttszinház előadása olyan- 
tett. ............................... . ‘

Újra itt a szörnyű gond: „Hová men
jek nyaralni!” Somogyi Nusi Parisba 
utazik, Biller Irén Tütrafüredre, Honthy 
Hanna az Északi tengerhez, Lábast Juci 
SeebrüóHehbe, Simonyi Mária Tdtra- 
Szépiakra, Darvas Lili Heerlngsdorffba, 
Harmath Hilda Badenba, Hettyey Aran
ka. Leányfaluija. fdlmw Ilka, .Siófokra, 
Pcchy Ürzsi' Arcoba, OÍali ffoské Sió
fokra, Gaal Franciska Rappaloba, Forray 
Rózsi Siófokra, Mátray Erzsi Gradóba, 
Titkos Ilona Lussinpiccolóba, Fejes Téri 
tuséin gr andoba, Hajdú Eta Arcoba, 
Koháry Ilona Abbáziába, Bóth Klári 
Cirkvenicdba és Antal Erzsi Balatonbog- 
lárra utazik.

Ezzel szemben nyárra hazaérkeznek 
Palásthy Irén, Paulay Erzsi <s Keleti 
Juliska,

RÖVID HÍREK
RENAISSANCE SZÍNHÁZBAN 
arról beszélnek, hogy a nyári 

hónapok alatt éjjeli előadáso
kat fognak tartani.

FODOR LÁSZLÓ 
vígjátéka lesz a Vígszínház 
szeiónjának első darabja.

PER8ÁN8ZKY JÓZSI JENŐ 
új darabját elfogadta a Renals- 
sanCe Színház.

KISS FERENC
a jövő héten Pécsen vendég
szerepel.

A

jövő

itt járt Pesten, hogy 
fiiudi Jenővel megbeszélje a „Ma- 

tfrófnő" előadásait. A világhírű 
^ponista a következőket mondta: 

nJi-v-t1 ,*etn mondhatom, mennyire 
” Faludt Jeni barátom
.TTbán bérül színre „Mórica 
FniJj0 operettem, annak a

J?n/> barátomnak szlnházd- 
l„: """'Iliben egyszer már feledhc- 
-,2'’•'*» v°11' a Tatárjárás be- 

^ubnyörü este volt. 
Je^ “• én valóság- 

IM, flottunk az ünnepel-
—"bzépponfjdbnn. Eteket a per-1 adják.

Ditrói-jubileum a Vígszínházban. 
Vasárnap délelőtt Ditrói Mórnak, 
a Vígszínház volt főrendezőjének 
tiszteletére ünnepi előadást tartot
tak a Vígszínházban. Az ünnepi 
olőadáson Hereng Fércei Molnár 
Ferenc és Heltai Jenő egy-egy egy* 
felvonásosa került színre, közben 
pedig magánszámokat adtak elő a 
Vígszínház művészei. A közönség 
ki nem fogyott a tapsokból és lelke
sen ünnepelte Ditrói Mórt, a Víg
színház egyik megteremtőjét.

• Antónia hete lesz a Vigstinhdz jövő 
hete is. Minden csto a szenzációs sikerű 
vígjátékot adják Fedák Sárival a cím- 

i szereepben. Vasárnap délután a Taifunt

nak ígérkezik, amely ismét elénk vará
zsolja a klasszikus operettidők legszebb 

i estéit. Az egészen szokatanul nagy
arányú előkészületek miatt hétfőn, ked
den és szerdán a Fővárosi Operdtszín- 
házben nem tartanak előadást. Az ellő 
előadások jegyeit már árusítják.

• Amerika lánya a közönség zajos 
tapBai közt folytatja a Városi Színház 
egész következő héten nagysikerű soro
zatát, ntinddt’ikor a bóúiutató kitűnő sze
reposztásában. Ma. vasárnap délután a

, Cár cs ács című vígopéra van műsoron, 
: jövő vasárnap délután a Zsidónő kerül
> színre. Következő hétfőn Sándor Erzsi 1 

kam&raénekesnővel és Kbrnyey Bélával! 
a Bánk bán operát adják.

• A „Szépség** és a „Frpufron**, a Ma- 
: gyár Színház tavaszi két nagy sikere 
1 váltakozik jövő héten a műsoron. A

„Szépség4* hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
l>énteken és vasárnap este, a „Froufrou44 
kedden és szombaton kerül színre. Vasár
nap délután „A kis rold" kerül színre, 8 
órakor, mérsékelt helyárak mellett.

• „A papának igaza volt" bemutatója. 
Szombaton mutatták be a Belvárosi 
Színházban Sascha Gnitry vígjátékát, 
„A papának igaza volt" (Mon pere arait 
raison), mely előadásnak külön érdekes
sége, hogy egyik főszerepében Törzs elö-

; szőr lép a Belvárosi Színház színpadára, 
másik főszerepében pedig a külföldről 
hazatért Garas Márton mutatkozik be a 
színház közönségének. A nagy érdeklő- 

. déssel fogadott újdonságban kivülök T. 
Forral Rózsi, Bóth Klári, Abonyi ját
szanak kiváló szerepeket. Az újdonság 
előadását a jövő héten hétfőn, szerdán, 
csütörtökön, pénteken és jövö vasárnap 
este megismétlik. Kedden Bús Fekete 
László „Mihályiné két lánya44 című nagy
sikerű vigjátéka van műsoron, szomba
ton Szenes Béla népszorű vlgjátékát, „A 

’ buta ember"-t játsszák. Vasárnap dél
után Bús Fekete darabjának, a „Mihá
lyiné két lányáénak lesz az első délutáni 
előadása 8 órakor, mérsékelt helyárak

• mellett.
• „Gyere be rózsám" egész héten. A 

i Blaha Lujza Színházban a jövő héten is 
, minden este a „Gyere be rózsám" olőadá- 
, salt Ismétlik Rátkalval, mint vondéggek

melynek minden előadását valósággal 
véglgnevet! a közönség. Vasárnap dél
után Rákosi Jenő népszlnmüvo, „Éjjel az 
ordőu" kerül színre Vadly Ilonával, Ber-

> celly Magdával, Rozsnyai Ilonával, Abo- 
i nyival, Szirmaival, Matánnyal, Tamás- 
■ sál, Tihanyival és ‘Boron Lászlóval a 
! főszerepekben, 3 órakor mérsékelt hely

rak mellett

• A Baj van Zsófival! főpróbája szem 
dán délelőtt (a promier napján) fél 11

j órakor lesz a Renaissauce Színházban, 
i A jegyeket kedden fél 11—2 óra között 
'adják ki.
• • A Mozgókép Otthon szezonzáró nagy
műsora: A vér rabjai, amerikai Jewel- 
film (felv.), főszerepben: Elinor Fair, 
Maupassant világhírű regénye: Egy aaz- 
Bzony vallomása, regény 6 felv. Angol, 
magyar híradó. (Előadások ma: 4, 6, 8, 
10 órakor.)

• Az Andrássy úti Színház nagysikerű 
szezonzáró műsora a jövő héten is min
den este ismétlésre kerül Titkos Ilona, 
Törzs, Tarnay, Z. Molnár, Vágó és a«

’ egész művészgárda felléptével a „Füg- 
igöny", „Krémes". „Az alsó oroszlán, ,,Á 
siófoki gyorson**, „yijak^zvírág** című 
nagyhatású darabokban, tréfákban éa 

’ magánszámokban. Ugyanezt a műsort 
ismétlik vasárnap délután is 8‘/» óra! 
kezdettel, mérsékelt helyárak mellett.

Dreher

Frakk és szmoking 
öltönyök kölcsönzési, keveset használt 
féríinthák legolcsóbban kaphatók, 
■•rmllyen fórflruhákat állan
dóan ve zek. Front A. Mafos, Vl„ 
Saereceen-utca 47. Telefon 203-26

Uidám Színpad
Nagymező-utca 17. szám. Telefon 17-97

R1PRIP
énekes, látványos 
kabaré revü 15 képben

Budapest színházt szenzáclájat
Kezdete */s9 órakor

Re oewen raalánt,feiöliőt. férffriiliái=schnurH™rft
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Fekete Mihály 

újabb rekordot javított 
5 kilométeren

A KAOE országos atlétikai versenye
Gyatra rendezésben bonyolította lo a 

KAOE kétnapos atlétikai versenyét a 
löversrnyléri pályán. Futballescményok 
hiányában, nagy közönség ment ki a 
rckkenő nyári hőségben a pályára és 
bosszúsan szomlélto azt a sok rendezési 
hibát, amelyeket a hozzá nem értő em
berekkel zsúfolt pályán elkövettek.

Fekete Mihály. az ESC Amerikából 
hazatéri kitűnő gyaloglóatlétája ma 
ujubb rekordot javított, ezúttal 5 kilo
méteren.

Az erodmények egyébként jók voltak, 
búy a versenyen aránylag kevesen in
dultak.

Részleted eredmények: 
tjOO méteres zikfut ti s. 1. Kultsár István 

(MAC) I p. 18 mp.
.5 kilométeres gyaloglás. 1. Fekete Mi

hály íESC) 24 p. 5 mp. Országos rekord!
2. Soltész (ESC).

ÍXtOO méteres staféta. 1. KAOE 43.5 
mp. 2. MAC.

200 m. síkfutás. 3 előfutam után a dön
tőben 1. Ruzicska (KAOE) 23.5 mp. 2. 
Burai (BBTE). 3. Stcinmetz (KAOE).

/áfl m. síkfutás I. oszt, handicap.
1. Gerő Ferenc (KAOE) 11 mp. 2. Rátkai 
(FTC) ILI mp.

Magasugrás l. osztályú. 1. Szilágyi 
(MAC) J73 cm. 2. Muskát (MTK) 173 cm.
3. Magyar (MTK).

200 m. gátfutás. 1. Muskát (MTK) 28 
mp. 2. Ujfaluczky (FTC).

5000 m. síkfutás junior. 1. Sárvári 
(MAC) 17 p. 16.4 mp. 2. Friedmanu (FTC) 
18 p. 2 mp.

400 m. síkfutás. 1. Kurunczy Lajos 
<KA0E) 50.2 mp. 2. Gerő Mór (KAOE).
Magyarorsz dg 25 kilométeres 

futóbajnoksága 
Bajnok t Király Pál (ESC) 
A KAOE vasárnapi versenyének kere

tébon futották le a 25 kilométeres ország
úti futóbajnokságot. A start a lóverseny
téri pályán volt, ahol 1 kört lefutva, a 
versenyzők kifutottak a gödöllői ország- 
utra.

A versenyen Király Pál (ESC) győ
zött, másodikunk Kádár Béla (ESC) fű
tött l*i, mig harmadik a csillaghegyi 
Hrenyovszhy volt,

A versenyen egy csapat szegedi futó 
is starthoz állott ég pedig a szegődi 
tartás Egyetemi Atlétikai Klub, a. Sze
gedi Vasutas Sport Klub és a Szegedi 
Munkás Testedző Egyesület atlétái. Mi
ntán pályabíró nem volt, a szegedi fiuk 
eltévedtek és igy 3-4 kilométerrel töb
bet futottak.

Király Pál betegen, 38 fokos lázzal ál
lott starthoz. A verseny után összeesett 
és betegen szállították haza klubtársai.

Késő éjszaka értesülünk arról, hogy 
Varga Hóin dr. világbajnokunk Király 
Pált megvizsgálta és megállapította, 
hogy aggodalomra nincs ok.
* Magyar Úszó Szövetség 
országos újonc- és tömeg, 

stajétaver senye
Nagy és lelkes közönség jelenlétében 

'endezto meg a MUSz vasárnap délután 
újonc ég tömegstaféta versenyét a Csá- 
jzárfürdő férfiuszodájában. A rendezés 
mintaszerű és gyorsan perdülő volt, 
amely H ML’Sz kitűnő rendező-gárdájá
nak és elsősorban Kéler Tibor dr. ügy
vezető alelnöknek, Komjády Bélának és 
Kelemen Jenőnek érdeme.

Az eredmények a következők:
70 méteres ujoncverseny. Négy előfu

tam után a döntőben 1. Hoffmann 
(MÁIG) 48 mp. - 10X17 méteres mell- 
utafeta. 1. MAFC 10.03 mp. 2. NSC, 3. 
Ili. TVE. — 70 méteres újonc mellúszás. 
Ot előfutam után a döntőben 1. Kehidal 
(MAFC) 56 mp. — Műugrás újoncoknak. 
L Geőczo (BKAC) 28.2 mp. 2. Táncos 
(BKAO). 3. Wüksits OTE. — 70 méteres 
újonc hdtuszás. 1. Neumann (MTK) l*/» 
mp, 2. Boyidson (BKAC). — 17 70 mé
teres staféta. 1. MAFC. 2. VÁC. — 210 
méteres ujoncverseny. 1. Varga Richard 
(111. TVE). 2. Schwandtner Ferenc 
(MTK). 3. Keresztes (NSO). — 70 méteres 
hiilgyussóverscny. 1 .Benéző Irén (MUE) 
1 P. 17 mp. 2. Vermes Magda (FTC). 3. 
Vrabéi Annus (NSC). — 3X70 méteres 
újonc vvgyes Ktafcla. 1. MAFC 2 p. 47 
mp. 2. BKAC. — J0X70 méteres hát sta
féta. 1. MAFC 9 p. 86 mp. 9. NSC. 3. 
VÁC. — 3'.70 méteres ujoncstafeta. 1. 
Ili TVE •» p. « mr. 2 MAFC. I. NSC.

Pi»íp/l«. újonc napotok részére. (Dün- 
lőmárktata.) MAFC—NSC 4:1. Félidő 4:0. 
Bíró: Kaun Ferepe. A Müogyelemiek 
r.ngy fiPúnybuu voltak.

WSÓRJWPI 
SPORT

M futbalíotymptász
első selejtező mérkőzései:

R* Egyesült államok csapata csak minimális gólardnnyal 
győzte fa Észtországot — Olaszország legyőzte Spanyol
országot, Svájc Litvániát, Csehország Törökországot — 

Rt magyar olympiai csapat fogadtatása
A futballolymplász selejtező mérkőzé

seinek, első részét vasárnap lebonyolítot
ták. Ezeknek során a legnagyobb meg
lepetés az volt, hogy

az Egyesült Államok csapata, amely
nek képességeiről eddig a kontinen
sen Igen keveset tudtak és Így első 
szereplését a legnagyobb érdeklő
déssel várták, csak minimális gól
aránnyal tudta Észtország gyönge 

csapatát legyőzni.
Meglepetést keltett az is, hogy a nagy 

képességekkel megáldott spanyol olym- 
piai csapat Olaszországtól ugyancsak 
minimális gólarányu vereséget szenve
dett és igy a további küzdelmekből ki
esett.

Részletes tudósításunk a következő:
Olaszország—Spanyolország 1:0 (0:0)

Stade Colombes. Biró: Slawlck (Francia
ország). Határ bírák: Fourgcois ét Lang- 

rcs (Franciaország).

Svájc—Litvánia 9:0
Stade Pershing. Biró: Retschury (Ausz
tria), Határbirák: Scamoni (Olaszor

szág), Fabris (Jugoszlávia).
A gyenge képességű litván csapat 

nem tudott ellentállni a magyar olym- 
piai csapat felett győzelmesen kikerült 
nagyszerű svájci együttes támadásai
nak.

Csehország—Törökország 5:2
Stade Bergeyre. Biró: Andersen (Nor
végia). Határbirák: Ivdncsics (Magyar
ország), Obrubansky (Lengyelország).

A favorit cseh csapattól is többet várt 
a világ sportközönsége. A mérkőzés 
egyébként a csehek nagy fölényének je
gyében zajlott le.

Egyesült Államok—Esztorság 1:0
Pershing Stadion. Biró: Putz (Belgium). 
Határbirák: Jusszuf Mohamed (Egyip

tom), Colina (Spanyolország).Heves és izgalmas küzdelem jelle
mezte a mérkőzést, amely helyenkint Az Egyesült Államok csapata mind
durvaságokba csapott át. A biró erély- össze egy gólt tudott a gyenge képessé- 
telen volt. Igü esztek hálójába juttatni

A magyar olympial csapat hivatalos 
fogadtatása. A francia olympial bizott
ság hivatalos fogadtatása alkalmával 
Ilimet, a francia olympiai bizottság el
nöke magasszárnyalösu beszédben üd
vözölte'a magyar futball olympiai rep
rezentánsait.

•
Csapatunk ma, hétfőn a következő ösz- 

szeállitásban veszi fel a küzdelmet 
Lengyelország ellen: Biri—Fogl II, 
Mandl—Orth, Guttmann, Blum—Braun, 
Molnár, Opata, Hirzer, Jeny.

Magyarország tőr vívóba jnoksága. 
A Vigadó kistermében megtartott 
bajnoki mit ingen nagyszámú, elő
kelő közönség jelent meg. Az ered
ménye^ a következők: 1. Schcnker 
Zoltán alezredes (WVC) 5 győzelem, 
vereség nélkül. 2. Tóth Péter dr. 
(MAC) 3 győzelem. 3. Hajdú (NVC) 
3 győzelem. 4. Lichteneckert István 
(MAC) 2 győzelem. 5. Rády József 
(MAC) 0 győzelem.

Magyarország tennlszbajnoksága. A 
Margitszigeten megtartott versenyen a 
férfi egyes-versenyt Kchrling Béla 
nyerte Göntz ellen 6*/», 6’/», 6*/* arány
ban.

A Kerékpáros Szövetség harmadik 
olympiai próbaversenye. A Budapest— 
Szolnok közötti 138 kilométeres távon 
folyt le. Az eredmény a következő: 1. 
Steiner Ferenc (Csillag) 5 óra 23 pero 
alatt 400 méterrel, 2. Rusovszky (MKSz). 
3. Bouska (BTC).

Meglepetések a másodosztályban. A 
másodosztályban fölényesen vezető 
Nemzotiek vasárnap 2:1 arányú szenzá
ciós vereséget szenvedtek az Ékszeré
szektől. — Hasonló meglepetés a MAC 
veresége a KAOE csapatától. A kék
sárgák ugyanis szintén 2:1 arányban 
kaplak ki a KAEO-tól. A TTC 2:1 
arányban verte meg n BAK-ot, a Pos
tás ugyanilyen gólnránuyal az EMTK-t.

Nagy verekedés eg.v kültelki futball- 
pályán. A rákosfalval BRSC-pályán 
vasárnap délután lejátszott FIÁK— 
MAV-mérkőzóson egy tizenegyes bünte- 
tőrugáa fölött támadt vita következmé
nyeképpen verekedés támadt a játéko
sok között, amelybe a közönség la bele
avatkozol t. A verokedósnok a rendőrség 
votett véget

Dőntőjelkgli bajnoki mérkőzés vidé
ken. A Szombathelyi Atlétikai Klub 2:1 
arányban győzte le riválisát: a Tata
bányai Sport Clubot a dunántúli baj
nokságért vívott ktizdelomben.

RmMu .UdlAtOUM" ktarvklggó te n* Rjljk SiilJr^utM l

Kiss Tivadar gyöngén bíráskodott 
Bécsben. Szerdán játszották le Bécsben 
Ausztria és Bulgária szövetségi váloga
tott csapatai mérkőzésüket, gyönge ér
deklődés mellett. Á.D óéztrákok 6:0 
arányban győzve valósággal lelépték 
gyönge balkáni ellenfelüket. A könnyű 
moccset Kiss Tivadar, ftz MESz új alel- 
nöke vezette, oly kriminálisán rosszul, 
hogy az egyébként objektív osztrák 
sportsajtó egyértelműen a legsúlyosabb 
kritikával illette Kiss Tivadar bécsi sze
replését. A Bécsben megjelenj Die 
Stunde a következőket írta a mérkőzést 
vezető bíróról:

„A mérkőzés vezetésére Kiss Tiva
dar, budapesti biró rendezett kéjuta
zást Bécsbc. Perverz idea volt ez 
azok részéről, akik csak a mérkőzés 
közben látták megdöbbenve azt, hogy 
Kiss Tivadar Bécsben még harmadosz
tályú biró sem lehetne, annál kevésbé 
országok közötti szövetségi mérkőzés 
bírája. Ilyen birák importálására 
nincs szükségünk."
A bécsi lap kritikáját csak azért kö

zöljük le, mert helytelenítjük azt, hogy 
a biró-bizottság engedélyt adott Kiss 
Tivadarnak a mérkőzés elvállalására. 
Az MLSz új alelnöke ugyanis a szezón- 
ban állandóan fontos elsőosztályu mér
kőzéseket vezetett, még pedig oly gyen
gén, hogy egyáltalán nem lep meg ben
nünket a Die Stunde kritikája. De ká
rosnak tartjuk Kiss Tivadar nemzetközi 
szerepeltetését a magyar bírói kar szem
pontjából, mert Gerő Ferenc és Iván
csics Mihály külföldön vezetett mérkő
zései a legszigorúbb kritikát is kiállot
ták és igy ez a multheti incidens súlyos 
károkat okozott a magyar futballblról 
karnak.

Vasárnapi eredmények Bécsben. Ku
pamérkőzés: WAC—Sportclub 1:0, Ra
pid—Viktória Ziskow (Prága) 2:1 (1:0). 
líakoah—Makkabea (Brünn) 3:2 (2:0). — 
II. osztály: Donaustadt—Florisdorf 1:0.

Ausztria 25 kilométeres futóbajnoksá- 
gát Franz nyerte 1 óra 53 perc és 26 
(MTI),nU* 2* BÍFÓ 1 6ra M P’ 17 mP’

A székesfővárost polgári fiúiskolák 
torna- és játékfinnepélye. Vasárnap dél
után folyt le az Üllői úti pálván. Sza
badgyakorlatok és szép egyéni számok 
váltakoztak és nagyszámú közönség ér
deklődött a kitünően sikerült tornaün- 
Ti^pély Iránt

Lósport '

Xr<f«odf* nap ’

A veröfényes Idő rekordk^s™. vonzott ki a mai vanenynap.* Xfe 
általában a népiden mezőnyök'jeSÍ? 
tok . csupán a sikversenyak állS 
népes mezőnyöket a starter ke,,"S 
Nagyobb ipbglepdést egyik {nl,’ ,lt 
hozott, hacsak az Alplon győzelmi. „ tekintjük annak a nagy kasszadzetfc‘„tf “ 
ítélve, de a legesélyesebb lovak rr,,. 
volt eddigi tdJcdtmönyel alapján^o 
a táv képességeinek küljinösen med.ií. 
a így egy jó start aogltaégével siker, 
bánt el ellenfeleivel. A napot h" 5 
vadászugratáet nagy érdeklődéssel |í 
gyelta a közönség a élénk letszósoyii,;. 
nitéssal honorálta a szebb ugrálásokat

Részletes erelinenyejr:
7. Gdi peront/ start másodszori

kísérletre sikerül. Rövid ideig Pető vesz 
at a vezetést, de a fordulóban Ferrarin 
az élre nyomul s vezeti a mezőnyt m 
utolsóelőtti gátig, aipe’yet Vera III-mai 
együtt vesznek. Az utolsó gát után 
Vera III. teljesen visszaesik s Ferrario 
könnyen 8 % hosszai győz Pető ellen 
1. Ferrario (2% Csató). 2. Pető 
Orosz). 3. Vera 111. (3 Selmeczy. T0't 
1000:1300.

íetn

II. Akadályverseny-handlcap. 1OM m 
Start a tribünök mögött. Felkelő, Csacska 
a sorrend, majd Csacska veszi át a ve
zetést. A sorrend nem változik az utolsó 
fordulóig, amikor Felkelő nyomul aj 
élre s könnyen két hosszal nyer. A tel
jesen elkészült Csacskát FÍariette a har
madik helyre utasítja. 1. Felkelő (2% r 
Patzák). 2. Mariette (2% Selmeczy). 3.’ 
Csacska (5 Böde). Tót. 1000:1300.

III. Handicap. 1400 m. 1. Alpion (8 
Stenczl). 2. Papucshős (20 Schmidt). 3. 
Xerxes (3 Hofbauer). F. m. Pannikám, 
Gyöngyi, Santolina. Piczikém, Viktor, 
Madamo Mérő, Facetté, Alma, Virgonc. 
Fáma és Lanka. Tót. 1000:18500, 4400, 
13000, 2400.

IV. Gátverseny-handicap. 2800 m. Start 
a Jenő rakoncátlankodása . miabt soká 
késik. Start után Jenő er£s,.,lftitipóban, 
hosszakkal vezeti a mezőnyt, nagyon szé«: 
pen veszi a gátakat, de a fordultán kit 
tör r teljesén kiesik a versenyből, ame
lyet Lord Newton biztosan nyer Ángyf 
ellen. 1. Lord Newton (7:10 r. Csató). L 
Angyi (4 Kisziváth). 3..- Spinotte (1K< 
Selmeczy) F. m. Jenő. Tót. 1000:1500.

V. Welter-handicap. 900 m. Start több
szöri kísérletre sikerül. Tini egy siker
telen startnál elszalad s lovasa nem itf 
tudta starthoz állítani. Sikerült startnál) 
a mezőny közepe jön el jól a géptől. A 
táv után Pozeuse nyomul az élre s biz- 
osan nyer Faluszépe és Szívtelen ellen.1 
1. Pozeuse (1% Takács). 2. Faluszépe fi 
Horváth). 3. Szivtolen (11 Lapos). F. m«. 
Dől martlno, Rikító, Calna, Eszes, Rema-j 
zűri, Pajkos II., Cricket, Beau Fox, Mo*. 
rinda, Tini és Talizmán. Tót. 1000: 2400- 
1600, 2100, 4000. *

Tavaszi vadászugratás. 1. Perczel 011J 
vér Boros II. (lov. Kánya Antal, hiba-1 
pont 0). 2. Vincze Andor Csokonai (lov.1 
Szűcs István, hibapont 0). 3. Solcz Dezsfr 
Dainty (lov. Tulajdonos, hibapont 3.),, 
F. m. Jelly-Ho (Bogya), Snodrojj (Cseh), 
A mustra (Illésy), Tisza (Bolgár).

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.

T férfiruhákat, egyenruhákat W ■ lakásán veszek. Lá«ár,
Népszínház ucca 18. szám. Telefón: József 42-79

Hamisfogat 100.000-19
Aranvat,ezüstöt, brilliánst, ékszert, legdrágábban vitt

Ivdncslc! ékszerész. Vili, Baross a. 75

MűfogpótlásoK
legolcsóbb napi árban

részletfizetéseKre is
Vili, Qyulay Pál ucca 14 

mer/Arat renrfasard toforeetl 
r»ndeltint<fa»t

BRILLIÁNSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágább** 
veszek gaMafy Bmti, KiPálftiit*S1 

(Teréztemplommal szemben) 

SZAKORVOSI
«0.T SALVARBAI-OLTAS. - Rendem

Fakóén.dl 32. I. em. 1. RéftimMl ebemben. _

v OctB«Kttf: A«him* á**®


