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Mtiirí lemondott 
baloldali pártok bíxal- 

katlanok Mlllerand-nal 
; szemben

Párizs, június 1.
Powcoré miniszterelnök délelőtt 
a órakor átnyújtotta Millerand 

hőknek a kormány lemondásáról 
tóié okmányt, melyet a kabinet va- 
tennyl tagja írt alá.
[iz okmány szövege a következő: 
| választásokat követő napon hó
ul minisztertanácsi határozat ér
elmében van szerencsém a minisz- 
Írímn együttes lemondását átnyuj-

> Párizs, június 1.
IA radikális párt vasárnap dél
lőtt értekezletet tartott, melyen 
Iccambray képviselő a következő 
japirendi javaslatot terjesztette elő: 
Iz A kőtár saság elnöke 
fc alkotmányban körvonalazol 
M körét.
M május 11-iki választásból ki- 

lerii/t kamara ennélfogva nem vi- 
átethetik iránta bizalommal.
3. Ennélfogva egyetlen megvá
ratott baloldali képviselő sem vál
tatja a kabinetalakitási meghi
nt a mostani államfő kezéből.
Hosszabb vita után, melyen Her- 

iot is résztvett, valamennyi szava- 
attal 6 ellen határozati javaslatot 
Dgadtak el, mely a harmadik pon- 
3t eltörli és kijelenti, hogy Mille
rül polgárnak az Elysée-palotában 
dó további megmaradása sérti a 
ipublikánus közvéleményt és foly
mos konfliktusok forrása lesz a, 
ormány és az államfő között és 
ántúgy veszedelmes az új rend
imé is.

Gyilkos merénylet 
az osztrák kancellár ellen 

A merénylő önmagát is súlyosan megsebesítette
Becs, június l1,- 1 

Seipel dr. szövetségi kancellárra ma este, amikor Wienerneustadból a bécsi déli pályaudvarra meg
érkezett, egy ugyanazzal a vonattal érkező utas revolverrel rálőtt. A golyó a szövetségi kancellárt elta
lálta. A déli pályaudvar rendőri őr szobájában végzett orvosi vizsgálat tüdőlövést állapított meg. A sebe
sülés súlyos, de nem halálos. Seipel dr. szövetségi kancellárt, aki öntudatát teljesen megőrizte, kórházi 
ápolásba vették. ..

A tettes kihallgatásakor önmagára is rálőtt és szintén súlyosan megsebesült. Megtagad minden fel
világosítást és különben sincsen kihallgatható állapotban. Szintén kórházba szállították, _ /

«fetoszlattálttiKossulli párt
zászlóbontó nagygyűléséi

Rendőrük nyomullak a régi képviselőkéi Üléstermébe 
és kituszkolták a tömeget — Horváth Zoltán képviselőt 
le akarták tartóztatni — Csak Rupert mondhatta el 
beszédét — Pártértekezlet a Kossuth párti klubban — 
Rupert kedden napirend előtt szóvá teszi a fölosziatást

! Párizs, június 1.
A szocialista kongresszus, mely 

psárnap délelőtt összeült, napirend 
Hott egyhangúlag elfogadta Renau- 
“« határozati javaslatát, mely a 
Parttól megköveteli, hogy szembe- 
wuuljon minden kormánnyal, ame- 
yet Millerand nevez ki vagy amely 

a Parlamenti többségből kerül 
'•A határozati javaslat megálla- 

hvogy az elnök többízben’ vé- 
L., a aivatalával együtt járó pár
tatlanság e]len. ’

lt ,vita folyamán Moutet kövctel- 
e, nogy elsősorban a Millerand- 
sáTv?^0^ foglalkozni, de óvato- 
a ná-i i 8ben> niire Moutet vissza- 
frínv •aík’,hogy Poétikája rontja a 

a,lk árfolyamát.

,, Párizs, június 1.
kodnnnZi *3 többség vezérei vona- 
Jnánvn^u ^l*^€raw^ kezéből a kor
ai Tv íla8i megbízatást elfogad- 
etóállan°«/ néhány lap jelenti, 
8 Poinrn. .u,nuuk lehetősége, hogy 
két továhk °,m&ny a folyó ^gyc’ 

elnKV :Vezesse és a köztársa- 
kttassa, K ÜZCnetét a parlament elé

A Kossuth-párt vasárnap délelőtt 10 
órára zászlóbontó nagygyűlést hívott 
összo a régi képviselőházba, amely ez 
alkalomból zsúfolásig megtelt. Közel 
négyezer ember szorongott a teremben 
éu a karzatokon. A rendőrség, amely a 
párt angyalföldi nagygyűlését két héttel 
ezelőtt feloszlatta, szokatlanul nagy ké
szültséggel vonult fol« Két szakasz 
rendőr és három rendőrtiszt jelent meg 
a nagygyűlésen, amelynek résztvevői 
impozáns komolysággal tartózkodtak 
mindenféla rendzavarástól.

Egetverő éljenzéssel fogadták a te- 
rembo lépő Rupert Rezső, Nagy Vinco 
és Horváth Zoltán nemzetgyűlési kép
viselőket, akik a pártvczetőséggol az 
emelvényen akartak helyet foglalni, a 
rendőrtisztek azonban csak három szé
ket hagytak üresen, az olnöki emelvény 
egész baloldalát maguknak foglalták le, 
így csak a három képviselőnők maradt 
hely. Persián Adóm ajánlatára elnökké 
Réthy Ferencet választották mog, aki 
jelentette, hogy Batthyány Tivadar gróf 
betegsége miatt nem jelenhetett meg.

Kossuth-Alom a nemzeti 
demokrácia megvalósítása

Az első szónok Rupert Rozső volt, aki 
a többi között a következőket mondotta:

— Nem akarom a szenvedélyeket 
lángra lobbantani, csak néhány mog- 
állapítást teszek. Magyarország végzeté
nek főoka az, hogy a magyar politiká
nak sohasem volt gazdája.

Kisebb érdekeltségeknek exponensei 
bizományba vették a magyar nép

től a politikát.

Ezek az urak vagy kizárólag egyéni ér
dekeket szolgáltak, vagy pedig idegen 
hatalom előtt görnyedtek meg. A Kos-

nak a bűne és annak a sok rowöüajE 
a következménye, amit ez a kormány, 

reánk hozott

Közbeszól a rendőrtanócsos
A főfelügyeletet gyakorló Eichardl 

István rendőrtanáosoa itt odaszólt vala- 
mit az elnöknek és ebben a pillanatban; 
frenetikus tapsorkán támadt a teremben. 
Izgatott felkiáltások 
Halljuk az igazságot!

Rupert Rezső: Azok 
itt a szenvedélyeket 
miatt ki kellett kapcsolódnunk a műveli 
világ vérkeringéséből. Az utóbbi időbér} 
a szenvedély vette át a dirigálást. Nagy 
harc var ránk. Nekünk nincsenek sem 
anyagi, sem hatalmi eszközeink, a ml 
egyetlen fegyverünk az igazság. Az igaz
ság fegyverének győznio kell. Én szikla
szilárd hittel bizom a mi igazságunk 
győzelmében!

Percekig taTtó éljenzéssel fogadták 
Rupert beszédét, majd Nagy Vinco szó
lalt fel:

— Három kérdéssel óhajtok foglalkoz
ni: 1. A gazdasági helyzettel, 2. a fővá
rosi választással és 3. azzal a kérdéssel, 
hogy kikkel menjünk közös frontban.

— A Kossuth programmjút avatagnak 
szeretik mondani, pedig nem igaz, hogy 
idejét múlta. A Kossufh-program köz
jogi részét: a függetlenségi törekvéseket 

iébren tartjuk, mert Csonkamagyarország 
egy megszilárdult

hangzottak

akika hibásak, 
felfutották, akiit 
Sdnunk a műveli

suth-pártnak programja: a Kossuth- 
álom, a nemzeti demokrácia megvalósí
tása. A hatalmat a kispolgárok vezérei
nek kell kezükbe venniük. Félro a jel
szavakkal, végre legyen az értelemé a 
kormányzás joga. A falunak és a város
nak összo kell fognia é3 olyan politikát 
kell követelnie, amely mágnesként vonzza 
vissza a tőlünk elszakított területeket. 
Ennek a vonzásnak vége lesz rögtön, mi
helyt látják odaát, hogy idehaza rabság
ban slnyődik a magyar nép.

Ebben az országban pedig numerus 
klnususa van nemcsak a zsidónak, 
hanem minden szegény embernek, a 
munkásnak és a kispolgárnak egy

aránt! (Nagy taps!)
Ez az állapot csak úgy változhat meg, _______u__t____
ha a magyar nép minden terror ellené- függetlensége nem __ D—......—.
ben, még nyilt szavazás esetében is, ki jogállapot, hiszen a ITabshurg-dinasztiá- 
i’ogja nyilvánítani a szabad akaratát. A , hoz húzó elemek az ország érdekeivel 
magyar nép olvosztotto a bizalmát, a játszva, azt mindenkor veszélyoztotik... 
kormány tehát nem számíthat arra, 
hogy még egyszer többséget szerez.

LczUllésünk ennek a kormányzat-

Eichardt István rend^rtanáesos 
a mondatnál felpattant a helyéről 
kiáltotta magát:

cnnél 
és cl-

Nem engedem a dinasztiát feáníaail
A gyűlést fölosziatom 2

Fülsiketítő lárma keletkezeti:
— Abcug! Le vele! Nincs semmiféle 

dinasztia! Maga talán ott volt Budaörs
nél?! Detronlzálták a Habsburgokat. 
Felrúgja a törvényt?! — kiáltozzák min
den oldalról. Nagy Vince két ujját fel
emelve csendet teremt, szombcúll a rcn- 
dőrtnnácsossal, rácsap az 
vépyro és igy szól:

— Tiltakozom a gyűlés 
ellen! Nincs dinasztia! 
mánya hozott egy detronizáclós tör-

elnöki cinel-

fcloszlatnaa 
Az ön kor-

eztvényt, önnek kötelessége volna 
betartani!

— Úgy van! Úgy van! — hangzik 
minden oldalról. Éljen Nagy Vince! Él
jen Rupert!

A tömeg letódul az ülőhelyékről és nz 
emelvény feló rohan Testükkel védik 
Nagy Vincét, akit a rendőrök fenyege
tően vesznek körül.

A rendőrtanácsos erre ingerülten vá
laszol:

— Én ezzel nem törődöm. Nem ejigc-



9. HÉTFŐI NfíPLÓ
ftfk íipntni n Hrtbíburgok tílen!

Valósággal drámai jelenetek fejlődlek 
hl. Rupert Így kiált u rendőrtanácsos 
felé:

— ön elvesztette a fejét! ön a detro- 
nÍRrtr-frtH törvényt nem Ismeri?! Tll- 
takhwnm a feloszlatás ellen, hiszen a 
kormány is a detronlKiiclóe ílkvény 
alapján áll. Mit fog eh«« szirti a 

bili föld?
Elchnrdt István Küldőit imácsös magá

ból kikeltő hl roll állt és még egy szakasá 
rendőrt hozott be, majd tülltlabálta a 
rettentő Jármát:

— Tessék azonnal távozni.
Horváth Oltani akaf|Ak 

tartóztatni
Idő sem volt n távozásra. A következő 

percben a rendőrök tuszkolják kifelé rt 
tömeget. Horváth Zoltán mozduld tlnnul 
áll a helyt.*, mire fölehhrdt rmdőrlnhá- 
csos odalép hozfcá ég szél:

—- Tessék távozni, mert különben 
vezettetem és letartózfefom.

Horváth Zoltán erro így válaszol:
«— Hozza ide rt rendőreit és próbálja 

meg!
— Ez a mentelmi jog? — kiállják min

den oldalról. A rendőrtanácsos is jobb
nak látja abbahagyni a képviselők Itt- 
zultálását és távozik.

Tüntetett ucttttn
Lassan kilódul n tömeg. A tég| képvl- 

aMőliáz kapujában többezer enibnf lépi 
cl a járdát és az egész úttestet az Eszter- 
házy ttrcúlól a Műröiim körútig. Az em
berek fejéről lekerül a kalap. A Kossuth- 
nólál, mnjd n Himnuszt éneklik és a 
köztársaságot kezdik éltelui.

A rendöh’lk kiabálunk, szét ftkut’ják 
oszlatni a tOmeget, do hiába, mert ez

Nyilatkozatok a fölosziatásrót
BnJ“PMt. hétfő. j0BIU t

kl-

múr közbon közel ötezer fűre szaporo- i.,,.!’ 7 ■■ , ft!
•lóit. Végül is Vince és ttttyerf tu 1 st üzlUk’

Munkatársunk a gyűlés feloszlatásáról 
megkérdezte Nagy Vincét, aki a követ
kezőket mondotta:

— Már az angyalföldi gyüb’sen kifúrt, 
most pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a 
gyűlésünkbe küldőit rendőrtiszt viselők
nek utasításuk van arra, hogy nekem no 
engedjék nieg beszédein elmondását.

A reiidőrtanécsos mindjárt beszé
dem elején keresett erre ürügyet, 
tíllbuzgahnábtin azonban egy fenn

álló törvényt sértett meg,
amidőn a IIrtbsburg-dinnsztia dctronizA- 
Jdsdnak törvénybe iktatása ellenére a 
Habsburgok védelméro kelt és a dinasz
tia kritikája miatt feloszlatta a gyűlést. 
Úgy látszik, azért cselekedett így, mert 
meg akarta kímélni Bethlen Istvánt és 
kormányát attól, hogy ő róluk tílnxMd- 
liussnm lesújtó kritikámat, amely a pol
gárság mai leromlott gazdasági helyze
tében h tények egyszerű elmondásával in ■ 
lesttjtáhh léit volha a kormányra nézve 
bármiféle izgató propagandánál.

c:j Ügyben így nyilatkozott:
—• Amj történt, nem 

zugségök rendszerének 
Tény az, hogy

a mai uralmi fend ...„.......
ttíPít űz és csak kifelé Igyekszik ali

bit Igazolni.
Hn nem Így volna, teljéken lehetetlen 
éolim, honfi egy alárendelt rondörküzeg 
a dinasztia nevének puszta említésére 
feloszlasson egy gyIllést. Szomorú cáfo
lata ez annak, amiről Bethlen odakiinn 
beszélni Szokott, lio,gy itt demokrácia 
van. Az nz értésem, hogy itt Habsburg-

a kormány restaurálni akarja a 
Hebsburg-házat.

ennek előkészítését célozza a sajtószabad
ság elkobzása, a büntető novella, a ház- 
szabályrevizió, stb., sőt úgy látszik, 
hogy

a külföldi kölcsön is a Habsburg- 
restauráció szolgálatában áll.

Nincs itt másról szó, mint a régi ma
gyar-osztrák redszernek a fentartásáról, 
nz egyharmad Magyarország megterem
tőinek kultuszáról.

ha-más, mint á 
megnyilatkozása.

Hflhsburff-kiil-

Kot»wáitfá Zoltán
így nyilatkozott a feloszlatásrólí

— A hazugságok korát éljük. Nem 
tudom elhinni, hogy egy szolgálatot tel
jesítő rendőrtanácsos saját magától me
részelt volna ilyen súlyos törvénysértést 
elkövetni. Szent az a meggyőződésem, 

I hogy az eljáró rendőrtanácsos azzal az 
utasítással jött oda, hogy a liberális 
polgárság impozáns megmozdulását bár
milyen ürüggyel is oszlassa fel. Meg kell 
állapítanom, hogy a legszerencsétlenebb 
pillanatot választotta a beavatkozásra, 
mórt a szónokló Nagy Vincének egy 
fennálló törvény alapján joga volt a di
nasztiáról beszélni. Úgy látszik, a rendőr
tanácsos elvesztette judiciumát. Mi min
denesetre köszönjük ezt az eljárást, mert 
pártunknak propagandát csinált.

A szokatlan feloszlatás természetesen 
a parlamentben is szóba kerül, mert Ru- 
pert Rezső a nemzetgyűlés keddi ülésén 
napirend előtti felszólalás keretében te
szi szóvá az ügyet és kormánynyilatko
zatot kér a detronizációs törvény rendel
kezéseinek gyakorlati alkalmazásáról.

Ritkái Károly dr.

Tulzsufoii
raktár miatt az összegé 

gyarmekruházatl 
Eikkekhen 

nagy Mösíí 
OEHÉÓ Blatt 

f

gJ'BfmcKruhj-klilönlejesságak g.iii,

IS, Párisi b.i

llezad nyugalomra lufik az embnipkét n' 
n hatalmas emberfolynm megindul élén 
Nagy Vincével, Ilit peri Bczsővel és Hor
váth Zoltáfiilhl. A IMbdŐfüég fnímlenlltt 
nyomában van a távozóknak. Lekergetik 
a járdáról a hozás!előkel, többeket iga
zolt álnak, köztük Horváth Zoltánt is. 
Néhány embert előállítanak, köztük I 
Lnndau Béla dr. ügyvédet.

P&rtertek eitet a klubban
A Kossuth-párt tagjai a képvioclőkkel 

n Mária VnMrlft nocnhnU klubhelyiségbe 
ypnulluk, ahol u vidéki kiküldöttek rész
vételével pártórtckezlctet tartottuk. Nagy 
Vlmfo mondta itt él betűdét, AtnMybert 
Anniik szükségét hntigsulyozla, hogy 
mit h siorlattstdkkal Itözös frontban Iá
iét fői vonni a harcot ti föuárosi futtass* 
fáson. A kurzus hibéliltlk föltárása som
fán a többi között a következőket mon
dotta:

— Vártunk ébredő ltcrosztények és éh- | 
födő zsidók. (Felkiáltások: r.; 
Mindkét irányzat helytelen, mert kiélez! 
a zsidókérdóst, amelyet Bethlen ágy öl- J 
dőli mbg, hogy a tieni dolgozd kereszté- j 
nyékéi összohotla d nem dolgozó zsidók
kal. Nekünk csak egy feladatunk lehet: 
Ös:>: hozni a dolgozó keresztényt a dol
gozó zsidóval.

A pártéri kéziét eu beszóltok Ínég II or
vé'h Zoltán. Ih'ztt Barna, Kohlmann •' 

< ■; a makói kiküldöttek vezetője. |

*
A füszerkereskedő

és egy kilenc éves lány szerelme
- A Hétfői Napló tUMltUJdtőt. —

deli gyümölcs van ntíla, Amikor megkér
dezték, hogy honnan szerzi a pénzt és nz 
édességeket, nzt felölte, hogy a füszor- 
kcreskedŐ Üzletét takarítja és ezért kap 
pénzt.

A szülőknek gyanús volt a dolog és a 
kisleányt titokban megfigyelték. Észre
vették, hogy amikor a leány bemegy a 
Mester-utcai üzletbe, a kereskedő rögtön 
rázárja az ujtót és Rögtön jövök! jelzésű 
táblát aknszt ki az ajtóra. A szülők gya
nút fogtak, azonnal rendőrt hivattak, 
akinek a közbelépésére a koreskedő ki
nyitotta az üzletot.

A kisleányt tíz üzlet mögött levő kis 
helyiségben sírva találták, A gyermek 
a szülőinek bevallotta, hogy a kereskedő
vel rendszeres szorclmi viszonyt folyta
tott, amit a koroskodő sem tudott leta
gadni. A bestiális embert a rendőr elő- 

UA - ■ - ------- --------- —.állította a IX kerületi rendőrkapitány.
uíí1* t80vAnT,, cs, A nnákkor feltűnt | ságra, ahonnan a főkapitányságra ko- 

neklk, hogy állandóan pénz, cukor és rült és ott letartóztatták.

A rondórségfö tegnap előállították 
U: J. fusZól'keréské'dől, aklhck" a Mcsfer- 
utcában Van üzlete. G. J., aki többgyer
mekes családapa, egy kilőne éves leány
nyal folytatott szerelmi viszonyt. A kis
leány szülei félév múlva rájöttök erre 
és n bestiális embert följelentették.

A fliszotkofeskotlő egy rákospalotai 
munkás klléno éves leányát, aki Buda
pesten dolgozó apjának ebédet szokott 
behozni, egyszer elfogta a Méster-utcá- 

, bau. Beszélgetett vele, majd becsalta ns 
Fábián!) j üzletébe, bezárta na ajtót és orkölcatolcn 

merényletet követőit el ellene. A kls- 
[ leány azóta csaknem minden nap meg- 
• jelent a kereskedő üzletébon, aki ilyeu- 
kor lezárta az üzletet és az ajtóra kis 
táblát akasztott ki ezzel a felírással: 
Rögtön jövök!

A kisleány szüleirtok feltűnt, hogy a 
I gyermek naprói-fiApra rosszabbul néz ki.

Wagyar klr. udv. szállító |ö| Hpl B II
Alapíttatott: 1850 mEHmWM J

Cérnagrenadinok
Eponzskelmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Ltbertik, pikék 
Vásznak, sifonok 

óriási választékban, jutányos int

divatáiruháxábdn

Klrály-MfuaSlszáoi
(Akácfa-utca sarok)

Férfi- és nnői cipő- 
kUaőMleffességeftet 

részBetfixefiésri 
napiárban mérték után készitüi 
Német és Erdélyi, Bérkocsis u.l

TaR3s'SrölSvBÍcS
ruhAt, fahárncittüC sfb. FrlcAMA
Rakk Síllérd-ytca 22. III. 19. TeWon 1Awf

Aranyat,
ák ézüstpénzeket a hlrdotatt áraknál nuvjaíabhu.i ?£Mt

Steril Adolf tllW'XWÍ

u:lv. szállít

Alapíttatott: 185í

J&JánlJCL dús imfáfdnpon tevő legfinomabb

szövetkülönlegességeit
Főüzlet: Bécsi ucca 7. <o.*k rer.ncucc. Mr«k) Fióküzlet: Koronaherceg ucca '

» tójnek a köieltaő .árosakban tannak Israkatai:
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Félútpolltlka
. negyedik éve kisérjük 

1 a politikát, ame- 
tfaS® Istváv gróí inau?uíf 
jyet Figyelemmel kl-

s fájdalommal állapítjuk 
"'^bogy ez a politika meddő, ez 
“>eg',X a félútpolltlka, mely 
» ^.^eténél fogva is képtelen a 

P0’it,ihTlenkMváíiUgrófot rátermett, 1 
. Be h‘“81 politikusnak ismertük, 
S1 elvártuk, hogy a komoly al- 
Sk terén kézzelfogható ered- 
k° íet tud produkálni. Megvan 
"ÖgÍ- energiája, az aka- 
* thogy produkáljon es mégis 
s-á

í” utolsó hét bőséges anyagot 
íríjt a megállapításokra s blzo- 
"S. Bethlen István grófnak a 
.nnHnlkodásra és elhatározásra.

Mindenki úgy tudta, hogy Beth-
T.tván gróf komoly célokat tú

lírt maga elé s e célok elérése fele 
elhatározó lépéseket tett. Mindenki 
vallotta, hogy a bethleni politika 
megvalósulásának legtöbb akadá
lya saját pártjának egyik szárnya 
g az őt támogatóknak egyik frak
ciója. És Bethlen István gróf is 
tudta ezt Tfldta és ezzel a tudat
tal határozta el magat a cselek
vésre. Elhisszük, hogy Bethlen Ist
ván gróf elhatározása komoly volt, 
de sajnálattal láttuk, hogy még ez 
a komoly elhatározás se tudott cse
lekvéssé izmosodni: Bethlen m&g- 
állott a félúton és nem szakított 
iWolffékkal és nem szakított saját 
pártjának örökké renitenskedői- 
yel se.

Máskor, az ilyen félúton való meg 
állás nem volt tragikus kimene
teli Legfeljebb Bethlen néhány jó 
emberét áldozta fel a keblén me
lengetett házi ellenségei kedvéért 
Most azonban más történi. Akiket 
Bethlen kiméit, akikért ódiumot 
vállalt magára, ezek az első adott 
alkalommal megmarták. Az tör
tént, hogy nen a pártvezér, tessé
kelte ki a renitens! e»í'’"spt, hanem 
azok támadtak ellene ^iltan és a 
pártot ütöttek ellene,, leszavazták 
nyílt színen a kormány törvényja
vaslatát

Bethlen István' grófnak semmi 
oka arra, hogy ezen a félutas po
litika mesgyéjén továbbra is meg
maradjon. Neki semmi szüksége 
akár Wolffékra, akár a Viczián Ist
vánokra. De nincs szüksége arra 
sem, hogy hamis mentalitású’ po
litika hazug ideológiájával cico- 
mázza magát.

Meg vagyunk győződve arról, 
bogy Bethlen István gróf tisztán 
látja az útat, amelyen vezetnie kell 
az ország szekerét. Tisztán látja es 
nem homályosítja el tekintetét egye
sek kisded porhintése. Nem lehet 
más útja a magyar, politikának, 
inint az ország és a nemzet bol
doggá, gazdaggá, elégedetté tételé
nek az útja. Ez az út nyílegyenes, 
ez az út könnyen belátható, ennek 
az útnak nincsenek egyéni érdekek 
®eagyéire terelődő mellékútjai, 
nova a miniszterelnököt eleddig 
halogatták.

Az ország fejlődésének’, a nemzet 
boldogulásának az útja az a ko- 
®oly nyugati demokrácia, .mely 
Minden ország boldogulásának az 
atópja. Az a demokrácia, mely ösz- 
s^'ogja, eggyéolvasztja a nemzeti 
erő minden tényezőjét, testvérekké 

szi az egy nemzet fialt, hogy tud- 
IJIí é® akarjanak egyet gondolni, 
lekedni arDl esységesen

húgy Bethlen István 
sror ezt az útat ismeri, látja r bí- 
nni a akkan’ hogy a közelmúlt ta- 
tárn,*a'LmeKedzik arra’ hoffy e,íla- 
ttlííí! v n nc álljon meg többé a 

k ’ hanem ha döntött, embere 
*emn szavának és akaratának.

cse-

Angol és amerikai demars
Hémetorszíg ellen

Tiltakoznak német nemzetiek kormányraiutása ellen
Berlin, június L

Lord D’Abernon angol és Hougliton amerikai követ kormányaik nevében szombaton demarsot tet
tek a birodalmi kancellárnál, és barátságosan figyelmeztették a német, kormányt, hogy a né
met nemzeti pártnak a kormányban való részvétele súlyosan megnehe zítené Németországnak Angliá
val, illeve az Egyesült Államokkal folyamatban lévő külpolitikai tárgyalásit, különösen a szakértői ja
vaslat és a jóvátétel rendezése tekintetében.

Gutmann-ndi, a Hakoah színeiben játszó 
MTK közópfedczettel tárgyalt. Haza
érkezve, az első tanácsülésen kijelentette 
a szövetségi kapitány, hogy

a külföldi magyar játékosok nélkül 
Magyarország olimpiai szereplésétől 

nem vár eredményt.
A tanács hosszabb vita után fölhatalma
zást adott a szövetségi kapitánynak a 
külföldi magyar futballisták hazahoza
talára.

Kiss Gyulának azonban ezt még a vá
logatást előkészítő bizottságbaji is ki kel
lett verekednie, ahol e tervének nagy 

j ellenzéke volt. Az ügy ugyanis mégsem 
Ígérkezett valami egyszerűnek.

Hirzer és Obltz ugyanis kijelentet
ték. hogy csakis oly feltétellel haj
landók az olimpiászra kimenni, ha 
velük együtt kiviszik Wciszt és Ha
jóst, szintén a Makkabca játékosait. 
Hasonló kijelentést tett Fogl II, aki 
viszont öccse nélkül nem volt haj

landó az olimpiászra menni.
A szövetségi kapitány kemény csatát 

vívott meg a bizottságban a két fiatal 
játékos gyerekes kívánságának teljesí
tése érdekében. A bizottság ugyanis hal
lani sem akart erről a hallatlan kíván
ságról. Végül is kénytelen volt defcrálni 
a szövetségi kapitány akaratának.

A párizsi összeomlás
Példátlan könnyelműség okozta az olimpia; vereséget 
Rossz válogatás, vezetők kéjutazása — Éhség, nél

külözés — Viaskodás a patkányokkal
Pánik a pesti uccán

- A Hétfői Napló tudósítójától. —
A nagy gonddal előkészített ma-I Hosszú idő óta súlyos problémája ez 

r.; yi.-.n.o i nóví.uí lr<iíno7- nnmricnk n mairvar fotballnak. de azgyár olimpiai csapat párizsi katasz
trófáját a napisajtó immár letár
gyalta és a fájó seb kezd hegedni. 
A magyar sporttársadalom a vere
séget követő napok dermesztő han
gulatából kezd feleszmélni, de a fél
vad arab és néger játékosokból álló 
afrikai csapattól elszenvedett vere
ség még ma is érthetetlennek tűnik 
fel a sportközönség előtt. A sport
társadalom tájékoztatására az aláb
biakban részletesen beszámolunk az 
eseményekről, nem hallgatva el 
semmit a történtekből. Talán kelle
metlen is lesz sokaknak az itt el
mondott dolgok egy része, ennek el
lenére is az a véleményünk, hogy 
az őszinte szó — úgy hisszük — meg 
fogja hozni a magyar futballban! 
azt a tisztulási folyamatot, amelyre 
a magyar sportnak égető szüksége 
van. Adatainkat a legjobban infor
mált helyekről és a játékosok haza
érkezett leveleiből szereztük. Tudó
sításunkban ismertetjük az olimpi- 
ász előkészítését és az ott észlelt hi
bákat és csak azután térünk rá az 
utolsó napok tragikus eseményeire.

X féli elökésztíö-fréning
A szövetségi kapitány mellé vélemé

nyező-szerv gyanánt kirendelt úgyneve
zett „válogatást előkészítő bizottság" 
még az őszi forduló megkezdése előtt 
a tavaszi fordulóból négy mérkőzést 
őszre előrehoz. A korábban befejezett 
őszi forduló után a válogatást előkészítő 
bizottság kijelölte a legjobb 72 játékost, 
akik között mintegy 10 vidéki szerepelt 
A bizottság elnöke: Hajós Alfréd mű
építész, az első olimpiai világbajnok, — 
aki az Athénben megtartott első olim
piászon egyszerre két világbajnokságot 
nyert az úszásban — emberfölötti mun
kát fejtett ki. Egyedüli hibájának csu
pán az róhutó fel, hogy

a szövetségi kapitánnyal közelharc
ban nem tudta teljes eréllyel meg

védelmezni álláspontját

A tréningek látogatói főleg a gyen
gébb klasszist képviselő és a lelkek meg
nyugtatására kijelölt egyébként minden 
komoly kiküldetési szándék nélkül oda
rendelt másodosztályú játékosok voltak. 
A tavasz közolcdtóvel

a nagy krekkek közül Orth, a gyen
gébb fizikummal rendelkező és a 
nagy küzdelmekhez hozzá nőm szo
kott máaodosztályuak közül csak
nem valamennyi teljesen letört, úgy 
hogy & Brüsszelben és Bécsben le
játszott másodosztályú válogatott 

mérkőzéseinket el Is vesztettük.
tilamatörlzmus 
és profiszlonalixmus

A párizsi katasztrófa okai között nem 
játszik kis szerepet az

a burkolt professzlonatlzmus, Illető
leg úlaniatörlznius, amely óvek óta 
valósággal megmérgezte nálunk « 

sportközéletet.

Hasonló volt a helyzet Takácsnál, 
aki utolsó hazai meccsén ugyancsak 

megsérült.
Kiss Gyula Berlinből hazajövot, kiszál

lott Brünnben, ahol érintkezésbe lépett 
a brünni Makkabca színeiben szereplő 
magyar játékosokkal: Hirzer-rcl é* 
Otdte-al. Innen Bécsbo utazott, ahol

nemcsak a magyar fotballnak, de az 
egész kontinentális labdarúgó sport
nak.

Ausztriában a játékosok 80%-a már 
most professzionista.

A helyzet egy jottányival sem különb 
nálunk. A különbség csak az, hogy 
Ausztria ezt nyíltan bevallja, míg a

a magyar futballszövelség strucc 
módjára homokba dugja fejét, mi
alatt az álamatőrizmus szabadon 

virul.

M válogatás
Április vegére volt kitűzve az olasz

magyar mérkőzés terminusa. Minden 
sportember nehezen várta ezt a napot, 
mert mindenki tudta, hogy az olaszok 
ellen kiállítandó csapat lesz a gerince 
az olimpiai reprezentatív csapatnak, a 
mérkőzés pedig erőpróbája lesz a Párizs
ba startoló magyar futballnak. A válo
gatás általában véve sikeresnek volt 
mondható, amelynek bizonyítéka volt az, 
hogy az egyébként nagyon jó olasz válo
gatottat 7:1 arányban fölényesen verte. 
A közönség boldog volt, mert úgy lát
szott, hogy ez a csapat sikeresen veheti 
fel a küzdelmet az olimpiászon. Főleg 
Zsák remekelt ezen a meccsen, aki élete 
legszebb formáját játszotta ki. Sajnos, a 
következő héten a brandenburgi szövet- 

; ségi válogatott csapat ellen Berlinben le- 
’ játszott mérkőzésen, amelyet súlyos kö

rülmények között 4:1 arányban meg
nyertünk,

oz a nagyszerű játékos megsérült.
Kiderült azonban ezen a mérkőzésen 

i. még egy szomorú dolog:
Orth teljes letörése.

Ezzol a két tragikus eseménnyel előre
vetette árnyékát a csapat olimpiai 
gyenge szereplése. Fokozta az aggodal
mat Orthnak május 4-ón az osztrákok el
leni ijesztően rossz játéka. Az osztrákok 
elleni eldöntetlen mérkőzés nagyrészben 

■ Orth gyenge játékának köszönhető.

Sorozatos baklövések
történtek ezután.

Molnár megbetegedett
és ennek ellenére magával vítto Berlinbe 
a szövetségi kapitány. A józan ész azt 
követolto volna, hogy Ortliot, miután 
teljesen hasznavehetetlenné vált, elejt
sék, ehelyett a szövetségi kapitány min
den posztra beállította. Sehogy sem bol
dogultak vele, ennek dacára kivitték 
Párizsba.

Szövetségi vezetők töm^ 
ges kéjulaz.<ísa Púvtsba

Előre látható volt, hogy az elnökcégi 
tagok között hevos küzdelem indul meg 
afölött, hogy melyikük klsórju a csapa
tot Párizsba. Az eredmény az volt, hogy 
az MLSz kilenc elnükségi tagja közül 
nem kevesebb .mint heten utaztak ki Pá
rizsba a csapat kíséretében. Ezekhez 
csatlakozott még három bíró, a szövet
ség főtitkára, továbbá a másodosztályú 
szövetségi kapitány.

összesen tizenkét kísérő utazott ki 
huszonkét játékossal akkor, midőn 
gazdag államok mindössze két, leg
feljebb három kísérővel mentek az 

olmipiászra.
XT zürichi kudarc

"Már fönt említést tettünk erről a bak
lövésről, most csak azt tossziik még hoz- 
zá, hogy a három nappal későbben le- 
jászott saarbrückeni bumli után — ame
lyen most már a beteg Molnár is meg
sérült —

harmadosztályú kocsiban utaztatták 
Párizsba a csapatot,

ahová két nappal az első mérkőzés előtt 
érkezett meg, ugyanakkor, midőn a 
többi államok kondíció kímélés szem
pontjából már egy héttel előbb Párizsba 
érkeztok.

Éjszakai viaskodó* 
a patkányokkal

Párizsba megérkezve, a Hotel Haus- 
mannban szálásolták el a magyar expe
díciót. A szállást Lehfeld Béla, a Menet
jegyiroda igazgatója szerozte meg a ma
gyar csapatnak még februárban, arány
lag elég olcsó árban. A játékosok való
ságos rémhistóriákat írnak haza hozzá
tartozóiknak azokról a nélkülözésekről, 
amelyeket ott cl kell szenvedniük. Éhez
nek. mert a részükre kiszolgáltatott ét
kezés annyira ehetetlen és kevés, hogy 
teljesen elcsigázva állottak ki a lengye
lek elleni mérkőzésre.

A két l'ogl-üu macskanagyságu pat
kánnyal viaskodott fél éjszakán ke
resztül. míg végül megfoghatták én 
megölték Párizs ez uudok specialitá

sát.
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A vczet/ídég könnyén segített magán. 

Egyszerűen más szállóba költözött, míg 
a fiúkat otthagyták a piszkos hotelben.

JI lengyel ménhözés után
A késő esti órákban érkezett meg Bu

dapestre a lengyel győzőién* híre. A bul
vár-lapok rodakciói előtt tízezernyi 
újfingó tömeg énekelte el a Himnuszt. 
Hogy mit jelent a fotballsport Magyar
országon, ezt csak a

Sflryfpfomt vanetség
után láthattuk Budapest uccáin. Kétség
beesett élemcdett férfiak 6s könnyező 
kisdiákok ezrei várták szívszorongva a 
hihetetlennek tetsző vereség cáfolatát -4 
vereséget hirdető plakátokat mindenütt 
leszakította az elkeseredett tömeg. Szi
dalmak özöne röpködött a levegőben, 
amelyek főleg a szövetségi kapitányt és 
az elnökséget illették.

A tömeg lehetetlennek tartotta az 
eredményt Pedig a. fentiek ismerete 
után senki sem csodálkozhat a veresé
gen.

A játékosok hazokiildött leveleikben 
panaszkodnak arról, hogy

nemcsak a játékosok, hanem a veze
tőség tagjai között Is a legnagyobb 

egyenetlenség dúl.
Megtörtént az u hallatlan oset, hogy a 
szövetség ogylk alelnOko lapjának haza
küldött tudósi tásában

megvádolja saját clnöktrtrsalt,
sőt attól sem riad vissza, hogy ogy na
pilap útján azzal fenyegetődztk, hogy 
mihelyt hazajön, a nyilvánosság elé te
regeti a kulisszák mögött történt esőmé- 
nyékét.

Minden vesztett háborút forradalmi 
állapotok követnek; a párizsi olimpiász 
pedig a magyar fotball elveszett hábo
rúja. Éppen ezért nagy eseményekre le
hetünk elkészülve a fotball-olimplAsz be
fejezése után.

Párizsban u magyar expedíció borkői
ben teljes a demoralizáltság, itthon pe
dig a kirobbanás rettenetes lesz.

FraKK- 
és szmóKmgcltönyöK 

fehér inoeó. és fekete mellénnyel. Kölcsönzés éa 
elndU : SHelia Testvérek belvárosi szabócég 

‘IV Hajó noca il. Tolofón: 1011—04

férfiruhákat, egyenruhákat 
WBwKÜIhI lakásán veszek. LAaár, 
Népszínház ucca 18, szám. Telelőn: Jőzsct 42—70

Egyszerre folyósítják a magyar 
Kölcsönt az angol bankok

Popovics Sándor londoni utjának célja: a klllféldi köl
csön parraktuálása

— 54 Hétfői Napló tudósítójától. —
Félhivatalosan jelentették, h'Ögy 

Popovics Sándor, a Nemzeti Bank 
elnöke Londonba utazott Ennek uz 
utazásnak a céljáról beavatott hely
ről a következőket mondották a 
Hétfői Napló munkatársának:

—- Popovics Sándor azért utazott 
Londonba, hogy a magyar kölcsön 
folyósításának ügyét perfektuálja. 
Teleszky János ugyanis, aki tudva
lévőén a kormány megbízásából 
már hetek óta tárgyal az angol 
pénzpiac vezetőivel, pénteken a kor
mánynak távirati jelentést küldött, I 

Vizsgálati indítvány 
az orosz vörös hadsereg nemzetközi 

föagitátora ellen
A nemzetközi brigád politikai agitátorának bűnügye

- A Hétfői Napló tudósítójától. —
hogy PogonyiMég 1916-ban történi,

Antal egri újságíró, mint tartalékos 
liadnugy, orosz fogságba jutott. A krasz- 
nojarszkói fogolytáborban helyezték el, 
ahol az orosz konunün kitörésekor a 
nemzetközi brigád politikai osztályának 
„munkásává" nevezték ki. Pogonylnak 
nz volt, a feladata, hogy a kommunista 
párt magyar osztályának jegyzőköny
veit, továbbá az orosz újságok cikkeit 
agitációs célból lefordítsa, azokat a ma
gyar hadifoglyok előtt felolvassa. Ké
sőbb Kazánba küldték ogy nagy arany
szállítmánnyal és ott a magyar hadi
foglyokat ő tanította ki a kommunizmus 
eszméire, sőt iskolát is nyitott számukra. 
Ebben az iskolában képezték ,ki azokat a 
hadifoglyokat, akiket később mint kom
munista agitátorokat Magyarországba 
küidtok. Miiködésévol uz orosz forradalmi 
kormányzótanács nagyon meg volt elé
gedve, úgy, hogy 1921 év október havá- 

amelyben ismertette a kölcsönügyl 
helyzetet. Az értesítés rendkívül 
kedvező, mert kilátás van arra, 
hogy az angol bankok az Angolbank 
égisze alatt egy összegben folyósít
ják a kölcsönt. Eszerint nem kell 
valutaelőleget felvonni, mert a 250 
milió aranykoronát egyszerre egy 
összegben megkapjuk. Popovics 
Sándor már pénteken este elutazott 
Londonba és így remélhető, hogy 
néhány nap múlva már pozitív 
eredményről fog beszámolni.

ban nemzetközi megbízással először 
Becsbe, majd Berlinbe küldték, ahol az 
emigráltak előtt ő tartott felvilágosító 
előadásokat.

Pogonyi tavaly Budapestre tette át 
székhelyét, majd visszaköltözött Egerbe, 
ahol a Magyar Szó cimü lapnál segéd
szerkesztői állást vállalt. A rendőrség
nek feltűnt, hogy Pogonyi állandóan le
veleket küld Oroszországba és onnan vá
lasz is érkezik számára. Kezdték meg
figyelni, majd házkutatást tartottak la
kásán, ahol különböző levélmásolatokat 
foglaltak le. Az egyik levélmásolat volt 
az a levél, amelynek eredetijét küldte el 
Kun Bélának, amiben beszámolt agitá- 
cióu működésének sikeres eredményéről. 
A másik három levélmásolat Kun Béla 
titkárnőjének, Csircs Krisztának szólott 
Ezoknek tartalma inkább kedélyes sze
relmi ömlengés volt Pogonyi, amikor le
tartóztatták, már vőlegény volt s pár

________ Bnd«Pcst, héttő, fa,,_ I
n.prs rt voh k|W„. „

A fagházban egg Mzellen _ I 
otvdgta « ereit. „Mjd « I 

a mellébe ,w(a "“W I 
de súlyos sérüléseiből hetek mnl, , I 
épült, relwtmtotttt ét , 
ügyészség Mnrkó-utcat fogházáig P,?’Í 
a magyar állam é, társadalom 
forgatásra irányuló bűntett címta l 
elrendelték ellene a vizsgálatot ásíJ'l 
gálát! fogságot. 1 " * M

Érdekes, hogy Pogonyit Haveibs , I 
tartóstatása után szabadlábra hal™ T 
utweióblró, azon a elmen, hogj’ í’ 
teltet Bécsben és Berlinben^, 
országban követte el a igy a ia,X'| 
elkövetett eselekméng 0 ,„t VS* 
szerint nem büntethető. Időközbe. 
ban a kúriának egy másik haionló 
ben meghozott döntése au a fognak?! 
latot fogadta el alapnl, heg? 0™ 
országgá! tulajdonképpen még ma ", I 
vagyunk békeviszonyban, még 
vannak odakint hadifoglyaink, ak.b l 
nem eresztenek lutza, sói a OBMeateb 
la csak egy semleges állam közbejötttel 
bonyollttatnak le. Jogi tekintetben tabui 
at a körülmény, hogy ö a hadifogfaohi 
Oroszországban a magyar állam 
hűtlenségre izgatta, kimeríti azt e M,.| 
cselekményt, amelyre a törvény ige. „J 
goru büntetési tételeket szab. Ez alzfaj 
úgy a vádtanácB, mint a tábla Porom 
fogvatartását rendelte el, aki ellen 
már a vizsgálati fogságot fa elrendelni,

Szandálokrís>.l i. duplaUlppal, kőiinuríí

GyermeRytonclp8k»aállandóm raktáron és olcsó árban

Férfinagyaágban...............................V 130 e.w
HázloipíkraiiM^HOiw

Férfi íászonJlpftKXí'MJ^
Kaphatók a 35 év óta fumólló is szolidságáról köztsmtri

Schüffer cégnél, Bpeit I, OébriirtcItM 
Telefón: S-Tl. Sárolpft é» M«l|4k oiMt tetdlIM 
árb«n. Kereskedőknek engedmény.

(Teréztemplommal szembso)

Használja ki mindenki a
VILÁGÁRUHÁZ

VII, Rákóczi-út 42. Telefón: József 118-50

Occasió pünkösdi vásárát!
Féríidival-noppée............................   á K 125.000 métere II Hímzett fehér függöny-batiszt.....................á K 59.500 métere
145 cm széles angol kamgarn-cheviott ... á ,. 158.000 „ Francia gyapjúdelain, dfvatmintás __  é „ 59.800 „
130 cm széles tisztagyapjú kosztümszövel á ., 110.000 ., Ruhavászon, selyemfényű, minden színben á „ 49.900 „

Divatcsikos aljszövet.................................... á ., 48.900 „ Ingfrench, divatmintás és csikós...........á ., 26.900
140 cm széles nehéz Tricotselyem......... á 228.000 „ Ingzephir, la. minőség............................... á „ 28.900
Crépe de Chlne (nehéz minőség) ......... á 155.000 „ Kelengyevászon........................................... á ” 20.900
Taftalin divatszinekben —..................— á „ 82.000 „ Kelengyechiffon.......................................... á ” 23.700
Duplaszétes divatcsikos maroquln......... á „ 62.800 „ Rouschpaplan ........................................... á 198.000 drbja
Hímzett batíszt különféle színben......... á „ 14.980 „ Clottpaplan (jóminőség) ............. ~ á 303.000
120 cm. széles színes grenadin ......... á ., 24.800 „ Házivászon-törülköző ............................. á » 22.000 ,.
Divatmintás cérnagrenadin ........................á ., 38.9K0 „ Flanell-portörlő ............................................á 15,800

Bucberry, Covercnat, valamint mindenféle divatselymekben, 
ágygarmifw’tili, ekaiselaunavte-takavéftban <ír>íást választéki 

ffveton. Dalain, grenadin-mana fiékak minden színben rendkivillkedvezményes árak melleti
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Bukarest kritikus vasárnapja
. -nrasiipáfl és a nemzeti párt fúziója a kormány 

— Averescu a végső harcra készül Bratianuék 
e az ellenzéki pártok taktikai egyesülése a kor- 
e"en mány megbuktatására

A Bratianu rezsim végnapjait éli
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

vébány héttel ezelőtt a Hétfői Napló I feívontihís volt az egyetlen eredményes 
‘ „ mAffbízható és beavatott román | rendszer-buktató eszköz.fljeseH ni S . Bár lrnvnflnn "hfvnHZco'lükus információja alapjan rövid tu- 1 

dósitásbnn beszámolt arról az akcióról, 
uiciy a román politikában az utóbbi 
Időben észlelhető.

Romániában ma már mindenki torkig 
ran a Bratianü-rezsím kormányzásával. 
4 legutóbbi évek minden bel- és főlog 
ülpolitikai kudarcát és credményte- 
enségét, az erdélyi és beszarábiai kér

dés rendezetlenségét mind a Bratianu- 
féle politika rovására írják.

Még az elmúlt évben már megindult 
Bratiaunék ellen az ellenzék koncentri
kus támadása. Bratianuék azonban szi
lárd talajon állottak úgy a kül- mint a 
l-lpoLitikában.

Bratlanu mindent ígér
A romániai viszonyok egy alapos Is

merője a legújabb helyzetről erdélyi 
tudósítónknak az alábbi információt 
adta:

— A helyzet tiszta megítélésére tudni 
kell, hogy Bratianu volt az, aki a gyula
fehérvári egyezményt az első napon fel
rúgta. És ma Bratianu az, aki a magyar 
pártokat legalább papíron egyonjogúsí- 
tani akarja, illetve velük, mint „egyen
rangú féllel1* tárgyalásokat akar kez
deni.

— Bratianuéknak jól jönne, ha poli- 
_____ itikai érdekeltségük szekerébe be tudnák 

Bár követlen híradásaink a vasárnap fogni Erdélyt s főleg az erdélyi magyar- 
1 ságot, melynek épen a Bratinnu-rezsím 
tetto lehetetlenné a politikai életbe való 
belekapcsolódást, ma szüksége volna 
Bratianuéknak Erdélyre, viszont Er- 

I délynek még a színes ígéretek mellett 
i sem szabad megfeledkezni© arról, hogy

lefolyt tüntetésekről nincs, do Buda
pestre érkezett idegenek úgy tudják,
hogy Avaroscu mindenesetre megren
dezi ezt a felvonulást nemcsak azért,

' mert tervei megvalósulását csak ettől a
tömeg-megmozdulástól reméli, do mert ....... ______—-o---------------- ------ . .......
mint a rogátban is tudják, maga a ki- számára csak az a politika lehet reális,

; rály is szimpátiával kiséri Avarescu ak- . mely Erdélyt az erdélyiek kizárólagos 
dóját. ' tulajdonává avatja.

Az orosz lavina
A beszarúbiai kérdés ingatta meg ol

ykorban a Bratinau testvérek pozícióját. 
Ha is ez az Achilles-sarka a román po
litikának. Bcszarábia Románia számúra 
körülbelül ugyanaz mint Magyarország
iak Erdély. Természetes tehát, hogy 
Bománia ragaszkodik hozzá s minden 
Idozatot meghoz érte. A besszarábiai 
érdes még nincs megoldva. Románia 
nindcnfelé kísérletezik, hogy a háború 
Hetén oldalait és hátát biztosítsa.

Romániából a napokban Budapestre, 
(rkezett idegenek már tudják, hogy 
Irosiország ultimátumot intézett Herná
dihoz a besszarábiai kérdés ügyében. 
Arról is beszélnek, hogy Erdélyből és a 
teaálból a csapatszállítások még egyro 
folynak.

R kormány fenntartja az internálást 
Nagy Emii a bíinietónovellában a bíróságra akarta 
ruházni az internálás jogát: Pesthy Pál ezt a sza
kaszt kidobta a javaslatból — Újabban nem inter
nálnak, de kiterjesztették a rendőri jelentkezést

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Amidőn a szociáldemokrata nem
zetgyűlési képviselők, főként Esz
tergályos János a zalaegerszegi in
ternáló tábor feloszlatását követel
ték, Bethlen István gróf így vála
szolt az elhangzott interpellációkra:

— Tessék lehetővé tenni a bün
tetőnovella gyors törvényerőre 
emelését, azonnal megszüntetjük 

az internáló tábort.

tási úton internáló táborba dughat
ja a neki kellemetlen embereket És 
teszi ezt anélkül, hogy erre komo
lyabb alap volna.

— Tény az, hogy a kormány az 
internálótábort még mindig nem 
oszlatta föl, bár kormánykörökben 
azt állítják, hogy

a büntetőnovella beterjesztése 
óta senkit sem utaltak az inter- 

táborba.

Erdély a román politika 
központjában

fájáén'meglátható információink ar
ról sióinak, hogy a román híradásunk 
annak id(JÚl nagy feltűnést kelteti s 
Sldékes figyelmét is magára von
la. kém cáfolták meg. A légiit óból na-
poí eseményei fiadig úgyszólván lépés- 
ril-lépésre' megerősítik jól megszerve
zi hírszolgálatunk precíz informálisé-

A politika súlypontja Erdélybe helyc- 
tódött át Az ellenzék, úgy Maniu Gyula, 
mint a Vajda „Goldis, Vlád, sőt maga 
Averescu, aki mellett Goga Octavián 
áll a Bratianuék elleni akcióban, Er
délyre támaszkodnak.

Az „Érdélv az erdélyieké" jelszó egytu 
Mft'obb tért hódít a román politikai 
körökben s arról értesülünk, hogy a na
pokban létrejött parasztpárti és' nemzeti 
Parti fúziónak is ez egyik sarkalatos 
Pontja. Maga Avörcscu, aki ma a lcg- 
^J^dhetetlenebb ellenfele a Bratianu 
Politikának - erdélyi tudósításunk szc- 
J1" upYancsak magáévá"tette a gyu-

Az igazságügyminiszterek pedig, 
úgy Nagy Emil, mint Pcsthy Pál 
többizben is kijelentették, hogy a 
büntetőnovella egyenes rendelkezést 
fog tartalmazni az internálótábor 
feloszlatására, a novelláris intézke
dések pedig kiküszöbölik az inter
nálás lehetőségét’. Megkérdeztük a 
szociáldemokrata képviselőket az
iránt, hogy az új büntetőnovella 
rendelkezéseit az internálás meg
szüntetése szempontjából elfogadha
tóknak tartják-e. Györki Imre dr., 
nemzegyűlési képviselő a következő
ket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— A bilntetőnovclla nem szünteti 
meg az internálást. A kormány egy
szerűen becsapta a szociáldemokrata 
pártot, amidőn a novellát és az in
ternálás megszüntetését junktimba 
hozta egymással. Bethlen István 
gróf miniszterelnök, Nagy Emil volt 
és Pcsthy Pál jelenlegi igazságügy-

náló
— Mindaddig, 

nem vesznek be 
kimondja, hogy 
kit sem lehet internálni, addig nyil
vánvaló, hogy

a kormánynak szándékában áll 
az internálás rendszerét fen tar

tani.

amíg a novellába 
egy szakaszt, amely 
politikai okból sen-

— Kapcsolatos ezzel a kérdéssel a 
rendőri jelentkezések ügye. .Kormá
nyék állítólag már nem internál
nak, de

a rendőri jelentkezések kereteit 
kiterjesztették.

—Ismétlem, hogy a bilntctőnovel- 
lában nincs egyetlen olyan § sem, 
amely az internálás megszüntetését 
tartalmazná. Nagy Einilben’megvolt 
a

./ határozatot s Maniuéknak a , miniszter külön és együtt több iz- 
r?-JPí/ Va^ott követeléseit j ben is kijelentették, hogy abban az

esc^en» ha a novellából törvény ’ taktikai eyyMmMMMnek. , , m’.gsz(inik az internálás. Meg
• kell tehát állapítanom, hogy becsap- 
i tak minket, mert

Avarescuék nyílt fellépése 
A ^'utóbbi olaszországi kudarc adta 

akei-aZ e}lcnzóknpk a végső lökést nz 
liánFa' Avnrescu a király hazatérte 
i ki audpnei{in nyíltan bejelentette 
/Onín y,'< ’ llOffy Mvonuló tömegeivel 

'noml(i^'(l)l!JSZer^cn^ a kormányt a le- 
„t’S™ “,l?y hogy 50-60.000-
- s vonúl fel Bukarest uccáin
iás — ?.? ™omániában gyakorta szo-
Kerin i° <”n°ír morális erejével kény
ei lemondásra a kormányt.

az előtt°1 ro,niin’ai viszonyokat Ismeri, 
sót kíi7hi i°ni szokal'1nn nz ilyen fellépés,

_____ evenként megújuló paraszt-

a büntetőnovellában nincs egyet- 
leh olyan rendelkezés sem, 
amely az internálás megszünte

tését kimondaná.

Munkatársunk itt megemlítette, 
hogy Pcsthy Pál a dologházba uta
lással akarja, helyettesíteni az in
ternáló tábort. Györki Imre erre vo
natkozóan így nyilatkozott:

— Dologházba politikai bűnösöket 
nem lehet küldeni. A kormánynak 
rendkívül kényelmes, ha közigazga-

Jávorszky Béla 
tőzsdebizományos ellen 

a károsultak visszavonták 
feljelentÉseiket

- A Hétfői Napló tudósítójától. -
A tavalyi jó tőzsdei konjunktúra 

számos olyan embert csábított a 
tőzsdére, akiknek fogalmuk som 
volt erről a nagy gyakorlatot és 
nagy tőkét igénylő foglalkozásról. 
Így lett tőzsdebizományos Jd- 
vorszky Béla, a Prónay különít
mény volt főhadnagya, aki a tőzs
depalota mellett nyitotta meg fé
nyesen berendezett üzlethelyiségét.

Az egyébként csendes, jómodorú, 
mindenkihez előzékeny embernek 
irodája .csakhamar fellendült. 
Kommittensei közé magsaállásu ka 
tonatisztek, orvosok, tanárok, bí
rák tartoztak, akik teljesen megbíz
tak Jávorszkyban s nála helyezték 
el összes vagyonukat. Jávorszky 
több előkelő fővárosi klubnak lett 
a tagja s miután látta, hogy min
den ember kártyázik, ő is hazárd
játékra adta fejét . Veszteségeit 
kommittensei pénzéből fedezte s 
rövidesen közel 300.000.000 korona 
idegen pénzzel és értékpapírral nem 
tudott elszámolni.

A károsultak időközben megsaj
nálták és napról-napra tömegesen 
érkeznek be visszavonó kérvények 
a vizsgálóbíróhoz, amelyben ezek 
feljelentéseiket visszavonják, kije
lentik, hogy nem kívánják Já
vorszky megbüntetését és kérik, 
hogy helyezzék őt szabadlábra. Já
vorszky védője, miután a könyv
szakértők is elkészültek már véle
ményéé jelentésükkel, ma bead
ványt intézett a vádtanácshoz, 
amelyben kéri, hogy ötezer cseh 
szokol ellenében helyezze sza
badlábra védencét, akinek meg
szökésétől most már nem kell tar
tani. A vádtanács néhány napon 
belül ’ dönteni fog a- szabadlábrahé- 
lyezés kérdésében.

jószándék.

A Nagy Einil-féle javaslatban 
volt egy szakasz, amely szerint 
csak a bíróságnak van joga az 
internálást és a rendőri felügye

let alá helyezést kimondani.

Ezt a szakaszt Pcsthy Pál kivette 
és elejtette.

— Az internálás és a rendőri fel
ügyelet alá helyezés további fen tar
tásának dicsősége eszerint Pcsthy 
Pál, az új igazságügyminiszter ne
véhez fűződik.

Pénzt
árukra, Ingókra, értékpapírokra stb. azonnal

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

a biztos hatású fertőtlenítő.

Nőknek nélkiilözheíeSSen

W BARMIÉT
BIZTOS hatásúHb - - - - - - - -

0
KELLEMES IZÜ

HASHAJTÓ.

Meglepő árakat fizetek 
viseUfépfirukafiérí 
Werlheimer. Gr. Zichy Jenő u. 23. Telelőn 1G5-23

í

ec9y, kabint az újonnan átalakított Árpád-Strandfürdőn (CsilWheB)
■------- -- ct»Hel, Pálffy-téri villamostól (indul óránként), kellemesen Üdül s bármely időben visszatérhet otthonában!

He négyén raglánt ítísSai, férfirnkát" = kirakatát, Budapest, Rákóczi út .15, szám
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A rendőrség bEWíoft
egy operettet

— /í Hétfői Napló tudósítójától. —
A margitszigeti Sziget Színpad 

szombat esti megnyitójának miiso
rán színrekerült Balassa l’mil és 
Losonczy Dezső „A nagy pillanat44 
című opere.tlje is. Az előadáson je
len volt a rendőri cenzúrabizottság 
kér, vezetője, dr. Szala y főtanácsos 
és Mclning tanácsos, akik az operet 
tel erlölcsrendészeli okból kifogá
solták és elöterjesz'ést hllek annak 
betiltására. A Sziget Színpad igaz 
gatóságát már értesítették is. hogy 
az operett a mai formújábun elő nem 
adható. A szerzők és az igazgatóság 
ellen a rendőrség vizsgálatot indí
tott az ügyben.

— Wolffés Frlcdrich a keresztény 
Budapestről. Vasárnap délután a 
pesti Vigadó emelet) éttermében 
nagygyűlést tartott a Keresztény 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet
sége. A néhány száz íonyi közönség, 
mely zsúfolásig megtöltötte a kis
termet, természetesen nagyobbrészt 
hölgyekből verbuválódott. A tagad
hatatlanul . jobb középosztályból 
kikerüli publikum sorait itt-ott va
sárnapi kimenőjüket élvező fejken
dős vagy fejkendő nélküli hölgyek 
tarkították. Együtt pedig, kai apó
sak és kém lősek lelkesen iii inepei tók 
Wolff Károlyt, a kereszt ény nem
zeti eszme bajnokát. Mert u nagy
gyűlés során többek között — a. töb
bek alatt a Szövetség el nők nője*, i 
Topcrcer Akosnét értve — Wolfí 
Károly szokása szerint újra kikiál
totta niafíát törhetetlen bajnokká. 
Beszédében rámutatott arra, hogy 
lj<‘ly.tylen ez az igyekezet, mely a vá
rosi ügyekből ki akarja küszöbölni 
a világnézeti kérdést. A népiélek 
Imthatópabb ápolásáról szólt Wolfí 
Károly. Szerinte néni az a kormány
zás, hogy aktákat intéznek el. Hiába 
úlHláná nak minden ember mellé 
szuronyt, ha nem ápolnák a nép lel
két. A forradalmakban több bűne 
van azoknak, akik felidézték, mint 
akik megcsinálták. Zajos* tetszés 
közben hirdette ki, hogy munkás
nak, polgárnak egy táborban, a ke
resztény táborban n hol ve. Fried- 
rich Ist ván a RJ-líll'S másik vezér- 
szónoka elmés elmefulfatással adta 
slő á kumólcunkodó politikusok ter
mészetrajzút. Védelmére kelt WollT- 
nak. WollT Károly — mondotta — 
nem veheti kezébe nz antant arany 
lobogót,' 'melyre a keresztény néni
jét i lobogót most kicserélték. Buda-

Magyar kir.

- Letartóztatott tanár. Az . 
len letartóztatták Hullik Flórt. ! * hi" 
aki a feljelentés szerint a Tudnmí""1, 
Akadémia könyvtárából több fi,™’'* 
vényt vitt cl, amelyeket m 
fiúmban adott el. A vizsgálóbíró 
idején elrendelte a rendőrség áltaW b 
natosltott előzetes letartóztatássót. amibe a tanár bele "a ny'^i? 
Most dr. Maim Hugó Ublablró, vlSu 
bíró elrendelte a megtévedt taaSj 
szemben a vtzsgalatl fogságot és i™1 
zolobb megkezdi az ügyben a vi2sgil“ '
- Betörés. -Ivancsa községben k

meretlen tettesek betörtek Kérni 
Mihúlyné földbirtokosnő ha™" 
Kétszáz millió értékű holmit ei„ 
holtak. ua'
- öngyilkosságok. Gyenyák Já 

nosné Pesterzsébeten, — 
■Anna tizenhétéves cselédleány Cee 
léd! úton levő lakásán lúgkövei 
megmérgezték magukat. - f/aiM 
Mária,huszonötéves nő a Férne Jó. 
zsef hídról a Dunába .ugrott. A ka 
zelben tartózkodó hajósok kimé 
tették.

— Újságírók nevével széiháinoskodott 
A napilapok hírt adtak arról, hogy 
zekas Imre, a Magyarország munkatár 
sáliak nevében egy szélhámos visszaélt 
és több embert megzsarolt. A reudörséí- 
meginditotta a nyomozást az ál-Fazekas 
Imre kézrekeritésére. Tegnap este a Szi- 
get Színpad bemutató előadásán a ki- 
adott nyomozó levél alapján felismerték 
a szélhámost. Az előadáson jelen volt 

|'vallatóra fogta. A zsaroló fiatalember 
[bevallotta, hogy igazi novo Schüfter 
i Ede, évek óta jónevü irók nevével szél- 
liáinoskodik és sokáig Villányi Andor 
néven is szerepelt. Hosszas rimánko- 
dúsra Fazekas megígérte neki, hogy 
visszavonja följelentését, ha önként je
lentkezik a rendőrségen.

— Gázol a villamos. Kispesten a 
villamos elgázolta Meden Gyuláim

lek vállalatunk ellen. Előrebocsátjuk, 
hogy vállalatunknak a most annyiszor 
szerepeltetett Impex Áruforgalmi Rt.- 
gal semmi közössége nincsen és sem 
tényleg és sem jogilag annak nem utóda, 
hanem inás érdekeltségnek más tárgyú 
üzletkörben folytatott tevékenysége. A 
behozatali engedélyek tárgyában szenzá- 
ciószerüieg hangoztatott vádak tekinte
tében hivatkozunk az illetékes minisz
tériumok által tett nyilatkozatokra és 
miután teljes nyilvánosság mellett mi 
magunk kívánjuk az egész komplexum 
tisztázását, gondoskodtunk arról, hogy, 
Magyarország legelőkelőbb kereskedelmi 
testületéiből és képviseleteiből alakult 
jury vizsgálja meg az egész anyagot, 
mely jury-nek a nyilvánosság ellenőrzése 
mellett módja lesz bírálatot mondani üz
leti gestionk felett. Addig, inig ez a jury

pesí i nincs polgári és munkás 
front — folytatta. Csak A) listás és 
B) listás front van. Az első front a 
bizonyos húsz százalék frontja, 
mely húsz százaiét,- közül tíz a mé
lyen tisztelt izraelitáik köziil kerül 
ki. Jtt van a pénz, az autó. A B) lis
tás fronfha tartozik mindenki más. 
A megjelent közönség hosszantartó 
zajjal, tapssal, él jennel 
szokásos rekvizituminal 
vezéreit.

— Romániába mennek
repelni művészeink. A nyári szezóu 
be köszön tévéi a színházak kapuzá
rasa után egyre-másra alakulnak 
uz úgynevezett „túrnék4*, akik fel
használva a nyári szünetet pénz- 

j kereseti körútra indulnak. Nemré- 
j gén alakult meg ilyen művésztúr- 
í né, akik a román kultuszminiszter 
engedélye alapján Erdély minden 
nagyobb városában fognak vendég
szerepelni. A társulat vezetője /’ 
mríromi^Jlélu akt a következő kúi-, u„ „eJVUZ,c,.u-1BuaBulul
n-V* Erdélybe: Fedák Sári, idők alól, éppen az ő érdekében toljesi-

<n, 11 ált ka y Márton és He- tendőuek tartottuk és minden ezen el- 
’ illával. A vendégszereplés határozáshoz fűzött 
.... Rzj • í . I fi i íf ti 1 ,i ti U t,

és a többi 
ünnepelte

vendcgsze-

I nem dönt, auii legfeljebb néhány napot 
[vehet igénybe, polémiákba nem bocsát
kozunk, fentartjuk magunknak azonban: 
a jogot, hogy az ellenünk alaptalanul 
és tendenciózusan intézett támadásokat 
kellő eréllyel toroljuk meg. Itt említjük 

{meg, hogy liévai Jenő urnák azon ismé- 
' Lolt kérését, hogy ügyének cldőltéig 

- | mentsük fel az ügyvezető-igazgatói tecn-

Biller Irén. 
gedüs G\ illával. A vendégszereplés [határozáshoz fűzött egyéb kombináció 

, időtartama négy hét s minden far ■[ nlaptaluu. Magyar Jutagyár Részvény- 
dollárban kapja a. fizetését. /z-

— Halálos fürdés. A 
geti régi s' "
gödrök < 
tán József 11.......... ............„
derül!, hogy a fiút szülei bevásárol-! 
ni küldték. Bevásárlás helyeit fii-’ 
rödni ment és fürdés közben hala-1 
lát lelte. !

— Uankó dr. miniszter} tanácsos rá-'
ga’mazásl pere. 1921. január 31-én az Er- ! 
(jélyi Magyar Szövetség helyiségében i 
Puskás Lajos az összegyűltek előtt azt ' 
mondotta, hogy vannak, akik a mene- ! 
költőket, ha segély! kérnek, koldulni, 
küldik és ha lakáshiányról panaszkod
nak, kidobással fenyegetik meg őket. Az' 
összegyűltek megnevezni kérték azt, aki * 
őzt teszi, mire Puskás Lajos kijelentette, 
hogy ez dr. Hankó Elemér miniszteri 
tanácsos. Felhatalmazásra hivatalból ül
dözendő rágalmazás vétsége miatt indult 
meg Puskás eHen az eljárás, aki a bűn- l 
tető tárgyaláson éTi’snfcrlc,' hogy ilyen 
értelmű beszédet mondóit, de azt ; !
tette, mert a székely Gábor Áron Szövet
ségnél ily értelmű panaszt tettek. A hu- padó, lágy, l_________
dapostl Hír. törvényszék ezért Piuíltás Cserélte fel hófehér, habos m 
Lajost 60.000 korona pénzbüntetésre ' ......... ”
ítélte és az ítélet végrehajtását felfüg
gesztette. Szombaton tárgyalta az ügyet 
a kir. ítélőtábla és az első bíróság ítéleté- 
ben megállapított 60.000 koronát (500.000 
koronára emelte fel, egyébként az első 
bíróság ítéletét indokainál fogva hely- adtak szerenádot. 
benhagyta. : medikusok 1i . 7 "i. tz , — uviu lumu^niunuin uyuiutJ uiat-

- - Nyilatkozat. A következő sorok köz-; l^ka előtt. I agy tálán a nemes dél)- tak Klárik Ferenc, Propper Sándor és
léséro kórtok bennünket: Különböző [ rcceni szűrszabó céh surján lege- Farkas István szocialista nemzetgyűlési 
helyekről különböző támadások intéztet-! nyel búcsúztatták (S.) {képviselők.

I — Körözött sikkasztót fogtak a Tat- 
: tersallban. A Tattersallban tartott éj
szakai razzián elfogtákKezi Sándor volt 

i nem tudta magút 
---------- - Előállítót iák a rendőrségre, 
ahol kiderült, hogy sikkasztás miatt kö
rözik. Átadták u várcsparancsnok6ág- 
nak.

'' i társaság.
. | — Az utolsó majális. Talán a készt-

az utolsót.
komoly
le egy

■ napra ókuláréjukat, vagy talán csak ;,r—* ,J7VU VWH
; a nemes debreceni szurszabo céh sur- <?—a ____ „ a.z elott
ján legényei, búcsúztatták el a má
just. Mindegy. Már júniusba jár a 
kalendárium. Nem lesz több majá
lis. Ligetek csendjét nem veri fel 
már százszor-száz fiatalok jókedvű 
lármája. És benn!, a liget sűrűjé
ben nem andalog többé kart-karba 
fűzve egy szerelmes pár sem, míg 
a menti tintáéról vidám keringő I UyU'““
tépett foszlányait táncoltafía felé-1 _ vllIlimo8 , Kír0, Mr.

- . *.nJ"S 1 "•«»- Vasárnap este nyolc órakor villa- 
jött. Fiatalon, frissen. <S2W^/an2/o-imosszcrcncsétlenség történt a llákóci út 
sün, ringó derékkal. Az utolsó majd-1 ős Károly körút sarkán. Egy 33-as vil- 
list még végig táncolta Május kis- lamoskocsi teljes erővel belefutott a Rá- 
asszony, de már elvitte nászúira i^óci útról beforduló 35-ös kocsiba. Az 
férje, az Idő. És legnapr.ól-mára, az or°Jü összeütközés dúcára azon-
ulolsó majális hajnalára, asszony sebesülés. Az
lett a szűzből Máhis khaswnnu la .utasok közül csupán öten sebesültek , i '/ J ' '^asszony la- mt>ff HZ ablakok üvegszilánkjaitól. A se- 

illemmel jbcsíi Itclcet a közeli Rókus kórházba szál- 
------ ... hófehér, habos muszlin rlitoftúk.

ruháját. Finoman iveit lányos aj- [ — Szocialista programbeszéfa Győrben. 
hát festettre csókolta az Idő. Buja [Vasárnap délután tartotta programbe- 

; «ss£onn.?/«, csó/lOs, tűzszájú asszony-a Győri második választókerület 
e" nyá érett. Május kisasszony. Nász- ! ^l«8Ztói előtt Malasits Géza, u szocial- 

éjszakáján talán a keszthelyi praxik I jelöltje. Az elmúlt hotekben
z„77z,7.- c.^-..z,„z4z7z,A Tflián ákulárés'^u,a0zott Vakíts Ferenc örökéért

... . , • , Ohutarcs folytatott választási küzdelem során Ma-
i medikusok harmonikáztak az ab- lasits Géza támogatására Győrbe utaz- InL'lt tilt,ff- Izzfzri, Az>7zr« z, r-> t-, .....

,, . ... margitszi-| helyi, praxik tartották .... 
j strandfürdő melletti vizes , Talán tudósnak készülő, 
cgj ikében megtalálták Zol- [ kodó medikusok vetették 
-ei 12 eves fin holttestét. Ki- ! névre........................

Kge^vúvy és Társa szobrász- ás

óriúsi erejű összeütközés dúcára azon-

Lakberendezési iparvállalata Szo“n"kwuo
Budapest VBJ], Hitei ü t 52/b FacsUUlvori is MagésxltS
Teleión hivő t József 102—.les fnUvéitet íii-fopdavabos &s gai’nftu- '_____ __ Áttanító Sldtíitása

Alapíttatott: 1850

Magyar kir. £ föi udv. szállító

Alapíttatott: 1850

Az országi legnagyobb szövetártiháza
Tljánlfo. dűs levő legfinomabb

Főüzlet: BÉCSI ucca 7» (Deák Ferenc u«a sarok) FÍÓkUzlet2 Koronaherceg ucca 9

II céjjnek a következő városokban vannak lerakatai:
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Eltűnt 

vét örökbefogadott 
* gyermek

J Napló tudátUóiálól. —
Ezelőtt két kéttel megjelent a fö- 

unltány^s sérülési osztályán Blel- 
“L Arnoldné 81 éves özvegyasz- 

. és előadta, hogy két unoká
it kiknek a szülei még a háború 
Idején elhaltak, örökbeadta Barna- 
iái László rákosszentmihályl szőlő
birtokosnak. Újabban Amerikából 

rvobb összeget örökölt és éppen az egységes párt három tagja a mi- 
felkereste Barnabást, hogy a niszterelnök és a belügyminiszter 

gyerekeit tőle visszakérje. Kiment 
Rákosszentmlhályra, ahol megdöb
benve hallotta, hogy ev

Barnabás az unokáival együtt 
ismeretlen helyre utazott s semmi 
értesítést nem hagyott hátra.

k megrémült asszony szaladt fííhöz- 
íához, a gyermekeknek Barnabás
sal együtt nyoma veszett. Végül is 
megjelent a főkapitányságon, ahol 
azonnal nyomozni kezdtek a szokat
lanul különös bűnügyben.

A rendőri nyomozás megállapí
totta, hogy Barnabás, aki dúsgaz
dag ember, április 26-án utazott el 
Ríkosszentmihályról és az. ismerő
sének azt mondta, hogy Becsbe uta
zik családi ügyeit elintézni. A fő
kapitányság útlevelosztalyán utána
néztek Barnabás útlevelének s íit 
kiderült, hogy Barnabás névre út
levelet ebben az évben nem adtak
ki. . , , •A rendőrség a két gyermek kezro- 
kerítésére megtett minden előkészü
letet s remélik, hogy a nyomozás 
a két árva gyermek eltűnését ha
marosan kideríti.

CZí VT Ö.

Pünkösdi kirakataink

Férficipők 
fehér gumitalppal, 
nagyon könnyű és tartós

A legjobb 
szandálok 

vászoncipők 
gyermekcipők

legolcsóbb árban

Budapest, Üllői-ut 19 
Cegléd
Esztergom
Győr

Hirteissn skteáiissá lett 
a parlament nyári szünete 
A hiintBitiiiovíJüa és a óvárosi javaslat őszre marad — 
A kormánynak saját pártjában sincs többsége a kényes 
kérdésekben — Illetékes helyen cáfolják, hogy az egy
séges párt CB tagja lekötötte volna magát Wolfféknak 

— A Hét föl Napló tudósítójától. —
is | miniszterelnök politikai köréből ar- 
L. \ról értesültünk, hogy Bethlen gróf

nak ez az eset megadta a végső im
pulzust arra, hogy pártjában tiszta 
helyzetet teremtsen s általában a 
magyar politika irányát végleg 
arra az útra terelje, amelyet az or
szág egyeteme szempontjából he
lyesnek tart.

Értesülésünk szerint éppen a leg- 
utóbi incidens volt hatással a mi
niszterelnökre aban a tekintetben is, 
hogy hozzájáruljon ágya büntető no
vella, valamint a fővárosi törvény
javaslatok tárgyalásának őszre való 
halasztásához.

Politkai körökben ezt mint befeje
zett tényt emlegetik, sőt arról is 
tudnak, hogy a vámtarifa-javaslat 
letárgyalása után az indemnitás ke
rül tárgyalásra és legjobb esetben a 
házszabályrevizió. A miniszterelnök 
semmi körülmények közt sem akar 
komoly és nagyjelentőségű javasla
tok tárgyalásába bocsátkozni addig, 
amíg pártjában a helyzetet nem 
tisztázta s amíg nem biztos arról, 
hogy a kérdéses javaslatok nyugodt 
tárgyalását úgy a pártja, mint az 
ellenzék garantálják.

Ügy tudják parlamenti körökben, 
hogy ezek az ökok játszottak közre 
abban, hogy a július elejére terve
zett nyári szünetet a Ház előbb 
kezdje meg s valószínű, hogy már. 
júniusban megkezdődik a nyári szü
net, mert a jelen helyzetben a Ház 
munkaképessége aligha biztosít
ható.

Politikai körökben még ma 
élénk visszhangja van a közigazga
tási bizottságban történteknek, ahol 
— mint ismeretes — a fővárosi tör
vényjavaslat tárgyalása folyamán 

jelenlétében a kormány javaslatá
nak ellene szavazott. Putnoky Mór, 
Viczián István és Patay Tibor eljá
rása nemcsak az egységespárt köré
ben, de az ellenzéknél is visszatet
szést keltett s információnk szerint 
az egységes pártban azonnal akció 
indult meg arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben a. fajvédő velleitású 
egyséaes párti képviselők nem von
nák le azonnal állásfoglalásuk kon
zekvenciáit, a, pártból kitessékeljék 
őket.

Közben az a hír is foglalkoztatta 
a politikai köröket, hogy az egysé
ges pártnak mintegy 60 tagja kö
tötte volna le magát Wolfféknak a 
fővárosi javaslatok körül. Ezt a hírt 
illetékes helyen munkatársunk előtt 
a legerélyesebben megcáifilláik, de 
ellenzéki körökben ennek dacára le
hetőnek tartják ezt a megegyezést 
és cnek tulajdonítják, hogy az eset 
után három nappal az egységes 
pártban teliig gadtak a kedélyek a 
ren itenskedőkkel szemben.

Ezzel az információval szemben 
beavatott helyről viszont arról érte
sülünk, hogy Bethlen István gróf 
miniszterelnök nem ilyen könnyen 
fogja fel az esetet. Ellenkezőleg, a

___FIÓKÜZLETEK:
Kaposvár 
Kecskemét 
Miskolc 
Nagykanizsa 
Nagykőrös

Nyíregyháza
Pápa
Pécs
Szeged
Székesfehérvár

Szolnok 
Szombathely 
Újpest 
Veszprém

m-leiwl-roniún
eíneanenvOrosorszis ellen

London, június 1.
Az angol sajtó élénken foglalko

zik a Kelcteurópúban kiélesedett 
helyzettel. Finn forrásból közli egy; 
titkos egyezmény tartalmát, ame
lyet Törökország, Lengyelország és 
Románia kötöttek az esetre, ha a 
három ország bármelyikét Oroszor
szág megtámadja. Ebben az esetben 
Románia és Lengyelország össze
sen egy millió katonát állítana, 
míg Törökország 250 ezen embert 
küldene harcba. Románia a Star, 
szerint orosz támadás esetén arra 
számít, hogy Anglia a statusquo 
fentartása érdekében hitelt nyúj
tana és hadianyagot szállítana 
neki.

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

H legkitűnőbb uzsonna is reggeli
Egy középdoboz ára 35.200.— korona 

forgalmiadóval együtt

Felhívás
a lakás kérésükhöz!

Az uj lakásrendelet értelmében a háztulaj
donos bórlőmcgválasztási joga visszaállíttatott- 
Szövetségünk a közérdeket kívánja szolgálni, 
amikor a háztulajdonosok és lakáskeresők köz
vetlen kapcsolatát és ezáltal a lakáskeresök gyors 
elhelyezését óhajtja előmozdítani.

E célból lakáskeresőket és lakásokat nyil
vántartó irodát állít fel.

Ezen iroda a lakáskeresőket igényeik szerint 
jegyzékbe foglalja és ezen jegyzéket a háztulaj
donosok rendelkezésére bocsájtja. A jegyzékbe 
való felvételért — a költségek fedezete céljából 
— igen mérsékelten megállapított dl| fizetendő.

Az iroda ugyancsak nyilvántartja a meg
üresedő, valamint a háztulajdonos hozzájárulá
sával átruházandó lakásokat.

Felhívjuk a lakáskeresőket, hogy Szövet
ségünk nyilvántartó irodájában (IV, Deák Ferenc 
ucca 15. félem.) hétköznap 9—12 és 3—ő óra 
között a jegyzékbe való felvétel végett megje
lenni szíveskedjenek. Közelebbi felvilágosítást 
ugyancsak itt nyernek.

A háztulajdonosok informálása ezen iroda 
működéséről Szövetségünk lapja utján fog meg
történni.

Háztulajdonosok 
Országos Szövetsége

Harrach 0 llő
központi Ingatlanforgalmi 

irodájának hirdetései:
Budapest, gróf Károlyi-palota, 

Egyetem-u. 6. Telefón: József 51—39 
Kispesti iroda: Kispest, Ktsfaludy-ucca 40
Pesti emeletes bérház. Belvárosban öt

emeletes bérpalota, 15 lakással, 3, 4, 
5 szobással 6 üzlethelyiséggel, pinco- 
raktárral, központi fűtéssel. 50 ezer 
dollár.

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

Kispesten a villamostól 6 perc, magas 
földszintes, 3 szobás családi ház, mel
lékhelyiségekkel, villany, víz. Elfog
lalható. 90 millió.

Kerepesen 226 négyszögöles telek á 30 
ezer.

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

Füklbirtok. Szolnok megyében 40 kát. 
holdas olsőrondü tanyabirtok, 2 szo
ba, konyha, kamrás házzal, istállóval, 
mindent megtermő talaj. Állomás 
közelében. 7 vágón búza. Alkalmi 
vétel.
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A Kékkúti Gyógy- és Ásványvíz Rt. 
(Berlini tér 9.) nagy feltűnést keltett a 
kiállításon Ízléses pavillonjával, ahol 
még a rómaiak által felfedezett és már 
akkor nagy közkedveltségnek örvendő 
1500 éves kékkúti forrás vizét állította 
ki, amely gyógyhatásúban a világhírű 
Salvator-viznél is jobb, sőt ezt felülmúl
ja. Horthy kormányzó úr öfőmóltósága 
is megtekintette és a legmagasabb elis
merését tolmácsolta.

Klóin és Fia rt. Budapest VII., Dob 
ucca 13. sz., a kiállítási csarnok középső 
traktusában elhelyezett, villanyfényben 
úszó pavillonja látványosságszámba 

, megy és méltó a cégnek a világpiacon 
i betöltött helyéhez. A kiállítás ugyszól- 
l ván egyetlen magyar stílusban, tisztára 
színes transzparens szappanból épült 
kiállítása leköti a kiállítás előkelő és 

. megnyitó közönségének ezreit. Az egész 
'kiállított pipere-, szappan- és kozmetikai 

lésesebb keretben.” l;jdonK.T-Lr7<ö/üróí’ a gyár tcUesen 11 •) kreációi, öfő-
lönöscn kiemelcndők a saeharinos befőt- ?zehák vo^rigazgató és Gór-
. . i. 1 8 uülot ZÓ Nándor llcrvvnlrifX

Nagy tömegek 
az árumintavásáron

Vasárnap százötvenezren nézték meg a kiállítást
A szombaton megnyílt 

mintavásár egész vasárnapon út az ér
deklődén központjában állott. Úgy a ke
reskedő- és i,.— —..... „
mint a laikus közönség 
bán özönlötto el 
BÜlésűnk szerint vasárnapon már na
gyobb arányú üzletkötés is történt a 
közönség és a kiállítók között.

A kiállítás, amely méreteiben
gcsen túlszárnyalja az előzőket, áltnlá- .... —...... ... „„
hun sikerültnek mondható. Egyes foglal- európai hirü gyártmányainak 
kozási ágak szinto tüntető felvonulást ; üvegét, ‘ .........................
rendeztek ez alkalommal. Különösen az 
élelmiszerpiac produkálta óriási számát 
n kiállítóknak. Ezzel szemben sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy egyes ipari 
és kereskedelmi ágak, amelyek előző év
ben tekintélyes méretekben vonultak fel 
a kiállításra, a mostani alkalommal

oagy feltűnő gyéren, vagy egyáltalá
ban nem jelentkeztek.

így az eziistárugyárosok, az ékszerészek, 
hői, az órások is, vagy például a szőrme
iparosok és kereskedők tüntetőleg távol
maradtak a mintavásárról.

Ugyancsak hátránya a kiállításnak az 
n kapkodás és rendszertelenség, amely 
Hókkal nagyobb méreteket öltött most, 
mint bármely előző kiállítás alkalmával.

A kiállítók össze-visszasága uralja I Pehelypaplan,
az egész helyzetet [sima sárganaíauun Buiyem, a masm ol-

  , i dala lila alapú rózsás selyem. A cég cik- 
...... . ....... ■..........................keinél az árak olcsósága a legmeglepőbb. <-iivub mmiiinim z.uiiKi. unujui, fi ,

•ges a nyakkendő-cég szomszédáé- , bt Társa cég kiállítása
K'ii. vrvu/.i, huh Bz.uii yeKavi tasKuuu nőne- i * 7 . ----- ----- nun.
giija valahol mossze az elszakíthatatlan . w,»deu munkáját jellemző ízlés
Guttmann földgömbjének árnyékában ,ös 1’iomsag nyilvánult meg ebben az el
húzódik meg. És e nagy káoszban semmi J’^dezésben, melyben bemutatta kitűnő

XV-ik áru- !(el fogyasztotta a kiváló produktumokat.! 
'A kormányzó Schanzer Béla Tibor ve- 

,......   - - Aligazgatónak teljes elismerését nyiivú-
iparosvilág reprezentánsai, nitotta. Az Erzsébet Kenyérgyár párat-

„ óriási arányok- lan sikere csak természetes. A gyár az 
kiállítÚKt és — érte- 1911. évben a modern higiénia minden 

i- kellékével felszerelve létesült, ahol nem 
.emberi kezek, hanem kizárólag gépekkel I 
készítik a kiváló fáperejü lcgegészsége- 

lényc- sebb Erzsóbet-kenyerct.
Az. Excelsior Csemege Konzervgyár i 

v .........-.>ak egy-cgy*
. illetve dobozát állította ki az ez- 

idei Arumlntavásáron a szokottnál is íz

lek, melyek ma már a cukorbetegeknek 
is lehetővé teszik a gyúrnak a közönség 
által annyira kedvelt befőttéinek élve
zését.

Látványos kiállítást rendezett hazánk 
egyik legrégibb iparosa, a 70 éve fenn
álló Gichner János cég, gyártmányai a 
magyar iparnak büszkeségei. Szép réz- 
és vasbutorok, sezlónok, s. ’ 
betétek és ruganyos matracai í 
iniut tartósság szempontjából v.ov.n.- 
düok. Különösen szép a kiállított dupla, „ r„u-
í' /-ugy buldachinnal, lenge fodros drapé- ipari müvek rt. (Budapest, Izabella ucca 
Havai, finom loszőrmatráccul és párat-1 50.) Verő Sándor vezérigazgató közismert 
lanuf szöp a ruvetett könnyű selyem j szakértelme és Ízlése mellett gyártott 
pehelypaplan, melynek egyik oldala igen kiváló és bámulatosan szép, Bzines 

az egész helyzetet sargaijarancs selyem, a másik ol-! kristúly-üvegvázákat és egyéb üvegúru-
| dilin lila nlnn.i vA.,o.*.n __ * • ... 1__x____.. , . ... . .

minden ötlet és irányítás nélkül. A saj
tos mellett a gramofon zengi áriáját, a 
HZŐnycL . .... _ - ,
gát élvezi, míg szónyegkereskedő kulié- , a legszebb része volt a keleti vásárnak.

közismert gyártmányait. ’
Az ünnepélyes megnyitás előkelő kö

zönségét valósággal meglepte a 713. sz. 
lila fülke, mely a kitűnő hirnovü Haas 
Miksa (IV., Hajós ucca 12.) bútornagyke
reskedő és lakberendezési vállalat kiállí
tását foglalja magában. Egy reueszáusz- 
korabell dusaranyozásu és faragása ha- 

" -''”5 ezen fülke vonzóerője és

irányítás, semmifélo útbaigazítás. A 
fogató leleményességétől függ, hogy 
talál-o arra, amit keres.

Nagy hibája u kiállításnak
a rckldmilgy helytelen kezelése is.

A mlntnvásárok lényege, célja és rendel*

lá- 
rá-

*. ...... .. a fülke szűk
volta miatt nem lőhetett bemutatni.

latot, akiknek sem ér 
In tűk sincs <

mai Ír
pénztárába, joggal elvárhatják azt, hogy j 
no csak ők és a vásár igazgatósága, ha
nem a nagyközönség is tudomást szerez- | 
•zen arról, hogy ott kint, a ligetben, az 
iparcsnrnok hatalmas épülőiében és un
nak környékén egy — minden hibája és 
fogyatkozása mellett —

lelése n reklámnak oly nagy mértékét tnim k ‘hé a* .
követeli mog, arnMy mellett mindenkinek jmóltúii mert- tó" ° V°i?^ il8
tudomására kelt tmCT jusson a meKtar- vcl ’X
tumló vásár helye, 1.1,.Je ás Jellege. Lát-I mL’ “1U‘ ’WKVvoiinlusóganal
hatjuk est „ wl»l, „ llp„„l, hresluul, [S' “l»>''>mr„„k egyik
frankfurti. stl>. vásárok alkalmával.- De L,8P®^alitílsát 
ki tanul jó póhlákon nálunk! KI törődik Ö ^torokat a fülke szűk
nálunk azzal, hogy a vásár éltető eleino ,,
a reklám! Nálunk oly elaggott hivatal- ' - ” r",“n" *Cr.C"c- központ: Csányi u. 
nokok hatáskörébe utalják a hírszolgá- | . ' ’A1 Gyárt egész
latot., akiknek sem érzékük, do gyakor- berendezéseket, borászati és sor
iatok sincs ehoz a fontos reszorthoz. |hl,e'*r,i eszki^ket, permetező gépeket és 
Már pedig a kiállítók, akik igazán tekin- nznk alkatrészeit, kereskedelmi súlyok és 
télyes összegeket fizettek be ez alkalom- vn«0,lfc,RzerolÓ8eküt- A c6^ hatalmas ap- 

kiállílúst rendező bizottság !)arát!’88nlí vosz 1’Ó8zt a kiállításon. A 
kormányzó ur a cég főnökének a legma- 
gasubb elismerését fejezto ki a látottak 
felett.

ügy-e ci Sternberg? Fel se nézott a 
kormányzó a cimtáblára, amikor ezen 
szavakkal n 267. számú zonepavillon 

i előtt mcgállott. Elvezettel hallgatta a 
|kir. udv. hangszergyár (Rákóczi út 60.) 
i saját találmányu tökéletesített Elofon- 
|.szalon beszélőgépét, legújabb modellÜ 
[zongoráját, valamint, a mechanikai hang
szeripar miniatűr csodáját; a fütyörészű 
és repdeső Kolibrit.

A Kécske és vidéke gyümölescrtékcsitö

nagy szabású és impozáns mintavdsdr
vette kezdetét a mai napon.

A legnagyobb dicsérettel és elismerés
sel kell azonban megemlékeznünk arról
a munkáról, amit a kiállítók produkál- | 
tűk. Különösen a következő cégek tűn
tek fel gyönyörű, ízléses és 
sukkal:

A DIuiih Kereskedelmi Részvénytársa
ság rendkívül Ízléses fülkében állítja ki 
világhírű sósborszeszét és egyéb kozme
tikai produktumait, amelyek ma az or
szágban a legnépszerűbbek és u legjob
ban keresettek.

Egerváry és Társa szobrász és lakbe
rendezési miilparl vállalata Vili., Üllői 
ut 5*2 b a bútorosztályon bemutatott kiál
lításon szobruszmüveket és a lakáalpnr 
remekeit szemlélhetjük. Egy gyönyörű 
olasz reneszánsz stilű, dús faragása po- 
liúrszekrény és egy ovális, szintén rene
szánsz tükröt hosszúbban szemlélt Horthy 
őfőméltósagn, aki meleg szavakban di
csérte meg a műremekek egyik készítő
jét, a cég Jelenlevő egyik főnökét, Eger
váry Árpád urat. A külföldet járt Ipar
művészek az ott szerzett tapasztalatokat 
használták fel és vittek előre a hazai 
szobrász!pár művészetét. A kárpltosmun-

dús kiállttá' ,ís központi szeszfőző szövetkezet, mely
középponlja Ókécskén vau, igen 

i összeállításban mutatta be a gyü- 
és gyümölcspárlatok min- 

a szövetkezet termel és 
az egész országban liirne- 
maguknak. A kiállított 
összeállítása felkeltette a 

is. akit a szö-

nek 
ügyei 
mölcspálinkák 
táit, melyeket 
melyek máris 
vet szereztek 
minták ügyes 
kormányzó érdeklődését h 
vetkezet részéről lm. Kiss Béni elnök és 
Bdrdny Győző igazgató fogadtak. Az ün
nepélyen megnyitás után a nagyközön
ség megtekintette a gyümölcsértékesítő 
és szeszfőző szövetkezet helyiségét és 
gyönyörködött n kiállított minták Ízlé
ses összeállításúban és élvezte a finom' 
gyümölcsízt és tömegesen kereste fel a 
kécskei párlatokból adott kóstolókat. I 
*’**A*******»W*******i’*****AAA*^A*AA**^^WMW¥MVM*M 1*meg?^Áz'‘”5000 korona névértékű 

[részvények 83. számú szelvényű május 
30-tól kezdve a Magyar Általános Hitel
banknál kerül beváltásra.

x Az „Óceán" Magyar Konzervgyár és 
Kereskedelmi Részvénytársaság tegnap 
a „Mercur" váltóüzleti Rt. üléstermében 
megtartott igazgatósági ülésén Altndssy 
Imre gróf a vállalat elnökéül, Pajor 
Ignác dr. m. kir. gazdasági főtanácsos 
és Németh Béla dr., a Konzervgyárosok 
Országos Egyesületének elnöke pedig 
alclnökké megválasztanak.

Baráíság&s hangulat
-...... ....... 7”• volt ecési vasárnap a inaRánf rgalomban, anélkül azonban, hogy élén-

kák Xegh .irtnoH kiváló ízlését dicsérik kehb üzlet fejlődött vohia. Az árak a tegnapi nívón mozogtak. Elfúló
it lt nvnió n v. Au l-t. 1. i — i  .1.1— —lt— l— T — —11. .1-   —  • .1- . .1 , .... . „

kis csökkenést Rwin-rdtek? T»«áf-<i8 ihfolyamaink Z következük:' Ma". 
Ky,,r Hite1 .2.1. Ostzrak Hitel 27.',. .veri-l.odclml Bank 1>60 1601) Pest 
!!»... Inkarnk >««. .t.!‘.e!.-r.e.r. Kőszén 4250. Salsó 810 Oanz-Hanubins IIII9. Rima In . : I.iK.var Cukor 3<oÖ, Ingatlanbank 310. őstermelő 310 No- 

1 va 215, Részvény Sör 310 -20.

A kormányzó
látható tet-zo-e! szemlélték az „Erzsé
bet Kenyérgxár" klállltázAt, mely a Ta 

vus/i vásár egyik kiemelkedő részlete, a Hazai Takarék 5003 Általános K, 
kenyér- és Küteményféléiböl kóstolókat ................................................
íh rakott ki és a díszes közönség élvezet-

< ki r. t- kőrútjukon dús alig Jelentkezik, de egyes értékek, a bécs ellanyhulás hírére, igen 
bzomlóltélt az „Erisé- kis csökkenést szenvedtek. Taxáe’ós nrfolvamaink N Lövői

zó Nándor ügyvezető igazgató fogadták, 
aki hosszabban időzött a kiállítás előtt. 

A Magyar Gomb- és gummlárugyár 
rt., amely a Városi Bank feltűnően fej
lődő vállalata, az árumintavásáron or
vosi és sportgumi cikkckkol szerepel. Á 
megnyitás alkalmával Horthy Miklós 
kormányzó a látottak felett a legna- 
gyobb megelégedését fejezto ki Németh 

sodronyágy- | Károly államtitkárnak, a vállalat fölon- 
ugy ízlés, levő elnökének. A gyár készítményeinek 

l elsőren- állandóan sok nézője van.
A Magyarhoni Márványüveg és Fém-

kát mutatott' be. Verő igazgató bemutat
ta az úgynevezett ólomkristály-tálakat 
és virágvázákat, melyeket a gyár tökély
re vitt képességénél fogva sehol máshol 
nem tudnak gyártani. Meglepő és bámu-

latba ejtő az Ízlés, az ám , 
rendkívüli finomsága. Az • Óge* 
mai nehéz közgazdasági viszont * 
cúra Is. Verő vezérigazgatóban e™ d,*‘ 
erőt bír, ki az elsők közt a legelső Zi ° y 
áll szakértelem és tudás tekinti..? lye» 
kristály üvegkészletek é8 a A 
szoba-ámpolnák, nagy eeodilkozást

v- ür öfőmóltósága 1
előkelő kísérete nagy mAmnanix . es 
tek Verő " tét-

A M Inl Gyula Rt. előkelő hírnevét méltó, művészi pavlllent álített ‘ 
elrendezésben látjuk Itt ezen, a kávé ? 
tea-szakmában vezetöszerepet vivő L 
nek közismert cikkeit kiállítva. Láthat 
juk a lcgkiilönbözöbb és lerrltkélA 
nyorskávé-fajtákat, amelyekből i 
cég híres Pörköltkávé-keverékeit álllH, 
össze. A porköltkávéból válogatás uí 
visszamaradt selejtet szintén láthat ,,í 
és önkéntelenül Is ráeszmélünk arra 
hogy élvezeti cikkeket, mint a minők . 
kávé, Ica, kakó, csokoládé és gyümölcs 
íz, csakis régi, jóhirnevü cégnél szabad 
vásárolnunk, ha minőségben a legjobbat 
keressük. A kormányzó öfőmóltósága 
lloderor Vilmos vezérigazgató előtt lég 
magasabb megelégedésének adott kife 
jezést.

Sárospataki kaolinbánya rt. (Sárospa
tak). A bányából termelt kaolint a rész
vénytársaság I., II. és III. osztályozásá
ban hozza forgalomba. Az anyagokból 
készített .kőedény a mázt kiválóan tartja 
és mázrepedése nincsen. A vállalat a 
múlt évben alakult és már négy hónap 
óta szerepel a piacon. Gyártmányait 
egyik legnagyobb budapesti gyúr hasz
nálja fel. A gyúr működése nagy remé
nyekre jogosít, mert lehet, hogy teljesen 
pótolja, sőt kiszorítja Magyarországból 
a cseh gyárak hasonló gyártmányait. A 
gyár elnöke Hefthy Richárd, ügyvezető 
igazgatója Zilahi-Kiss Jenő. Az áru- 
mintavúsáron gyönyörű pavillonban szó. 
repeltek a gyár készítményei.

A tőzsde már sokkal egészségesebb 
de igazi megerősödése csak az őszre várható 
Hoffmarni Gusztáv a tőzsdei helyzetről, az Uzlettelenség* 

röl és a kontreminrül
A Hétfői Napló 'itfünkatár- 

sa beszélt Hoffmann Gusztáv
val, a piac évek óta legtöb
bet emlegetett bankárjával, 
aki a tőzsdei helyzetről a 
következőket mondta;

— Hetek óta nem járok már rend
szeresen a tőzsdére, nem akarom, 
hogy minden lépésembe belekösse
nek és minden cselekedetembe bele
magyarázzanak valamit, igazán 
nincsen szükségem rá, hogy amiért 
egy ügyfelem megbizásáb.ól eladok 
száz Athenaeumot, nyomban úgy 
szerepeltessenek, mint egy veszedel
mes kontreminőrt, akit le kell bun
kózni. Egyszer, legfölebb kétszer 
hetenkint látogatok föl a tőzsdére, 
nincs is ott dolgom, hiszen az álta
lános üzlettolenséget én is érzem, 
huszonöt emberem van és annyi 
dolgom, hogy kettő könnyen elvé
gezheti, do azért senkit nem bocsá
tottam el ós nem is fogok elbocsá
tani addig, amig nem okvetlen mu
száj.

— Bizonyos, hogy a pesti tőzsde 
túlélte a inegrákódtatásokat, síkkal 
kevesebb tragikus letöréssel, mint 
amennyi várható volt és elfogulat
lanul meg lehet állapítani, hogy a 
tőzsde már sokkal egészségesebb, 
de igazi megerősödése csak az őszre 
várható. A gyöngéket már mind ki- Vüfc mriu.ujuzm. az uj renuszer ju
raztak, ma mar nincsenek eladok, idus 10-től fog életbelépni és az érték
űé egyelőre legalább vevők sincse- papíregyezmény tagjai elhatározták,

azer[ n?m varok ezidőszerint hogy ezen igazolójegy felmutatását, kii- 
eioteljesebb javulást, de visszaesést lönösen az első időben, minden ügyletnél 
sein v..i.. i . , , , feI f°£ják mutattatni.
n~ c-’,ben- ,n,n<I,en. elsősorban , x Az UrlkAny-ZsIlvölgyi osztaléka. Az 
t?u°SUn íl YnÍHK’1’’8 helyzet- |Urikány-Zsllvölgyl Magyar Kőszénbánya
tol. Ha Bécs megszilárdul és olt a'Részvénytársaság május 27-én tartott 
magyar értekék emelkednek, meg közgyűlése az 1923. üzletévi osztalékot 
kell szilárdulnia a pesti piacnak is, részvényenként 25.000 koronában úllapi-

ha csak jelentékeny eltolódás nem 
következik be az osztrák és a% ma- 
ffyar korona viszonyában a má%yar 
korona javára.
„— Nálunk múló szilárdulás egye

lőre alig lesz, a közönségnek ezidő- 
szerint még sem pénze, sem kedve 
nincsen a tőzsdézéshez. Az élet egy
re drágul, a kereseti lehetőség egy
re ritkul, az adóterhek pedig köz
vetve és közvetlenül egyre emel
kednek és a legkíméletlenebbül a 
tőzsde közönségét sújtják. Gond, iz
galom, kellemetlenség ma a tőzsdes 
élete, mindezt el lehetne viselni, ha 
üzlet volna, de üzlet nincsen, kere
set nincsen. Az aranykoronába való 
elméleti és esetleg gyakorlati szá
molás még nehezíteni fogja a hely
zetet legalább 
időkben, ezért 
szánszát csak 
mélni, (r.)

Június 1O-től......................................
köthetnek üzletet a tőzsdén. Az Érték
papírkereskedők Egyczményo kötelezővé 
tette, hogy az ügyletfeljegyző könyvecs
kék első lapjára ragaszsák rá a tőzsde
cégek, illetve ezek alkalmazottai az 
egyezmény által kibocsátott, sorszámo
zott. és lebélyegzett igazolójegyeket, ame
lyek a meghatalmazó egyezményes cég 
nevét és meghatalmazását, továbbá az 
üzletkötésre meghatalmazott személy ne
vét tartalmazza. Ez az új rendszer jú-

is az első átmeneti 
ón a tőzsde rene- 
az őszre merem re-

csak igazolójegyekkel
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Beregi Oszkár hazatér 

Budapestre
Rómeó és Júlia a Magyar Színházban

A Beregi Oszkár hazatérése ér
dekében megindított akciónak 
Beöthy László az Ünió akkori ve- 
térigaztfatója volt a tulajdonkép- 
neni kezdeményozője. Aa aköió hó
napokkal ezelőtt indult még, ami
kor Beöthy László Bécsben szer- 
eődtetésl tárgyalásokat folytatott 
Beregi Oszkárral, aki — mint 
mindnyájunk előtt jól ismert — 
fixeg nem érdemelten eszi a szám
űzetés keserű kenyerét, Beöthy ak- 
olója következtében akkoriban az 
egyik újság kérdést intézett a kü
lönböző társadalmi felfoödőók kép
viselőihez, akik közül még a leg
szélsőségesebbek sem emeltek ki
fogást Beregi hazatérése ellen.

Minden álmom .. .

Irta: Páchy Erzsi
Bevallom, TÍBl vágyam, hogy „A 

szegény Jonatháii“-ban eljátszhás- 
sam Henrietta szerepét. Amerre 
mentem, amerre jártam a színpad 
világában, majdnem mlndenlk kar
társam játszott már ebben az ope
rettben, csak éppen én nem. Min
denki kívülről tudta a bűbájos mu- 
zelkát: az Öregjei a régi Népszín
házban, a fiataljai a Király Színéi
ben meg a Margitszigeti Színház
bén tanulták meg azt a tok tündér! 
Mép dalt, amit Milllicker isteni te- 
hétvégével megkomponált. Pálmai/ 
Ilka la ezt dalöl ja folyton és ő mon
dogatta mindig:

— Érteikéin, az legyen minden ál
mod, hogy A szegény JoHathánban 
játszhass egyszer. Most ím eljött en
nek le az ideje és amikor ft főpró
bán a színpadra léptem, ez jutqtt 
eszembe:

Krzsikém! Ez legyen minden ál
mod ...“

A Pflrsltal
elsífflttwriivelirtlelöffllilsn 

Budfipwten
A csodatevő misztikus Grál ma

gasztos históriája ma került elŐ- 
ször színre magyar nyelven a bu
dapesti magyar királyi Operabál
ban. Ez a bemtjtató nem egyszerű 
színházi promlár vöit, hanem egy 
nemzet zenei kultúrájának diadal
nap ja.

Az óra fól Üt kürtit jáf, Az Operá- 
báz környéke már inégtóllk kíván
csi nézőkkel, ftklk a forró nap eugtt- 
ralbah üftgy türelemmel várják az 

artdődő Ünnepség bekő- 
aWHtebet. Háromnegyed üt utáb 
aéááiiy pei-eool gur.ul be as első dl. 
«w« fogat a» Operabáz bolthájtá- 

iurasifeljírüja elé. IriatMi 
báró jütt, fiával, ifjú tTIm- 

v’ báróval Aí állami szin-
tauit Mlgasgatüjüval. Azután 
!*«'lre érkéznek nz Autók, fogatok, 
rá Lfyl?.i''.'’t,4nba'i- IVtasaMs bá- 

titflh Klebéhberg minÍBBter ér- 
H,K. Róbert ál- 

1“r- Mután Seitoviulcy Béla, 
™ í*? eln8lt0 íh" feleségé- 

k’* WermeWval, majd egv 
vmíÍÍÍ" *ut6h,)1 Antal
öt *rt11 kl
sívtí 6t Wl,ceel '"A* való
toké f£loll«anak az autók, fogn- 
elfitt ’ előtt. A ruhatár
ei°tt a főúri világ, s Rzellemi 4h 
nak!“n.SÁ!Okr.A<!la k|válóaágnl álla- 
°»k.Gróf 4ppt>AM Albert, gróf I ÍVÚIlCSlCS ÉllJZeréJZ, Vili, BWOJS 0.75 I Mtaaza,

az
Most arról értesülünk, hogy

Bécsben tartózkodó Faludi Jenő,_
Unió igazgatója felkeresi Beregi 
Oszkárt és Azokat a tárgyalásokat, 
amelyeknek Beöthy László vetette 
meg alapját, újból megkezdi, tfa 
Faludi Jenő és Beregi Oszkár kö
zött a tárgyalások eredményre ve
zetnek, Befegi a jövő szezőn elején 
hazajön én vendégül szerződik a 
Magyar Színházhoz, ahol Shakes
peare nRőmeö és Júlia!* cimü drá
májában Rómeó szerepét játszó 
majd el, amelyben annyi diadalt 
aratott Már a Hehizéti Színházban. 
Júlia az eddigi tervek szerint Dar
vas Lili lesz

Bánffy Miklós, gróf Pejacsevich,
Mihó Endre, gróf Keglevich Ist- _ _____________ ___________ w____ _
ván, Herczeg Föletto, Pékár Gyula, műsort.
Lukács György volt miniszter, gróf ' • A „Froufrou" második jubileuma. 
Ééthlén Istvánná, Ábrányi Emil,! Meilhac-HáUvy színműve a Magyar 
Rakovszky István, Eckhardt Tibor, j Simházbán pénteken érkezik el az 50-ik 
gróf Csáky Károly, báró Kornfeld | * ö*d(Aa. díszceJubileumához, mo y .lka- 

„ .... t' az.- ben főleg a kiváló művészegyüttesénekMorle, Beöthy László, Hevesi Sán- [ von a jubllárta cWadúson.
dorj Wetsz Fulop, Madarassy-Beck .csalt úgy, mint a keddin is. Darvas Lili, 
Gyula, Paupera Ferenc, Kordnj/Í ’ Pécsi Blanka, Berky Lili, Toronyi, Ván- 
Frigyes és sokan. Pont öt órakor a ! dory, Zilahy játsszák nagysikerű szero- 
korinányZósági autói! megérkezik a Petket.
kormányzó és családja, majd rög-1 . * »Jtancut a lány" 50-edlk előadása, 
tön utánuk Jóeset fthtroeffih JÜn-1 Erd*rt JttWtarl. előadás lesz a övö 
nek udvari autón. Pontban öt óraJ8™“tal»“- a Király-színház-
kor megszólalnak az Operához csen
gői és megkezdődik Wagner Richatd 
hatalmas zenei drámájának, a „Par- 
sifal“-nak első magyarnyelvű elő
adása.

Át első kép: a gótikus erdőrésziét. 
Itt mindjárt felzúg a taps. Elleil- 
állhatatlanul. Harsányan. Az Opu- 
fáháí vezetőségé úgy tervezte, hogy 
a Parsifal plakátjain megkéri majd 
a közönséget, hogy a magasztos 
hangulatot ne zavarja tetszésnyil
vánításokkal. A tervét néni váltot
ták Válóra, de hiába is lett volná, 
mert a közönség spontán elismeré
sét nem lehet béklyókba szorítani. 
Az első felvonás két óra hosszat 
tart A függöny ttz Utolsó kép után 
lassan omlik össze. Elementáris erő
vel tör ki a tlipS. A közönség a sze
replőket és a rendezőt követeli, akik 
meg Is jelennék A függöny előtt 
hogy sűrű hajlongások között meg
köszönjék a tapsokat. A negyvenöt 
perolg tartó sZÜrtfet alatt Mr. Smith, 
a néíiszÖVeségi megbízott a Buda
pesten tartózkodó' külföldi delegá
tusokkal tárgyal az előadásról. Azt 
mondjaj hogy az ország legerősebb 
fegyveré a kultúra, amely legyőzhe
tetlen. A második felvonás egy óra 
és hfti'rtühö percig tart Utána igen 
hosszú szünet következik, majd a 
másfélórás harmadik felvonás után 
is lehull a függöny. De a közönség 
még nem távozik, hanem zajos táp- 
sökkál hívja a hatalmas munkát 
végző szereplőkét Székclyhidy Fe
rencet, Welittel! Bélát, Hasclbeék 
Olgát, Szemete Árpádot, Hoy Béf- 
nátot, Mársehalko Rózsit Halász 
Gittát Gódá Gizellát és Bodor Ka
rolát a rlVAlda élé és nagy lelkese
déssel ünnepli Kérner Istvánt a Zé
nókat vezetőjét és Márkus Lászlót 
a rendezőt

Fél tizenkét ófa után élcscndetul 
az Opörahaa környéke. Sötétség bő
rül a téttel kultúra házára, amely 
ma avatta fennállása óta egyik leg
nagyobb diftdalát.

RÖVID HÍREK
KÜLFÖLDI VENDÉGSZEREPLÉSEK 

sanco Színházban. 
Színházban.

MÁRKUS ALFRÉD
lőtt a Royal Orfeum zenei vezetője. 

MÁRKUS EMÍLIA
negyven estére szóló vendég
szereplésre leszerződött A jövő 
évre az Unióhoz.

AZ UJ ARTISTA-ISKOLA 4
szeptember elsején nyílik meg. 

ABONYI GÉZA
három havi szabadságot kapott a 
Színháztól. Abonyi Ceylon-szigctére 
utazik.

• Zenei remekművek sorakoziiak a 
Városi Színház következő heti műsorán. 
Hétfőn Bánk bún kerül színre Sándor 
Erzsi kámaffténckoenőtel és Környel 
Bélával, kedden a Denevér, szerdán Cl- 
gánybáró Aquila-Aáler Adelinával és 
Bábot ózseffel, csütörtököt! a Bohémélet 
Környey Béla vendégfcléptével, pénte
ken az Álarcosbál van műsoron. Szom
baton Leuer Hűbéritől, a bécsi opera ki
váló tenoristájával a Bajazaóh és a Pa- 
raszibecsillet, vasárnap este Aquita-Ad- 
ler Adeline a Cigánybáró, következő hét- 

i főn Sándor Erzsi kömaraénekcBnővel a 
\Traviata egészíti ki a rendkívül gazdag

| • „Huncut a lány" 50-edik előadási!.
' Érdekéi Jubiláns előadás lesz a jövő
! szombaton, június 7-én a Király-színház
ban: okkor kerlil színre 50-edszer Róbert - .... —. ___  —...........
Stola nagy sikert aratóit kitűnő operett- foki gyorson" című tréfája, továbbá a 
jc, a „Huncut a lány", melynek előadá
sait a szezóuvég dacára.

^xivk vlőúJá- J kitűnő magánszámok mind ismétlésre ke- 
estéről-estére rülnek a hót minden napján, mindannyi- 

nagy és előkelő közönség látogatja. A szór Titkos Ilona, Vaszary Piroska, 
kitűnő operettben, amely a jövő héten Törzs, Z. Molnár, Tnrnay, Vágó vendég
ig minden este színre kerül, a jubilúris felléptével, 
előadáson la Honthy Hanna, Somogyi■ 
Nusl, Sziklai, Latabár, D’Arrigo, fiaskó I Vígszínház: Mindon este: 
és Hájnál lépnek fel. Kezdete 8 órakor.

• Antónia hete lefiz a Vígszínház jövö 
hete is. amely hétfőn az ötvenedik elő
adón jubileumához ér. Mindon osto Len
gyel Menyhért 87.01)7.00108 sikerű víg
játékát adják. Az előadások nyolo óra
kor kezdődnek.

• A „Baj van a Zsóű“-val dominálja a 
Renalssance-Srlnház e heti műsorát. I 
Kedd és péntek kivételével — mikor 10 i 
Hopwood nagyszerű amerikai bohózata, | 
A zöld lift, szerepel a műsoron Bérczy i 
Ernővel és Eszterházy Ilonával, a hét j 
többi napjain, valamint pünkösd vasár-, 
nap és pünkösd hétfőn is Póttag Róza : 
vondégfclléptóvel Mouezi/-2?on pompás I 
francia bohózata. Szenes Béla átdolgo
zásában, Báj vált a Zsófival kerül 
színre, A többi főszerepeket Bérczy, Pár
tos Klári, Harsányt és Maklüry játsz- 
süák.

• Ötször ogefépel a „Szépség", JAQuofi 
DeVhl finottl Vígjátéka A Magyar Szín
ház jövö heti műsorán: hétfőn, szerdán, 
öBÜtbrtökön, fiteombáton ás vásár nap. A 
főszereplők most iá DafVafi Lili, Báthory 
Glza, Gőmbaozögl Iféii, Vászaty Piroska, 
Kothlóssy Ilona. Falüdi Sári, Gellért, 
Vándory, Körmendy lesznek.

• „A szegény Jonathán sorozatos elő
adásai töltik be kltórólag á Fővárosi 
Operettszinhái műsorát Aí előadásokat 
este nyolc órakor kezdik.

• T. Forral KóMl a Bélvárosi Színház
ban. Bús Fekete László „Mihályiné két 
lánya" című nagysikerű vígjátéka JÖVŐ 
kédden éa pénteken kerül ismét saínfo á 
Belvárosi Színházban, mindkét esto fel
lép Forral Ró«81 özvegy Mlhályihé ftte- 
ropében.

• Torsa, Garas, Abonyi, Betky Lili, 
Itoth Klári és a pompás téhetMgü kis 
Szécfd F.-ikó játszanak a jövő héten is 
Saaehn Gultry elmés víg játékában: „A 
papának igaza volt" nagysikerű darab
ban, inely hétfőn, szerdán, ostttöftükötí, 
saombaton és vasárnap kerül színre új
ból a Belvárosi Színházban.

• Rátkai Márton bÚHúhllépé*e á 
Blaha Lujza-Szlnházban. Kedden lép fel 
útdíjára a Blaha Lujza*stinkdKban Hói
kat a „Gyere bo róseám** férfi MMetspé- 
ben, mely q nébsaerfi művész egyik leg
kitűnőbb alak’/áfea. A darabban, mely 
jövő héten in minden esto színre korül,

• sserdától kezdte a estripet Matány

Slső fellépésem 
Budapesten 

űrla: 9ártos ÍKIári
Borzasztó dolog, hogy ón most 

Önmagámról írok. Hiszen éti 
még nem is voltam színésznő, 
csak Miskolcon játszottam 6 
hónapig összesen harmincki
lenc szerepet.Júlia, Puck, Ham
let, Vén gazember és a Süt a 
Nap Sárikája után jöttem 
Pestre Bárdos direktor úrhoz, 
aki soha nőm látott színpadon, 
csak úgy szerződtetett. Nagyon 
kíváncsi volt rám a direktőr 
úr és azt' mondta, jútsza el a 
Baj van a Zsófival-ban a Zsó
fit, hogy lássa s milyen vagyok a 
színpadon, mert tudni akarja, 
hogy jövőre milyen szerepeket 
osszan rám? Ezért kérem szépen 
a Zsófit. De a Júliát jobban sze
retem. Azt mondta a direktor 
úr, hogy nagyon jó szerepeim: 
vannak a fiókban, olyanok, ami
lyeneket én játszani szeretek! 
Szép, komoly, színésznőnek való! 
feladatok. Ha most ebben a 
Zsófiban elértem azt, hogy a 
publikum és az úgynevezett il
letékes körök előlegeznek nekem 
valamit szeptemberig, akkor Is
ten neki, nem kár érte. Ugy-e?

• A szezónzáró műsor 25-lk előadása az 
Andrásay úti Színházban. Hétfőn 25-öd- 

I szőr kerül színro nz Andrdssy-úti Szín
ház júniust nagysikerű műsora. Fazo- 

I kas Imre .Függöny" című drainolettje, 
1 Szép Ernő „Krémes" című vígjátéka, 
Szenes Béla „Au alvó oroszlán" című bo- 

. hózata, Török Rezső „Viukszvirág" című 
parasztvígjátéka Zágon István „A sió-

• Fővárost Oporettselnház. 
este: A szegény Jonathán. 
8 órakor.

Antónia.

Minden 
Kezdete

Sziget-Színpad
az Alsö-Margltszigeten

Kezdete 9 órakor

Tllulónitlm i 20-73

.L,'An.?« viseli férflruhíkért
BUCK, Nagymező ticea lg. Telefón 117-05

MűfogpódásoK 
legolcsóbb napi árban 

részletfizetéseKre is
Vili, Oyuliy Pál ucca 14 

JTmarlárdi /egortnei
rBn«t«í6/ntOat

KOSZTPÉNZT 
légOlónyősobb kihelyezésre elfogad- és 
tőzsdei megbízásokat pöhtesan eszközöl 
a Magyar Kőzilsstvisalfik 
«■ Állami Alkalmazottak 

Takarékpénztára R.-T.
Budapest, VII., Rákótzl ul 7«.sí.

Sfl/gÖnVcIm: Telefón:
Cóbdenbank, Budapest léssel 60-40, 135—32

SZAKOftVQMgff nemfbetagek 

tíöíf MlttttAMirU - RenddéT e<é« nap
Rákóczi-ilt 32. I. em. 1. Rókvasal szemben.

Frakh és szm 
öitdnyélr koidsGniése. keveset 
térfiruhák IC0o!8«dwt>rtn 
Bármityen edHirMHÓitN 
dőan ve eék. Ft'osí A. Lmja 
Bx«trexsBn«utca 47. Tetet,

nhing
hASttlált 
•phatók.

illan-
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Egyiptom 5:0 arányú 
súlyos vereséget szenvedett 
Svédországtól

Franciaország csapata is elvérzett
A magyar futballt gyászos szín

ben tüntetik fel a futballolimpiász 
vasárnap délután lezajlott közép
döntő mérkőzései.

A magy*r csapatot 3:0 arány
ban verő afrikai színes csapat 
5:0 arányban kapott ki Svédor

szágtól.

Ez a magyar futballra nézve szo
morú eredmény általános lehangolt- 
ságot keltett az éjszakai órákban, 
midőn a távíró a magyar fővárosba

MromU]l)rSZdSI)SrelíOri!!K?9vm-prsiág Válogatott amatőr- 
o BCAC uszáversenMiboxol6ltéjy5.!ar»«ak

EgyedUI ax olimpiai lelölt vörös Pál kapott ki
Magyarország és Ausztria amatőr 

boxolóinak reprezentánsai vasár
nap délután találkoztak első ízben 
a Margitszigeten.

A mérkőzés részünkre örvendetes 
meglepetéssel végződött, amennyi
ben

fiatal bajnokaink Összes osztrák 
ellenfeleiket legyőzték, egyedül 
Vörös Pál szenvedett vereséget, 

az osztrák Politzertöl.
A részletes eredmények a követ

kezők:

Hatalmai és szép érdeklődő közönség 
jelent roeg vasárnap délután a Csí/zár- 
fürdő férfi uszodájában, a BEAC usző- 
vorsenyén. Három új rekordot hozott a 
kitünően sikerült verseny, amelyen kü
lönösen Jung Frigyes és Bartha Károly 
újonnan felállított rekordjai keltettek 
kellemes feltűnést.

Részletes eredmények:
300 m. mellűKZÚ8. Rekordkísérlet: 1. 

Jung Frigyes (IIITVE) 4.47 háromötöd. 
Országos rekord!

70 m. h0lgyúszd8: 1. Dénes Irén (NSC) 
59.4 mp. 2. Förstner Klári (FTC).

200 ni. mellúszás II. osztályú. 1. Hege
dűs István (BEAC) 3 p. 44 mp.. 2. Hollós 
(IIITVE).

70 m. hölgymellúszás. 1. Molnár Ella 
(Bnjni SE) 1 p. 2 háromötöd mp.

100 ni. gyorsúszás. 1. TurnovBzky E. 
(MAC) 1 p. 8 egyötöd mp. Országos re
kord. 2. Jung Béla (BKAC).

3X70 ni. junior vegyes staféta. 1 NSC 
2.40 mp. 2. MAFCb.

70 m. liiilgy hátúszás. 1. Sipos Manci 
(BKAC) 1.3 mp. 2. Komáromy Bözsi 
(MUE).

100 m. hátúszds. 1. Bartha Károly (NSC) 
1 p. 15 kétötöd mp. Országos rekord!

3X70 m. hölgy vegyes staféta. 1. NSC 
3 p.24 háromötöd mp. 2. MUE. 3. BEAC.

Az NSC 
vereseset szenvedett a 

BEAC-tól
A mftsodosxtftly sorsdöntő mér
kőzés* •« egyetemiek javéra bil

lentette a mérleget
A másodosztályú bajnokság favo

rtja csaknem a szezón végéig a 
Nemzetlek voltak, akik biztosan tar
tották kezükben a vezetést. Az 
jltóbbi hetekben azután mindjobban 
hanyatlott a formája a rokonszen
ves csapatnak és a BEAC nyomult 
előtérbe. A vasárnapi mérkőzésen 
dőlt el az elsőség kérdése.

Az NSC már az elsó félidő elején 
tizenegyesből szerzi meg a vezetést, 
de a BEAC rövidesen kiegyenlít. A 
változatos, heves iramban lejátszott 
első félidőben újabb eredmény nincs.

A mérkőzés második részében a 
BEAC heves támadásokat jntéz a 
Nemzetiek kapuja ellen, amelynek 
eredménye, hogy az egyetemiek 
mgszerzik a vezető gólt. Az NSC Is 
frontba kerül, de az eredményt szé
píteni már nem állott módjában.

A másodosztály többi eredmé
nyei:

MAC—Főv. Tkör 2:2 (0:1).
Testvériség—EMTK 1:0 (1:0). 
Húsiparos—KAOE 2:1 (1:1), 
Ékszerész—MAFC 4:1 (21) 
ETC-BAK 0:0.
TTC—POSTÁS 1:0 (1:0).

1,1 “ "u,,8*00zeM" k«"ií»kl«dó fa nyomta r..t> kírforiórttain. Rgkk Szlláta-utou ».

továbbította a hírt
Uruguay csapata igazolta eddigi 

pompás eredményeinek realitását. 
A délamerikai együttes

5:1 arányban győzte le Francia
ország csapatát.

Távirati tudósításunk akövetkező:

Svédország—Egyiptom 5:0 
Pershing-stadlon

Egyiptom csapata egy pillanatig 
sem volt veszélyes a svédekre nézve.

Fekete Mihály 
újabb rekordjauffása
Nemzetközi versenyt hirdetett az 

hlC vasárnap délutánra, a frank
furti Eitracht-tal folytatott tár
gyalások azonban anyagi nehézsé
gek miatt meghiúsultak és így 
Trossbach startja elmaradt A 
mítinguek így egyedüli kimagasló 
eseménye volt az, hogy

Fekete Mihály, az ESC-nek 
Amerikából hazatért kitűnő at
létája újabb rekordot javított 

ezúttal 3000 méteren.

100 méteres síkfutás-hendikep. 1. 
Rátkai (FTC) 11.4 mp., 2. Vida 
(KAOE) 12 mp., 3. Hordi (Székesfe
hérvári TC).

Magasugrás. 1. Gáspár Jenő 
(MAC) 180 cm., 2. Szilágyi József 
(MAC) 176 cm., 3. Serf Egyed 
(FTC).

Súly dobás. 1. Bedő Pál (BEAC) 
1369 cm., 2. Forbáth Sándor (FTC) 
1344 cm., 3. Toldy Sándor (FTC).

400 méteres síkfutás. 1. Gál Ferenc 
(MAC) 55 mp. egyedül.

Rúdugrás. 1. Farkas Mátyás 
(MAC) 360 cm., 2. Törpényi (BBTE) 
360 cm., 3. Hadházy (DTE).

110 méteres gátfutás. 1. Püspöky 
Tibor (MAC) 16.2 mp., 2. Muskát 
László (MTK) 16.3 mp., 3. Somfai 
Elemér (MAC).

800 méteres síkfutás hendikep. 1. 
Szabadkay Ferenc (FTC) 30 m.

P- 0 2 “P- 2- Cséffai Sándor 
(MTE) 30 m. előny 2 p. 2.2 mp., 3 
Fonyó Márton (MTK). 4. Szabadira 
Béla (MOVEBSE), 5. Szigeti István 
(MAC).
,J&*ko™dob(ís' L T°l<ly Sándor 

419,1 cm,‘ 2t Somfay Elemér 
(MAC) 3853 cm.

2000 méteres síkfutás. 1. Gross 
István (MTK) 5 p. 55.6 mp., 2. Szlo- 
boda Jenő (MTE), 3. Kultsár Ist
ván (MAC).

L Dr- Csejthey Lajos 
!!lííAC\?512 cm’’ 2- °yurkó László 

0158 cni‘* 8’ Somfai Elemér 
(MAC).

Állandó fölényben voltak végig és 
a gólok reális kifejezői voltak a 
mérkőzés képének.

Uruguay—Franciaország 5:1
Stade Cölömbes

A pompás délamerikai osatársor 
vehemens rohamainak nem tudtak 
a franciák ellentállni. A második 
félidőben a francia együttesnek is 
alkalma lett volna a góllövésre, de 
az ösgzjáték hiánya folytán a csa
társor képtelen volt eredményt el
érni.

'Adler, (III. kér.) győz Vogl (WAC) 
ellen.

Erdős (MTK) győz Wöschatzky 
(Wacker) ellen.

Pollitzer (WAC) győz Vörös Pál 
ellen.

Lövig (TTC) győz Schiller (WSC) 
ellen.

Vntenecker ( FTC) győz Deekér, 
(Vienna) ellen.

Í?IAV) eyőz Witkowitz 
(WAC) ellen.

pualoglás. 1. Fekete Mihály (ESC) 13 p. 30.4 mp. Orszá- 
?FTC)rekOTd 2' SzabIyár Péter

JíW méteres síkfutás hendikep. 1. 
Csapkovits Aladár (MTE) 15 n. 55 
mp., 2. Friedmann (FTC) 15 n 56 mp, 3. Csitbay (MTK) P' 56

Závolugrás hendikep. 1. Farkas 
Mátyás (MAC) 705 cm, 2. Eár 
(KA0E).<MAC) 691 cm” 3- MaW«r

200 méteres síkfutás hendikep. 1. 
Muskat László (MTK) 24 mp., 2. 
Hordy (Székesfehérvári TC) 241 
mp., 3. Koncsek (RÁC).

Olimpiai staféta. A) csoport: 1. 
M4Cpb) (Ghillány, Bejezy
Gál, Puspoky) 3 d. 43 mp 2 
ab csapata (Benedek, Fedák, Bozsa^ 
hegyi, Somfay). ’ 0 sa

B) csoport: 1. FTC a) csapata (üi- 
3alnU°?^9' K4t^a?’Jíertés2-PKricger) 
^fiParC^TE<Si^ BeV,

Uhareczky
mtk kerakpárvarsanyén

na 
az

Az eredmények a következők- 
Megnyitó verseny. 1000 méter. 1 

baghy (Világosság). Utolsó 200 mé
ter 14.8 mp. 2. Hável (MTK) 8 
Szóke József (UTE). ’

Kezdők versenye. 1000 méter 1 
Tóth Pál (JKK). 2. Hafner Győző 
(Vasas). 3. Kratochwill (Vasas)

Föverseny. I. osztályú, 1000 méter 
1. Grimm (Edison) 13.6 mp. 2. Pfeif- 
fer (Edison). 3. Rör’ich (TTC) 4 Uhereezky (BTC). A Jp széni

’fü em^kvcrseny. 1
“haÍJpOi yZ 2i Velvárt 
3. Hável Pál (valamennyi MTK) 

Ta'irfem vebsenj/, 2000 méter. ' 1 
Plrity-Elgnor (FTC). Utolsó ’OŰ 
méter 13.4 mp. 2. Velvárt-Mazák (MTK). 3. Tókési-Homály (Va’S 

25 kilométeres motorvezetéscs 
verseny. 1. Banlczky József (Kitár-1

tás) 27 perc 03.8 mp. 2 Tóik n , (Edison). 3. ZaPffie2eSnlkth.^:
(MTK).

Az MTE ifjúsági versenye a / téri pályán rendezte a MTE^ í^na’ 
számból álló ifjúsági verseng? háro® 
kvétSk.82ámára- Az

Szeszler Béla (MTE) P‘ '4 mp'

3NTt£116S> OŐbel)-

5-ször  800 in. kezdő staféta, L MTBal 12 p. 13.6 mp. 2. MTEb). MTEa)

KSSS 

rautat 146 kilométeres távon. A hármas 
csapatverseny eredménye a követik1. KAC 6 óra 11 p. 29 Jp. J X’‘S” 
6 ó. 29 p. 12 mp. 8. VúndorkldvTS 
83 p. 85 mp. 4. TTO. 5. MTK. 6 Turul7. UTE. 8. Diadal. Ur“1-

A Carpentler-Gibbona közötti bor. 
mérkőzés eldöntetlenül végződött. Aficht 
ómból táviratozzék, hogy a C argentin. 
Gibbmis kozott lefolyt boxmérközé.ben 
a tíz forduló döntetlenül végződött, de 
a lapok szerint pontozással Gibbont 
CnrnOt H “ AZ, ECh° SP°rt SMri“‘
Carpentler nyolc nap előtt balkarját 
törte, ezt azonban titokban tartották 
nehogy Gibbona értesüljön erről. ’

Hlrzer, Obltz, Eisenhoffer és jeny el
szerződtek. A két Makkabea-játékog és 
a volt kispesti profik — mint értesülünk 
— nem térnek már haza az olimpiása- 
ról. Hirzer és Obitz a Hamburger Sport 
Verein-hoz szerződtek havi 1000 arany
márka fizetés és teljes ellátásért, míg 
Eisenhoffer és Jeny hasonló kelveéő fel
tételek mellett Saarbrückenben helyez
kedtek el.

Az MTK megóvja a BEAC ellen elve- 
szített vlzlpoló-mérkőzését. A csütörtö
kön lejátszott MTK—BEAC vfzipoló baj
noki mérkőzést előbbi 7:5 arányban el* 
veszítette. Az MTK ma, hétfőn be
nyújtja óvását, amelyben a mérkőzés 
megsemmisítését kéri, mert a BEAC 
csapatában Takács volt MAFC-játékos 
jogosulatlanul szerepelt. .-á.

Lósport
Bécsi Depbf befutója
1. Altér Drahrer (Szabó L. n).
2. Oktondl (Nagy G.)
8. Ciha (Bastenberger).
4. Dominik (Jajlek).

Káposztásmegveri 
versenyek

ftd/ui-lúnltií maattng
I. Gdtverseny, U00 m.
1. Vaekalapot (l‘/i) Patzik.
2. Melusine (p) Csató.
3. Babuczi (l'/.r) lakion.
Tót: 1000:8000.
n. ‘Akadályverseny. Handloap. 4000 m.
1 Marietta (T/.r) Selmeozy.
2. Voigtlünder (l‘/<) Csató.
3. Borban ír. (4) Baráth.
Tót: 1000:1500.
in. Handieap. 2400 m.
1. Mamilton (2) Stonzl.
2. Fdma (10) Balázs I. H.
3. Dalsy (4) Kovács.
Tót: 1000:2900, 1500, 3900, 1800.
IV. Gdtverseny handieap. 2800 m. 
Sikerült start után Kénosö vezeti Ól

mezőnyt. Az egyenesbe fordulónál tömö
rül a mezőny a a két utolsó gátat majd
nem egyszerre veszik. Az utolsó gátnál 
Vigalom az élre tör s kivédve Sláger 
erélyes támadását nyakhosszal nyer, 
tlsöm 1 hosszal harmadik. L Vigalom 
(1%) Csató. 2. Sláger (l*/.r) Patzák. 8. 
Elsőm (2) Klszlváth. Tót: 1000:2500.

V. Handieap. 900 m. 1. Falurossza (l‘ó) 
Horváth. 2. Talizmán (4) Sohmldt J 
Kotla (12) Kovács. F. m.: Mikolt. Em- 
bona és Pomoua. Tót.: 1000:2300, 1400 
1800,

Megvert 'díjugratások. V, csoport. L 
Gr. Károlyi László: Betartó, lov. Iva- 
nonko Dlmltrl, hibapont 0; Idő: 8'03‘‘. 1 
Bakonyi Antal: Anyjalánya, lov. Éder 
Elemér, hibapont 8; idő: 2'58". 8. Sár
kány Jenó: Juszuf, lov. Tulajdonos, hi
bapont 3: idő: 3*17",

Kiadja:
A' „Hétfői Napló" lapkiadó vállalat

Ozemvezttő: Cunesc.. Gylntt


