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Megalakult 
francia kormány 

Üzenete a kamaróhoi

M ÍJ Bitfól Napló tudósítójától. — 
Párizs, június 8. 

Mflleran'd elnöklésével vasárnap 
az Elyseében tanácskozás 

amelyen részt vettek: Marsai, 
Lefebre du Prey, Maginot, 

, Fabry, Baibel, Capns, 
ín, La Tröquer, Flandin és 

, A két óra hosszat tartó meg- 
yéglegesen megállapít 

a kormány tagjainak név- 
« azután Millerand elnök fel- 

a kamarához intézendő 
amelyet a megjelentek 

üen helyeseltek.
A, íj kormány, esetleges változ- 

fentartásával a következő
alakult meg:

k és pénz'ti'gymíhísz-

Ratieí,
Lefevxe di( Prey, 

Üadfigyminlsztei; Maginot, 
belügyminiszteri 'de Selves, 
tengerészeti miniszter Perry. 1 
gyarmatügyi miniszteri Fabry, 
közmunkaügyi miniszter; Le Trg-

főldmívelésügyi' miniszter Capíis, 
oktatásügyi miniszter Landry, 
kereskedelemügyi miniszter; Flafi-

Smííh ts SmnriHnn GbiiíIh
a magyar és osztrák uámhaíM megszületését

Bécsi közgazdasági körök nem bíznak a terv megvalósulásában
í i '' ■ Bécsi szerkesztőségünk jelenti!

Mint' más helyen is megírjuk, június 19-én kezdődik Genfben a Népszövetség új ülésszaka, amelyre vgy 
'J. Smith Magyarország népszövetségi főmegbizottja, mint Zimmermann, Ausztria szanálási bk'.iva 

már el is utaztak. A két főbiztos között a múlt héten élénk tanácskozás folyt Bécsben, amelyen — mint ír 
ról feltétlenül beavatott diplomáciai forrásból értesülünk — nagy jelentőségű megállapodás létesült.

Ügy Smith, mint Zimmermann
a középeurópai gazdasági konszolidáció akadályait abban látják, hogy az új államok tovább 

folytatják az elzárkózás politikáját
'Ausztriában is éppen úgy, mint Magyarországon most foglalkoznak az uj vámtarifa kérdésével, amely 
különféle védővámokkal teszi lehetővé iparának és mezőgazdasági termelésének fentartását.

A népszövetségi főmegbizottak úgy látják, hogy az új államok fejlődése sokkal inkább bizto
sítva lenne, ha rátérnének a szabadforgalom .életbeléptetésére inég aban az esetben is, ha ez 

kezdetben megrázkódtatásokkal jf 'na.
Zimmermann és SmitJi azt fogják javasolni Genfben, hogy

Magyarország és Ausztria törölje el az összes behozatali és kiviteli vámokat, szabadítsa fel a 
külföldi forgalmat, amely egyedüli biztos, alapja lehet a közgazdasági élet fellendülésének.
Ezzel kapcsolatban alkalmunk volt beszélgetni a bécsi közgazdasági élet egyik kitűnőségével, aki úgy 

véli, hogy a főbiztosok indítványának, még ha azt magáévá is teszi a Népszövetség, vajmi csekély remé
nye lehet a megvalósulásra, mivel ilyen nagyjelentőségű reform kezdeményezését szerinte egy gazdaság i- 
lag erősebb államalakulatnak kellene megkísérelni, mint a legyengült Ausztria és a szanálás elölt álló 
Magyarország, ív

Bethlen István 
szerdán tármr^ ® 
a köztiszíviselói ffizetésrendazésrőB 
Nem halasztják el az aranyparltásos Haatésrendezést — 
Juiius elsején még a júniusi fizetést folyósítják, 10-én 

adják az aranyalapon Kiszámított különbözeiét
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

milliárdos per 
tiglioni ellen 

bW áttette az iratokat az ügyészségre 
- é Hétfői Napló tudósítójától. — 
A bécsi közgazdasági élet legna- 

bb szenzációja — báli esemény
Jan bőven — kétségkívül az az eljá
rás, amely egy polgári per kapcsán 
i jlrfeljelentésére az ügyészségnél 
ndn] Castiglioni ellen. Lovag Lédé
ig es a két Bondy-testvér mintegy 
tven milliárdot perelnek Castig- 
ionin egy 1919-ben történt szeszczál- 

&8> szindikátus nyeresége fejében.
BicncnfeZd Rudolf, Rotschildék 

^tanácsosa képviselte Lédereréket 
’^eskedelmi törvényszék előtt és 

^sa alapján a bíró bün- 
látott feliforogni, áttétette az 

aKat az ügyészséghez, a polgári 
w Kei^függesztette. Ha most 

. ^J8|>Rlioni ki is egyezne ellen- 
úr- ’ kérdés, hogy a bűnügyi el- 

JWmdulásút elkerülheti-e.
. u’ mÜHárdosok helyzete 

bnoóir lassan likvidálja
u ‘ MZJcteit, Cyprut megesküdött, 
fölií;'S° n8em feszi lábát Ausztria 
en«w ’ ®r,,n«crc«i több társukkal 

• pedig biztos helyen clniélkod- 
15tt wsz6r<,.1]1»<’ forgandósága fö- 
5 N™ jo vüáe j4r Bécsben a 

" összeharácsolt milltárdok

A köztisztviselők fiBetésrcndczése egyik 
legnagyobb gondja a kormánynak, mint 
ismoretos, eredetileg az volt a terv, hogy 
már július elsején a köztisztviselők a 
békcflzetések bizonyos százalékú arany
paritását kapják és pedig progresszív 
alapon 20—60-ig.

Bizonyos szállongó hírek némely kon- 
trovorzlákról szóltak, molyek e kérdés
ben felmerültek, ezeket azonban részben 
megcáfolták, részben a hírek maguktól 
se bizonyultak valóknak.

A Hétfői Napló munkatársa teljesen 
beavatott in lyről a köztisztviselői flzo- 
tósrendezés Határideje kitólúsán: < oká
ról az alábbi információt kapta:

A pénzügyminisztériumban annak idő
jén teljes részletességgel kidolgozták az 
aranyparltásos fizetés módozataként. A 
végleges összeállításnál azonban össze
adást hiba csúszott be, aminek követ
keztében mintegy 17 millió aranykoro
nával kevesebb összeg került bele az 
arany költségvetésbe.

— Ezt a költségvetést — mint ismere
tes — a népszövetségi főbiztos bírálta 
felül s annak adatait ratifikálta. Ugyan
csak elfogadta ezt a népszövetség is, 
mint a szanálási programúi egyik jelen
tős részét.

— A hibát csak akkor vették észre, 
amikor az elkészített költségvetés alap
ján perfektuálni akarták volna a fizetés
rendezést. Akkor ugyanis kiderült, hegy 
a jóváhagyott költségvetés szerint az 
ominózus összeadást hiba miatt csak 
sokkal kisebb százalékos alapon oldha
tók meg a fizetéseit.

— Mindjárt tárgyalások is indultak 
meg Smith főbiztossal, aki azonban ki
jelentette, hogy sajnálatára neki nem áll 
módjában a költségvetés keretein vál
toztatni. Ilyniódon kerül 'cZ a kérdés a 
népszövetség genfi konferenciája elé.

Arról értesülünk, hogy amennyiben a 
népszövetség pénzügyi bizottsága se 
volna hajlandó a tévedést reparálni, ak
kor ez a terv merül föl, hogy elsősorban 
a magasabb fizetési kategóriáknál any- 
nyira redukálnák az aranyparltásos ki
egészítést, hogy a kisebb fizetéseknél uz 
eredeti tervezet szorint legyen folyósít
ható a fizetés.

A kormányhoz közel álló helyen a kö
vetkezőket mondották munkatársunknak 
az aranyparitáson flzelésrcndozésről:

— A minisztertanács pénteken a folyó 
ügyeken kívül a köztisztviselői fizetés
rendezés kérdésével foglalkozott és po- 
dig igen behatóan. A kormány tagjai 
hosszas megvitatás után abban állapod
tak meg, hogy Bethlen István gróf mi
niszterelnök cs Korányi Frigyes báró

pénzügyminiszter a döntés elölt meg
hallgatják a Közalkalmazottak Nemzeti 
Szövetségének vezetőségét.

A minisztertanács elvben elhatároz
ta, hogy július 1-étől kezdve arany
paritásos alapon állapítja meg a 

köztisztviselői fizetéseket
és amennyiben a Kansz-szul folytatott 
tárgyalás megegyezésre vezet, még ebben 
a hónapban elvégzik a szükséges számí
tásokat, úgyhogy július 1-én kifizethetők 
lesznek az aranyalapon megállapított il
letmények. Valószínű akonban, hogy a 
számítások elhúzódnak és pedig azért, 
mert az aranyköltségvetés is most van 
elkészítés alatt. Ebben az esetben július 
1-én a júniusi fizetést kapják a köztiszt
viselők, a különbözet, kifizetésére pedig 
10-iko táján fog sor kerülni.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklő
dött ez ügyben a Kansx vezetőségénél i3, 
ahol a következőket mondották:

— A miniszterelnök úr Korányi pénz
ügy miniszter társaságában a hét folya
mán előreláthatóan t szerdán fogadja a 
Kahsz küldöttségét. Arról nem tudnak, 
hogy a köztisztviselői fizetések arany pa
ritásos %-szcril rendezéséről döntés vol
na. A kormányelnök úr éppen azért 
óhajt meghallgatni bennünket, hogy az 
aranyparitásos fizetésrendezés végro 
megoldást nyerjen.

— Ügy tudom — folytatta informáto
runk —. hogy a végleges döntés még 
ezon a héten, de legkésőbb a hó végéig 
megtörténik, azt a hírt tehát, hogy a 
kormány az arany paritásos flzetésrende- 
zéct állítólag októberre akarná halasz
tani, a, leghatározottabban megcáfolha
tom.

Értesülésünk szerint Bethlen István 
gróf miniszterelnök Korányi Frigyes 
báró pénzügyminiszter társaságában, 
szerdán fogadja u Kunsz vezetőségét 
parlamenti szobájában. A küldöttséget 
Séthy Antal, a Kansz elnöke vezeti.
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Törvényjavaslat készül 
a köteísző aranymórlog készítésről 
n frank-kontremin hatása az európai piacra - A tőzsdei 
bizonytalanság átmeneti hullámzás — A pánzűgyi köl

csön műveleteinek középpontja London lesz 

Korányi Frigyes báró nyilatkozik 
a Hétfői Naplónak

HÉJFÖl NJIPLÓ

A szanálás és az ezzel kap
csolatos pénzügyi kérdések
ről alkalmunk volt báró Ko
rányi pénzügy miniszterrel 
beszélgetni, ki az aktuális 
kérdésekről a következőket 
volt szives mondani munka
társunknak.

Az európai helyzet ma a legtelje
sebb válság kópét mutatja. Az egyes 
országok pénzügyi viszonyai a kou- 
azolidátlan és válsággal küzködő, 
gazdasági helyzet minden ismérvét 
hordják magukban. Különösen vo
natkozik ez Ausztriára, melynek 
pénzügyi viszonyai a szerencsétlen 
frankspekflláció folytán annyira 
megrendültek, hogy a mai Auszt
riai viszonyok egyenesen a szaná
lás előtti időkre emlékeztetnek. A 
frank legutóbbi áremelkedése alap
jaiban támadta meg az ausztriai 
gazdasági erőforrásokat, de az 
igazság kedvéért meg kell jegyez
nem, hogy a franciaországi keres
kedelmi érdekeket is erősen veszé
lyeztette, úgyszólván fojtogató erő
vel helyezkedett a francia kereske
delemre A frank újabb áresése en
nek következtében előrelátható volt, 
érdekkapcsolatánál fogva azonban 
magával rántja a cseh koronát is. 
Csehország, ezt megakadályozandó, 
Igen erélyes óvintézkedéseket tett 
már folyamatba.

— A frank áremelkedésével egye
dül a J/orijan-érdckcsoport keresett 
ós ez igazáé nem jöhet számításba 
az európai.Jielyzvj. Rendezésénél. A? 

'a^fcttjni túlságos veszteségek nagy- 
tne időkben hozzájárultak az euró
pai piac megrendüléséhez. A bi- 

f-Ohytálansagót térfúészefesen első
sorban a gazdasági élet szeiszmo- 
gráfja, a tőzsde érzi inog, és ez az i 
oka, hogy az értél:papír-piac vala
mennyi európai tőzsdén lefelé ten
dáld st műt a

A tőzsdei bizonytalanságot 
azonban átmeneti hullámzásnak 

tartom,

mely egy-két hónapon belül elmúl
hat, természetes azonban, hogy a 
lőzsdei helyzetet illetően precíz jós

ZSAFFA BTfM SS TASSAI
aníol svauiűszSvetek áruháza * Budapest IV, Váci ucca 25 szám.

lásokba bocsájtkozni nem lehet.
Ami a bécsi piac súlyos válságát 

illeti, bennünket nem érint pro- 
graminunkban, mert

a magyar szanálás biztosított
nak tekintendő.

— Ez a progromm ugyanis nem 
csupán pénztechnikai műveletek 
összessége, hanem számításba kell 
venni a legfontosabb magyar gaz
dasági erőforrásokat, leginkább a 
mezőgazdaságot és főként az ipari 
erőtényezőket. Hogy gazdasági kü
lönállásunk Ausztriától mennyire 
erősen elhatárolt, mi sem bizonyít
ja élénkebben, mint hogy Ausztriá
ban legfőbbképpen a bankári tevé
kenységen van a hangsúly a gazda
sági proluktivitást illetően, míg ná-

Mesterségesen idézték Jel 
a pánikot tíz olimpiai vereség után 

Kiss Gyula szövetségi kapitány nyilatbozih 
a Hétfői Majnának

Előrelátható volt, hogy Egyiptom csa
patától Parisban szenvedett vereségünk 
t-3 ennek követkozinényekóppen az olim
piai futbalitoraúról szerencsétlen körül
mények között történt kiesésünk miatt 
előállott szomorú helyzetet a magyar 
futball régi ellenségei föl fogják hasz
nálni arra, hogy hogy az annyira nép
szerű sportág elleni offenzivújukat is- 

ipegK^díék,. .. .
Az elmúlt szomorú emlékű évek poli

tikai atmoszféráját akarták, kihas^uájjii 
elsŐizoen' a ‘Lnndnrugószövctség szétrob- 
bantására; majd mikor ez nőm sikerült, 
a kispesti profik fölhasználásával akar
tak egy ellonszövotséget létesíteni, ké
sőbb pociig a MOVE mindenre kiterjedő 
hatáskörébe szerették volna beolvasz
tani ezt a hatalmas szervezetet. A fut- 
ballszövotség elég erős volt nlioz, hogy 
egyetlen mozdulattal lerázza magáról 
ezeket az akarnokokat.

Már az olimpiai előkészületeknél arra, ________ v.MiTmeuuasei
törckcdlok. hogy az olökísziK-st vó(pt« i len, pedig ezt a tekintély™ tcBtillotot l-» 
bizottság és n szövetségi kapitány közé |zán nem lehet megvádolni a fntbaloso- 
éket verve, megnehezítsék Kiss Gyula 1 por iránti szeretettől. A kormány közbe- 
munkáját jlépését követelte ez a sajtó, nőm riadva

Jött a szomorú emleku olimpiai fut- vissza a denunciálástói sem. Kiszínezett

F jr

lünk döntő súlya van a mezőgazda-1 valótlan tudósításaikba 
súgnak, iparnak és kereskedelem- követeltek az mls? au0 
nek, I Terv c-

— A tőzsdei helyzetre vonatko
zóan' most már egészen más alapok
ra kell helyzkednl, mert a legköze
lebbi jövöber

a spekuláció elveszti döntő be
folyását a tőzsdén;

a reális üzletalap fog felülkereked
ni az értékek elbírálásában. A leg
közelebbi jövőben a hozam is igen 
fontos szereppel bír majd, mert a 
részvénytársaságok rátérnek az 
aranymérlegek készítésére. Erre 
vonatkozólag most folytatok tár
gyalásokat az érdekeltségekkel, 
hogy lehetővé váljék részünkre az 
aranymérlegek készítése.

Ezt a kérdést törvényjavaslat 
formájában fogóm elintézni.

— Érdekesnek tartom még meg
említeni, hogy

a kölcsönelőlegeket Amerikában 
és Londonban vesszük fel

és ezzel kapcsolatosan a kölcsön- 
üggyel minden vonatkozásban álló 
pénzügyi műveletek központja 
London lesz.

balltorna. Súlyos hibák és visszaélések 
történtek. A szövetségi kapitánynak 
azonban ezekben semmi része sem volt, 
mert hiszen a játékosok elhelyezése és 
menedzselése okozta a csapat tragikus 
letörését A szövetségi kapitány szomo
rúan nézte az eseményeket segíteni 
azonban nem tudott a már elkövotott 
hibákon. Egyiptom csapatától'szenvedett 
vereségünk után elérkezettnek ‘laftiík' 
az időt a szervezett sajtókampány meg 
indítására. • r ■ •

A fajvédő sajtó a lelkileg teljesen . 
deprimált és kléliczétt játékosokat 
makkabeusoknak és Cionistáknak ne
vezte, a szövetségi kapitányt pedig 
a legocsmányabb rágalmakkal illette. ’
A rágalmak özöne elborította teljesen ’ 

az olimpiai turacsapatot. Odáig fajult 
ez a rágalmazó hadjárat, hogv a Ma
gyar Olimpiai Bizottság is kénytelen 
volt szavát hallatni és óvást emelni az el

BudapMt, 1W hali| *

| így fokozták mestered' ’
amelynek kimondott

a futballsportol lejárassák „ , 
k^Ua""‘ W eUá ’o^ 

ról a helyről. amelyre „ "•
eportköeSneéy blinima /s 

bolyét Mia
val töltsék be. *

Na,M “tefkatúrsa u-,. 
tést folytatott Kiss Gvuln 
pltúnnyal, aki csütörtökön é'Sf1 
sza Budapostro. A szöveteim T1ÍI 
kővetkezőket Mo„,lotla lmi[:k^i

- Az olimpiai futballtorna Uu. 
volt, amely sokban hasonlított a 
rencsétlon háborúnkhoz. •»

— Még a paplrbakkancsok sztinu^ 
sem hiányzott, mert hiszen a csaZS 
elhelyezés© <.s ellátja és 
összefüggő dolog nőm szolgált másS 
mint az erőknek aláaknázását

— Fölemelt fővel állok a közvftww 
itólőszéke elé: ártatlannak tudómmá 
mát ^minden lépésemben, minden - • 
i" , ", :__
tos vagyok benne, hogy a vádak vi«w 
fognak hullani á vádaskodókra.

— Magyarországnak olyan sziktén. 
van a sportban rejlő regeneráló — erőre 
mint g szervezetnek a levegőre. A 
gam részéről megyek . tovább azon w 
utón, amelyet én már bárminő év ófe 
járok, ideálomat': a sport szeretett nem 
hágyon kiölni a' lelkomből, dolgom 
tovább a sportért, mint eddig, nem tö
rődve a rágalmakkal.

minden «fu 
fceaetemben, minden gondolatomban rí. tOS VfltfVolc Iwnnn Tinrerr n —z, ', . ***

Száradások
rással és duplatalppal, külföldről érkecftk

Vászonoipö K115 eztr
Gyermek vűszonclpök Kist 

állandóan raktáron és olcsó Árban 

Tennís. & íxUtrX'S SS 
ben és- minőségben . . . . , K 100 
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Meglepő árakat fizetek 
viseltfőrfirukákévt 
Werthílmer. Gr.. Zlcliy |enő u. 23. Tetelón 1M

lelyemtrihő-niMt
sz'nben K 550.330
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Értesítjük n b vevőinket, hogy a nyári idény előkelő Ízlésű Újdonságai megérkeztek, u. m.: angol 
trontcai hamgarn, tenisz-flanelt, selyem és kbaky vászon, továbbá női ruhákra:

® x Seiyer? Tlpussa> EPOnge, Grenaáln és stb. a legkülönlegesebb és csakis cégünk vészére fenntartott színekben és mintázatokban.
^indenhangzatosielzőésőnd leséret nélkül n. b. vevőink által megállapított tény:

Áruink minőségének évtizedes szakértelmenT alapuló kiválósága 8 
Arainknak a mai súlyos helyzethez, főleg pedig a minőségekhez arányított olcsósága.

Ezen közismert tényről legudvariasabb készségünk mellett vételkényszer nélkül győződhet meg mindenki

Különleges autó-, kocsi- és utitaharók nagy választékban.
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pünkösd
. . ■ .J a nagy elhatározások- 

? . tetté érlelt gondolatnak az i’tonanapon szállott a
tüzes nyelvek alakjaban 

SB Colokra s azok a Krisztue- 
“ akik elszaladtak mellőle a 
W HÓMk órájában, ezen a napon 
'“wrósódtek. tisztánlátókká s acé- 
S akaratunkká lettek.

Nekünk i« volt kálvárlajarasunk. 
«„k Is köszöntött a szenvedések 
Sí A getsemannl kerttol a Gol- 
,0ttói« ml is végigjártuk a szenve
dek összes stációit Ss elhagytak 

leket is azok, akik test voltak a 
ítéstünkből. Vér a mi vérünkből, 
.kik velünk költötték el az ünnepi 
Somát és megszaladtak, amikor 
“em mait el tőlünk a keserű pohár.

A tüzes nyelvek az apostolokat 
tisztánlátókká tették. S akik azelőtt 
csak egy nép számára hirdettek az 
igét, egyszerre minden népet befo
gadtak, jelezvén, hogy Isten előtt 
nincsenek különbségek emberek es 
epberek közt faj, vallás, vagy egyéb 
külsőségek szerint

A mi prófétáinknak is meg kell 
ezt látniok. Ha az jlj Magyarország i 
alapkövét akarjuk lerakni e pün-1 
kösd ünnepén, akkor, nekünk is, a mi, 
prófétáinknak is látniok és tudniok 
kell, hogy ennek az országnak ha
tárain belül nem lehet és nem sza-! 
fed válaszfalakat állítani polgár és 
polgár közt nem lehet és nem sza
bad elkülöníteni embereket, akik ré
giesei az ország testének. A mi pró
fétáinknak is tudniok kell, hogy 
nem pártviszályok, nem pártérdekek 
istápolása, hanem a közös, együttes 
yállvetett munka állíthatja talpra az 
oíjzágot, szerezheti vissza az ezer
éves határokat.

Tisztán kell látnunk, hogy a faj
védelem jelszava az ország határain 
belül és a magyar állampolgárok 
egy részével szemben lehet tartalom
nélküli demagógia, de semmi egyéb,, 
látni kell, hogy a fajvédelem csak 
nemzet vagy országvétíélem lehet, 
de semmi más, mert hiszen a faj 
meghatározás nagyon kétes értékű 
valami.

A kereszténység nem fajkülönvá
lasztó eszme, ellenkezően a fajokat 
és egyeseket egybefogó leghatalma
sabb gondolat. A magyar faj efyá- 
lasztódás pedig lehet elméleti prob
léma, de soha praktikus elkülönítés. 
Azoknak, akik az úgynevezett „faj* 
védelmet* hangoztatják, milyen faji 
közösségük van a magyar fajjal? 
Csupán az ittlakás, az asszimiláló- 
dás, megérzése az ország és nemzet 
anyagi és lelki szükségleteinek és — 
ismerjük el — annak munkálása.

De minő jogon állíthatja magáról 
"olff, vagy Eckhardt, hogy erre 
í*ak ők képesek, de képtelenek azok, 
akik egy véletlen folytán olyan fe
lekezet tagjai, akik ellen . harcolni 

divattá lett. Nem lehet okunk ke- 
vésbbé feltételezni másokról a nem- 
*et testébe, életébe való bekapcsoló
ja* lehetőségét, mint elhisszük 

óra, Eckhardt, Lehner stb. urak* 
,ro ’ akikneg idegen fajiságuk mel- 
ett is elhisszük, hogy jó magyarok. 
uvií08 Pünkösd ünnepe tisztánlá- 

.M® az apostolokat, akik az 
o pünkösd ünnepén ötezer embert 

olvasztottak be a krisztusi gondolat 
^otestebe, nem tekintve azt, hogy 

aiasztott nép gyermekei-e, vagy 
***nyok; a magyar pünkösd ün- 

Pe oszlassa el a ini szemünkről a 
tegye tisztánlátókká —

i

nek n Wye tisztánlátókká en- gáévá teszi s annak megfelelően 
apoRtni u ati J£e*btinhödött népnek ajánló jelentést fog kiadni azoknak 

aU’ j i az ezer^ves Magyar- az államoknak a számára, amelyek 
®unk?i.*iOnk atá.nab a magvetői és a magyar kölcsön jegyzésében részt 
kriK7f» »aoffy az utat a, vesznek. Ezután nyomban sor ke-
valósifS11 gaz8^ ?e^» tudják meg- rül a kölcsön aláírására és ezzel 
nem»»ui .anllt látnak. Ennek a kapcsolatosan rövidesen mcgtörté- 
m08t ek.?nJlal ásták meg a sírját, ■ nik a kölcsön technikai kibocsá-most m a sírjai,! niK a kölcsön tecnnikai Kioocsa-
munkJ? gUr0 permekéinek közös ; tása is.
Biere,,*’, « mc^rtése és szeretető Informátorunk annál :
Maó uiv- elvesztettünk: a inkább/ biztosra veliu.j mert Te-1
’árokat K’ béket és az -zeréves ha- leszky János és Popovits Sándor

I legutóbbi külföldi tárgyalásai igen |

Kenézy dr. orvostanár műtét után 
páciensében felejtett egy ezüst drótot 
Egy debreceni uriasszony kálváriája — Illyés József profeszor 
operálta ki a végzetes drótot — Az uriasszony kártérítési pert 

indít Kenézy dr. ellen
— A Hétfői Napló tudósítójától. -

A budapesti Pajor-szanatórium- • az asszonyt a műtét sikeréről. 
bán súlyos betegen fekszik özv. F. F. D.-nét, alig, hogy elhagyta 
D.-né debreceni uriasszony, 
az a hihetetlenül hangzó szerencsét
lenség történt, hogy a debreceni kli
nikán Kentei/ Gyula egyetemi tanár, 
operáció után benne felejtette azt az 
ezüst drótot, mely az operált testré
szeket összetartotta a műtét alatt.

özv. F. D.-né egy évvel ezelőtt a 
hozzátartozóinak erős belső fájdal
makról panaszkodott. A családja 
azonnal Kenézy Gyulához, a debre
ceni orvostani egyetem tanárához 
fordult. A beteg asszony el is ment 
Kenézy-hwi, aki többhetes kezei és 

| után kijelentette, hogy az operáció 
i elkerülhetetlen. Megállapította a 
pöntos diagnózist s az operáció nap
ját. F. D.-nét bevitték a Kenézy dr. 
vezetése alatt álló kórházba, ahol. 
megtettek minden előkészületet a 
műtétre. Elkövetkezett az operáció 
napja. Kenézy professzor és három 
asszistense elaltatták az asszonyt és 
megoperálták. A műtét után nem
sokára mint gyógyultál el is bocsáj- 
tották a kórházból.

F. D.-né hazament, bizva abban, 
hogy a hires professzor operációja 
meghozza a végleges gyógyulást 
Teltek a hetek, a hónapok, de a be
teg fájdalmai nemcsak, hegy nem 
enyhültek, hanem olyan hevesek let
tek, hogy F. D.-né ismét felkereste 
Kenézy professzort. A professzor is
mét megvizsgálta a beteget és meg
állapította, hogy a betegség végle
ges leküzdésére újabb műtét szük
séges. >

A megkínzott uriasszony megadta 
magát sorsának s beleegyezett az 
újabb operációba. Ez is hasonló mó
don, mint az első, nagy segédlettel 
történt, s az orvostanár, biztosította

Smith főbiztos 
Kállay Tibor társaságában elutazott 

A főbixtos moll terjeszti elő első havi Jelentőst! — 
A Jelentős kedvező Magyarországra nőzve — A genfi 

konferencián Kallay Képviseli Magyarországot 
Kállay Tibor nyilatkozik a Hétfői Naplónak

Smith Jeremiás, a Népszövetség 
által delegált ellenőrző főbiztos, 
hétfőn, délelőtt 10 órakor, a keleti 
pályaudvarról Kállay Tibor volt 
pénzügyminiszter és Tylor népszö
vetségi titkár, kíséretében Gcnfbe 
Utazott, ahol a Népszövetségi Ta
nács ez alkalommal foglalkozik a 
Népszövetség pénzügyi bizottságá
nak bevonásával a magyar szaná
lási akció kérdéseivel s ezzel kap
csolatosan a külföldi kölcsön vég
leges elintézésével, miután meg
hallgatják a népszövetségi főbiztos 
elsőhavi jelentését.

Illetékes helyről nyert informá
ciónk szerint a népszövetségi főbiz
tos jelentése a lehető legkedvezőbb 
adatokat tartalmazza Magyaror
szágról, s bizonyosra veszik, hogy 
a Népszövetségi Tanács a főbiztos 
jelentését minden vita nélkül ma
gáévá teszi s annak megfelelően

a 
akivel kórházat, ismét görcsös fájdalmak 

lepték meg. Betegen, agyongyötörve 
| felutazott Pestre, ahol egy neves nő
gyógyásszal megvizsgáltatta magát. 
Az orvos tüzetes szemlét tartott a 
fájdalmas testrészek fölött, de nem 
tudott semmit sem találni, amiből a 
betegség okát kiderítette volna, F. 
D.-né ekkor halálos betegen vonatra 
ült s elutazott Párizsba, ahol két 
orvosprofesszor tartott konzíliumot 
betegágyánál — szintén eredmény 
nélkül. A szerencsétlen asszony visz- 
szajött Pestre, s miután sehol sem 

! tudták meggyógyítani, végső kisér- 
1 letképén felkereste Illyés József dr. 
egyetemi órvostanárt, a Bókus-kór- 
ház főorvosát. A világhírű tudós 
alaposan megvizsgálta az asszonyt 
s vizsgálat közben megdöbbentő fel
fedezésre jutott:

F. D.-né beleiben egy ezüstdrótot 
talált, amit Kenézy professzor 
még a 8 hónap előtti operáció 
alkalmával a beteg beleiben fe

lejtett.
Az uriasszonyt Illyés professzor 
azonnal beszállitatta a Pajor-szana
tóriumba, ahol sürgősen harmadszor 
is inegoperáltúk .

A veszélyes műtétnél beigazoló
dott a végzetessé válható könnyel
műség, és Illyés tanár eltávolította 
a belekből a bentfelejtett hegyesvé- 
gü ezüstdrótot.

Mint értesülünk az ügy még nem 
nyert befejezést, mert a sok szenve
désen keresztülment Uriasszony be
bejelenti az esetet az Orvosszövet
ségnek és kártérítési pert indít Ke
nézy Gyula dr. ellen.

Vdgi Andor.

kedvező auspiciumok közt folytak 
le s úgyszólván bizonyos formali
tások elintézése van már csupán 
hátra.

A Népszövetség mostani ülésén — 
amelyen, mint ismeretes, — Benes 
cseh külügyminiszter fog elnököl
ni, Magyarország képviseletében 
Kállay Tibor v. pénzügyminiszter 
is megjelenik, aki főleg a szanálási 
akció keresztülvitelére vonatkozóan 
fog felvilágosítást adni a Népszö
vetségnek.

Munkatársunknak alkalma volt 
beszélgetni elutazása előtt Kállay 
Tibor v. pénzügyminiszterrel. Ma
gyarországnak a genfi népszövet
ségi ülésre kiküldött delegátusával, 
aki a következőket volt szíves mon
dani:

— A Népszövetség június 11-ikén 
kezdődő ülésein elsősorban Magyar
ország pénzügyi és gazdasági hely
zete kerül szóba mindazoknak a 
terveknek az alapján, amelyeket a 
magyar kormány a szanálási akció 
végrehajtására a Népszövetség de
legátusaival egyértelműen készített. 
Különösen az aranyköltségvetés 
egyes tételeit vizsgálja felül a Nép
szövetség pénzügyi bizottsága s en- 

i ncfc foapcsrfn a tisztviselő-kérdés 
rendezése is szóba kerül, mint amely 

I az arany-költségvetésnek legjelcn- 
I tősebb tétele.

— Az én misszióm voltaképpen, 
megadni azokat a felvilágosításo
kat, amelyek bizonyos kérdéseket 
tisztáznak, annál inkább, mert a 
Népszövetség pénzügyi bizottsága 
élénken érdeklődik a szanálási pro
gramra végrehajtása iránt.

— Különösen nagyjelentőségű a 
főbiztos úrnak az elsőhavi jelen
tése. Örömmel állapítom meg, hogy 
ez a jelentés a legkedvezőbb Ma
gyarországra s a főbiztos úr, aki
nek alkalma volt, mindenről szemé
lyesen meggyőződni, a legkedve
zőbb információkat tárja a Népszö
vetség elé Magyarországról. Tudo
másom szerint a kölcsön felvéte
lére irányuló tárgyalások is a leg
jobb úton haladnak s remélhetően 
a kölcsön felvétele a legrövidebb 
időn belül megtörténik.

A genfi útról

illetékes helyen

a következőket mondották munkai 
társunknak:

— Smith, Kállay és Tylor. tudva
lévőén azért utaznak Génfbe, hogy 
részt vegyenek a Népszövetség ta
nácsülésén, amely szerdán, június 
11-én kezdődik és a többi között az 
osztrák és a magyar' szanálási ak
ció ügyével fog foglalkozni. Smith 
főbiztos úr éppen azért volt a múlt 
héten Becsben, hogy az érdekelt 
részletkérdéseket Zimmerman-naX 
megbeszélje. A főbiztos a népszö
vetségi ülésen előterjeszti első je
lentését a magyar szanálási akció 
helyzetéről és be fogja jelenteni, 
hogy a szanálás első aktusa meg
történt: A Magyar Nemzeti Bank- 
megalakult. Mindazok a hírek, 
amelyek a genfi úttal kapcsolato
san érdemleges tárgyalásokról szól
nak, nem egyebek, üres kombiná
cióknál. Egyszerű jelentéstétel lesz. 
Kállay Tibor a kormány képvisele
tében jelenik meg.

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

A legkitűnőbb uzsonna és reggeli
Egy középdoboz ára 35.200.— korona 

forgalmiadéval együtt

Cérnagrenadinok 
Eponzskelmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Llbertik, pikék 
Vásznak, slfonok 

óriási választékban, jutányos áron

Kiéin Antal
tflvatáruhásában

Klrály-ufca53.szám
(Akácfa-utca sarok)

SZAKORVOSI vér- és nemlbetegsk 
részére.

EZÜST SALVARSAN-OLTÁS. — Rendülés egész n«p 
RAkóczi-út 32. I. etn. 1. Rdkusssl szemben.

Frakk és szmoking 
öllttnvíik kölcsönzése, kevete -■ nált 
térfirűhák legolcsóbban kaphatók. 
íiArmltyen fórflruhAhat állan
dóan ve zck. Frost A. I.a|os, Ví.? 
* * ere cac n-utca 47. Telelőn 203--.J



4

Puszfulöban a néprajzi Muzeum 
Eső, penész, rnly pusztítja a milliós műkincsekéi — 
Nincsen benzin, dssztUME! visre nem telik — Tudósok 

mint vándorfetografusok
- A nettéi Napló tudósítójától. —

A városiig.!! íparrsrnokban árnmin-inék n műtárgyakat. Erro a célra ki- 
tavásárt rendeztek. Díszes pavillonok- - 
ban felhalmozott árucikkek tarka soka
sága, gépek dohogása, autók pőfögéso 
hirdeti a magyarság gazdasági kultúrá
jút. Az Iparcaamok egyik épiiletszár- 
nyáhan azonban szomorú pendant-ját 
látjuk ennek a képnek. Ebben az épü
letszárnyban van elhelyezve a Nemzeti 
Múzeum Néprajzi osztálya.

Az elhanyagolt, ütötl-kopott, rozzant 
tetejű, múzeum céljára teljesen alkal
matlan épületben van elhelyezve az a 
rengeteg néprajzi vonatkozású anyag, 
mely arra volna hivatva, hogy Európa* 
szerte bizonyítsa a magyar kultúra, a 
magyar tudomány létezését. A muzzv.m 
anyaga teljesen ki ugn szolgáltatva oz 
időjárás szeszélyének. Télen a fagy, a 
jég, nyáron az esővíz, a hőség pusziítjn 
a pótolhatatlan műkincseket.

El kell égetni a műtárgyakat, mert 
megpe n észesed nek

Az elmúlt tál óta a legkülönbözőbb 
hírek keringenek 
kések gondoskodj! fogni-.:- megfelelő he- 
lylségről. Szó volt 
városi kasz’én .

építeni a Néprajzi Muzeum. számára. 
Volt még néhány más terv is. A vége 
azonban nz lelt, hogy a régi rozzant 
éptUotfedolct kátránnyal kezdték be
fedni.

Időközben megkezdődött az Áruminta 
vásár. A pavillonok építkezése és a lá
togatók tömege olyan port vert fel, 
hogy a közös épületben levő muzeum 
szekrényeit és n szabadon levő tárgya
kat ujjnyi vastagon lepte el a por. A 
fedési munkálatokat is abba kellett 
hagyni. Egy héttel ezelőtt az emlékező
tea nagy vihar persze újabb károkat 
okozott. Egy betört ablak cserepei dara
bokra zúztak közel tiz darab milliós ér
téket reprezentáló japán vázát. A be
szivárgott esővízben elázott és megpenó- 
szodett több osztyák eredetű hímzett ing. 
Ugyancsak a penész piírzlitott el egy 
hl nüjésmotivuin gyűjteményt. Az elpe- 
nészedett műtárgyakról pontos rajzokat 
készitettek, hogy megőrizzék, az erede
ti'fitt pedig “hnytebmélo ■’WMvmeg-' 
semmisíteni.

Szomorú állapotba került fíiró Lajos, 
e neves tudós itt őrzött gyűjteményé
nek egy része Is.

A sásrostokból készült tárgyakat a 
▼íz, a bőranyaguakat a penész, a szövot- 
nemüeket pedig a moly pusztítja.

Még desztillált vízre sem telik.
A muzeum hijján van a legelemibb íol- 

nzcreléseknek és segédeszközöknek. Nincs 
elegendő mérgező és preparáló anyaguk. 
Nincs benzin a molyok irtására, nincs 
ssénkéneg. Desztillált vízhez is csak a 
Vegytani Intézet jóvoltából jutnak. 
Nincs modern fényképező készletük. 
Mióta eredőt! anyagokat nem tudnak 
vásárolni, legalább fényképezni szeret-

arról, hogy az illeíé-

HÉTTŐI NMPEÓ Budapest. m, *

lelkes tudás. Ok azok, akik naprtl-napra párt a hét fölverni • . ~
SS. *ÍTÍnó “• fe dönteni foL

mondhatatlan szükségük lenna egy 
mozgófénykép felvevő gépre. Foto felsze
rel-híj k tönk remegy az alkalmatlan la- ! 
boraíoriumban, az ep:demikusan nedves’,.- ------- -- ---------- ■
sötétkamrában. Mérgező helyiségük kint; ícfpérí ezerébe néprajzi vo; 
h Hermina utón, egy bérházban van el-1 ta[^afeal szednek össze tőlük. 
helyezve. I Most Kállay Tibor kezdemé:

Vándorfotografusnak csapnak fel a 
múzeumi örök

.... . . EvuKjnuui annyira ért'
A Néprajzi Múzeumnak nyolc főtiszt-1 táncról, a kállai kettősről 

je van. Nyolc ember. Nyolc tanár. Nyc
4W •„

Bérelik megmenteni a magyar kultúrá
nak ezt a mostohán kezelt végvárát. A 
leghihetetlenebb, ötletes módon dolgoz
nak a muzeum érdekében.

i Hétszámra járják a vidéket, hogy uj
I anyaggal gazdagítsák az intézetet. Pénz 

rendeU^«<ikre. Még kikülde- tea tárgyalását Ezután 1-7\íe\ tesi dijat sem kapnak. Lakás és étkezés vasiatok kl?ebb
tekintetében a vidéki intelligencia tá
mogatására vannak utalva.

De azért segítenek magukon. Lefény
képezik a falusi parasztokat és a fény-

‘ t vonatkozású

■ Most Kállay Tibor kezdeményezésére 
J társas kirándulást terveznek NagykúI- 
lóra. A kirándulás jövedelméből mozi
felvételt fognak készíteni a ronografla 
szempontjából annyira értékes magyar

Ifetaro' Almássy László ez^ 

vadatok követarkZ^ 
az indemnltásl javaslat k.Hú- Előb tennék^ a 
bizottságnak kell a felhaS^ 
javaslatot letárgyalj reS 
azonban, hogy ez rövidesen

Most készül a vádirat 
.ZslclMt Lajos zsarolási íisvé 

Juifus vésén lesz a fötármlás

t arról, hogy egyik fő- 
■pyát fogják ái-

A kiviteli engedélyekkel űzött pana
ma”.-.'lak terheltjét Eskütt Lajost, tudva- 
b főleg félévig tartó vizsgálni fogsága 
után óvadék ellenében szabadlábra he
lyezték. Eskütt alig hogy elhagyta a fog
házat, tőzsdézni kezdett s elveszítette 
összes vagyonát Hogy pénzre tegyen 
szert, azzal a fr-nyegetődzéssel közeledett 
t ;bb ismert nevű politikushoz, hogyha 
nagyobb összeget nem fizetnek neki,'le
leplezi őket hogy ó'k is részesei a kivi
teli panamáknak. Ezt a fen y égetődzését 
és zsarolását arra alapította, hogy ami
kor még titkára volt Nagyatádi Szabó 
István földmívelésügyi miniszternek, 
több fontos levelet hazavitt a miniszté
riumból és ezeket a leveleket úgy el 
tudta rejteni, hogy azokat még a ház
kutatás alkalmával sem találták meg 
nála.

Eskütt türelmetlenül sürgette a zsaro-

lást manőverezéséhez kiszemelt politiku
sokat a fizetésre, végül is ezek a rendőr
séghez fordultak oltalomért, mire Es- 
kilttet újból letartóztatták. A zsarolás és 
lopási ügyben dr. Zactkó Béla vizsgáló
bíró a héten teljosen befejezte a vizsgá
latot, Esküit bizonyítás klsgéezitéol In
dítványát pedig elutasította éa ezt pár 
napra rá a vádtanáes Is jóváhagyta.

A vizsgálóbíró már a múlt héten le- 
küldte a bűnügy Iratait az ügyészségre, 
ahol Moldovdnui Géza dr. ügyész azon
nal hozzáfogott a vádirat elkészítéséhez. 
Amennyiben es hamarosan elkészül és 
vád alá helyezés lesz az ügyben, Bikütt- 
nck mind a két bűnügyét egyesíteni fog
ják és nem lehetetlen, Jiogy Törekg Géza 
dr. kúriai bíró tanácsa július hó vége 
felé már le is tárgyalja az egyesített 
bűnügyet

Szerdán délután a pénzügyi ki 
zotttóg már tárgyalás .iá 

az indemnitást.
Hogry aztán az indámul tás lptár^. 
láaa után mi következik, az 
közi értekezlet eredményétől, ill,Z 
az egységespárti értekezlet dönttó. 
tol függ.

— Június 18-án, szerdán - 
tatta Almássy László, az 
párt Eszterházy nccal helyiségét^ 
nagy ünnepség lesz. Csonka-Sat 
mar megye székhelyének: Máténál, 
kának a küldöttsége ugyanis ekkor 
fogja átnyújtani Bethlen István 
gróf miniszterelnöknek a díszpolgári 
oklevelet. A miniszterelnök úr ei 
alkalommal nagyobb beszédet mond 
az országos politikai helyzetről

Férfi- é» nói dpő- 
kUlőnlegecsegeket

részletfizetésre
napiárban mérték után késiitgn) 
Némát«» erdélyi, Bérkoala «. H

liiairö pártközi értekezlet lesz
Szerdán Bethlen Is résztvesx a megbeszélésen 
aímásy László a parlament munkarendjéről

Almássy László
a következőket mondotta:

— A helyzet ezidőszerint tisztázat
lan.

Szerdán újra pártközi értekezlet 
letz a parlamentben és ez alka
lommal részlvess a mcgbcssélé- 
zen Bethlen István gráf minisz

terelnök is
Amennyiben a pártok szerdán sem 
tudnak megegyezni a nyári szünet 
és a legközelebbi munkarend kérdé
sében, ebben az esetben az egységes

Bethlen István gróf miniszterel
nök az ünnepeket Gödöllőn töltötte, 
ahol Horthy Miklós kormányzó ven
dége volt. A miniszterelnök csak 
kedden reggel érkezik vissza Gödöl
lőről, és így a parlamenti munka
rend aleknlása tekintetében még 
nincs döntés. Pont' ken a pártköz! 
értekezlet tudvalévőén nem tudott 
megállapodni a nyári szünet kezde
tének időpontjában. Teljesen bizony
talan tehát, hogy a képviselők mi
kor kezdik meg nyári vakációjukat.! 
Kérdést Intéztünk ez ügyben az egy-: 
séges párt ügyvezető alelnökihez: |

Afejfájást 
fáradságot és derékfája*, a memrtl- 
tetö iára, kísérő jelenségeit tftertk 
hetjfik, ha Borson-gumraárkot é> 
Beraon-gumlfáltalpat viselünk,' 
mert ez esetben a hátgerinc és az 
IdeCTendszernlncsenJátísközbenrib- 
ködtatásnak kitéve. Ügyel jenMiát mit 
az új cipó vásárlásánál arra, hogy 
Borson-gumlaarok és Borson- 

tumlféltalp legyen rajta

Magyar kir. jg&jíK udv. szállító

Alapíttatott: 1850

Az orszá
SEMLER J, 'z■„*
legnagyobb szővetárubáza

udv. szállító

ftjáníja dús raktáron levő legfinomabb

sz6vetküi6nlegességeit
NMet: Bé«l ucca 7. - -------------  „,w n6|t01|<t. Koron.M„M ,
R cégnek a következő városokban vannak lerakatai: ff*»Yinn~ir
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Éber Antal

ausztriai pozició képét fogják fel
venni.

— A tőzsdén várható eseményekre 
vonatkozóan véleményem szerint, ki 
kell mondanunk, hogy

amíg a szanálás minden reláció
jában befejezést nem nyer, túl
ságos jelentőségű fordulat néni 

várható.

Biztosra veszem, hogy már a legkö
zelebbi jövőben meg lesz adva a le
hetősége annak, hogy a külföldi 
pénzcsoportok és külföldi vállalko

zás, mint vásárló lépjen fel a buda
pesti piacon és szervesen belekap
csolódjék a magyar értékpapírpiac 
vérkeringésébe. A helyzet itt is az, 
hogy ausztriai példát kell követni, 
bár erre nekünk még nagyobb szük
ségünk van, mint Ausztriának.

— Errevonatkozó kilátásaink

. aktuális pénzügyi kérdésekről 
ax ésa tőzsdei helyzetről

-„ .íiódni fog a korona — Aranymérleg és külföldi « javíthatja meg a tőzsdét — Sürgősen rendezni 
vásárlás Jav""ak'e|| aK osztalékpolitikát

. lö«a«lasúíi élet mai bizony- 
, mellett élénkén es elhata-
í elénk aZ a,kérdeS’ 
' . szanálás és az ezzel kapcso-
hogy nónzüs'i erőforrások milyen 
’ °Mkben fogják befolyásolni gaz- £ keményeinket és a pénz
el konszolidáció milyen momen- 
Xkban fog jelentkezni A penz- 
S élet vezérei meglehetős szk.p- 
£san ítélik meg a helyzetet, ami
én nagyrészt szerepet ja szik az a - 

talános európai depresszió es hi- 
,0Dytalanság. A világtőzsdék is any- 

ra magukon vise ik a helyzetnek 
éri a pesszimlsztikus megileleset, 
h„„v _ bár csak egy átmeneti hul
lámzásról van szó - az értékek sú
lyos mérvű leromlása meg a londo- 
,j és amszterdami tőzsdén is na- 
nyóbb zavarokat okozott.

Ami a helyzet magyar vonatkozá
sú részét illeti, a pénzügyi szakem
berek véleménye szerint, nagyobb 
ílimatok árán rendezhető lesz és 
régre elérkezünk a pénzügyi bizony
talanság likvidálásához is, amely 
piacainkat szervesen és intenzíven 
belekapcsolja az európai vérkerln- 
gésbe.

Xz aktuális pénzügyi kérdésekre 
és a tőzsdén várható eseményekre 
vonatkozólag megkérdeztük

Éber Antal kincstári főtanácsost, 

a Magyar-Olasz Bank vezérigazga
tóját, aki a következőkben volt szí
ves felfogását ismertetni:
- A szanálás eredménye — véle

ményem szerint — pénzügyi, ,?lc- 
tűnknék gyors és radikális konszo- 
/idálásajfsz. .J&. Korányi pénzügy.- 
miniszter úr megvalósítja azokat a 
terveket* amelyek ma részben a kezr 
dél stádiumában vannak, 
lebonyolítás alatt állanak, 
szanálás munkája befejező 
mába jut. Ez a nyugalmi 
főleg arra lesz befolyással,

Bethlen István gróf budai beszéde 
az érdeklődés előterébe állította a 
fővárosi kérdést Politikai körökben 
egyértelműen megállapítják, hogy a 
budai beszéd félreérthetetlenül 
Wolff Tfárbly 4 tfléiP flezJWRHt ki, 
Wolffnak tehát le kell vonnia a kon
zekvenciát. Mindenki joggal hihette, 
hogy Vff.olff Károly ^zekután .kilép 
a kormányt wmogaló Keresztény 
Gazdasági Pártból. Munkatársunk 
ez ügyben felvilágosításért fordult 
a párt egyik vezető tagjához, aki a 
helyzetet a következőkben ismer
tette :

— A Keresztény Gazdasági Párt 
tagjainak túlnyomó része kellemet
lenül érzi magát. A pártban ugyan
is annyira tisztázatlan a helyzet, 
hogy már három frakció áll egy
mással szemben: Wolff Károly és 
néhány híve Wolffék és a Bethlen- 
pártiak. Tévedés volna azt hinni, 
hogy Wolff és Wolffék azonosak. 
Wolff és Wolffék éles harcban álla
nak egymással.

Wolff Károly és néhány híve 
ugyanis még mindig abban re
ménykedik, hogy résztvehet az 

egységes polgári frontban.

Wolffot ebben a törekvésében min
denáron megakadályozni igyekeznek 
egykori fegyvertársai, az úgyneve-

részben 
akkor a 

stádiu- 
stádi mn 
hogy

a magyar korona úgy külföldi, 
mint belföldi relációban stabili* 

zálódjék 

és semmi körülmények között no le
ijén kitéve további esetleges esé
seknek és értékhullámzásnak.

A koronának feltételenül stabi
lizálódni kell.

mert a már most legközelebbi jövő
in folyósítandó 250 millió arany- 
korona-bölcsön cs a legegészsége- 
i(bb alapokra lefektetett Jegybank 
működése az ország valutáját vég
eit biztos bázisra fekteti. Fontos kö
rülmény, hogy

a korona áresését spekulatív 
módon megjátszani tovább nem 

lehet
ts az esésre való számítás mint egy 
l:,'Zgazdasági folyamat megszűnt lé- 
''ziii. A biztos szilárdulás maga 
wlan vonja, hogy a hazai vállala- 
"’knak meg lesz adva a lehetőség 
arra nézve, hogy

no kelljen tárcájukban deviza
készletet tartani

? >u.v a még fel nem használt kész- 
,. ,i ”. .a Jesybank részére szolgál- 
il,'iutják be. Az így felszabaduló 
“^'lehetősen nagy ‘ '
’fftu biztos hatalmi 
Jtf?yhank kezében. 

devizakészlet 
szerv az új

*" *Y Pénzügyeknek biztos alapok
ul! u ^fektetése, bár kisebb mér
tben, de technikájában és kivite- 
n*)8v«U,ÍJ,anttz lpsz’ ami Ausztriá- 
M ^vetkezett be a szanálás után 

gazdasági viszonyaink az akkori

azonban ma meglehetősen kedvezőt
lenek és nem sok kilátásunk van ar- 
ranézve, hogy a program már most 
megvalósuljon.

— A külföld most nem léphet fel, 
mint vásárló a magyar piacon, 
mert nincs meg a lehetősége egy 
könnyen realizálható bekapcsoló
dásnak. Legfontosabb teendő itt te
hát

az osztalékpolitika gyors és ra
dikális rendezése.

Ami más szóval annyit jelent, hogy 
első és legfontosab teendő e tekin
tetben az aranymérlegek készítésé
nek megkezdése. Ha a kormány, 
amint azt megígérte, megadja a le
hetőségét annak, hogy az arany mér
legek készítése a bankok ás válla
latok részére lehetővé váljék, a hely
zet lényegesen javulni fog. Ennek 
eszköze természetesen, hogy a mai 
adóalapról, mly minden realizálási 
lehetőséget kizár, le kell térni.

— Tekintetbe kell venni továbbá 
azt, hogy a mi helyzetünk Auszt
riáénál jóval jobb és egészségesebb. 
A magyar piacból hiányzik az a be
teges elözönlöttség, aminek bizonyí
tására elég felhozni azt, hogy a ma
gyar jegyforgalom alig egyhatod 
része az osztrák bank jegy fór gólom
nak.

Wolff reméli, hogy részi vehet 
az egységes polgári frontban
Wolffék harca Wolff Károllyal — Három frakció a 
Keresztény Gazdasági Pártban — Ugrón és Rassay 

várakozó állásponton
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

zett Wolffék: Buday Dezső, Csilláry 
András, Petrovácz Gyula és a párt
ból kilépett Benárd Ágoston. Wolff 
Károly részvételét az egységes pol
gári fronton a párt több tagja szí
vesen látná, sőt efct szükségesnek 
tartja, viszont a harmadik frakció: 
a bethlenisték arra törekszenek, 
hogy Wolffot és Wolffékaty a pártbó1 
kilépésre kényszerítsék. A frakciók 
nem mernek egymással összeütköz
ni, mert attól tartanak, hogy a ke
resztény gondolat szenvedne veresé
get. A párt túlnyomó többsége ab
ban bízik, hogy mégis csak sikerül
ni fog a kooperációt megteremteni.

— Azokban a körökben, amelyek
nek a Bethlen kéznyujtása szólt, 
éppen a Keresztény Gazdasági Párt 
válsága szolgál a végleges elhatáro
zás akadályául. Ugrón Gébor és 
Rassay Károly, akikre a miniszter
elnök felhívása félreérthetetlenül 
vonatkozott, nem hajlandók semmi
féle olyan egységes polgári front
ban való kooperációra, amelyben 
Wolff Károly vagy Wolffék is sze
repelni akarnak. Énnek a kérdésnek 
a tisztázása nélkül a megoldás el 
sem képzelhető. Minden attól függ 
most, sikerül-e a fővárosi javaslatot 
a nyári szünet előtt letárgyalni, ha 
nem: akkor a fővárosi választás 
csak 1925 elején lehet aktuális.

Köztúrsasáöi megmozdulások
Romániában

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
(A Hétfői Napló erdélyi tudósítójától.) 1 A feszültség a besszarábiai határon is 

Néhány nap előtt a világsajtót is be-jegyre nő. Hir szerint a halármenti vá- 
járta a hir, hogy Románia a nagy poli
tikai válságok napjait éli. A cotrocenlí 
lőszerraktár robbanás részleteire csak 
most derül világosság. A lapok 
nyíltan bolsevista gyújtogatásról Írnak, 
ezzel szemben azonban általános a vé
lemény úgy a regútban, mint Erdély
ben, hogy a robbanás mögött nagyará
nyú biinös panama van s az érdekeltek 
ezzel a robbantással akarták megelőzni 
a ISszerszálHtások mennyinWn-k cüon- 
őrzését.

rosokban mindent megtettek arra, lio. 
egy esetleges orosz betörés no találja ké
születlenül Romániát, A határmenti köz
ségekben minden fogatot és élő állatot 
összeírtak, nyilvántartásba vélték a ta
karmánykészleteket s egyes vármegyék
ből máris lázas sietséggel folyik az 
élelmiszer- és takarmány szállítás.

A román hivatalos hatóságok bizal
matlanok nemcsak Erdéllyel, de a 
besszarábiai lakossággal szemben i«. 

i Mosoiu tábornok, akit a besszarábiai 

hadműveletek irányítójául szemeltek ki, 
a közelmúltban népszavazást rendelt el, 
hogy megtudja, vájjon a lakosság áldo- 
Eatkészségéro számi that-o az orosz<-ro- 
mán konfliktus esetén. Arról értesülünk, 
hogy e» a népszavazás Romániára nézve 
kedvezőtlen volt, amennyiben a lakosság 
kétséget kizáróan adta tudtul Románk.- 
nak, hogy nem hajlandó vérét ontani 
Besszarábiáért, sőt a csapatok ellátását 
és élelmezését se segítik elő.

Nem kevésbbé bonyolult, a belpolitikát 
helyzet is. Bár a regútból minden hír
adást lehetetlenné tesznek, annyi mégis 
kiszivárgott, hogy az Avarescu-f élő 
mozgalom még nem ért véget, sőt Ara- 
rescuék segitőcsapatokát kaptak más el
lenzéki pártokban. Ezzel kapcsolatosan 
erős megmozdulások vannak a köztár
saság felé, sőt annak is híre járt, hogy 
a román királyi család máris lépésekét 
tett arra, hogy amennyiben a mozgalom 
megerősödik. külföldre menekülhessen. 
Általában Románia ezekben n napokban 
egészen a háborús állam képei ínutal a 
s ennek a veszélyét növeli a Bratianuék 
külpolitikai kudarca.

Arról is beszélnek, hogy Románia. a 
júniusban megtartandó kisantant konfe
rencia elé kérdést intéz, hogy a kis- 
antant szövetséges államai milyen ma
gatartást tanúsítanának egy orosz-ro- 
nán háború esetén. Bár Csehország és 
Jugoszlávia e kérdésben már elutasí
tóan nyilatkoztak. Románia bízik, hogy 
mindkét állam felfogását meg tudja vál
toztatni. Amennyiben ez nem sikerülne, 
úgy Románia kizárólag Lengyelországra 
támaszkodhatna.

II. osztályénak húzása

június I7 és 18-án lesz
Kérjük, hogy sors legyét mindenki 

•UrgőBon ujítea meg, 
különben minden további Igénye olvéez

Hivatalos megújítási árak:
egészsorsj.negyodsorsj. fálsorajegy

10.000 20.000 40.000

iiom
azonkívül 1500, vidékro 2000 kor. portó, 

nyeroményjegyzékek és költségekért, 

MlWilggg
az rendeljen bármely elárusítónál 
A vételsorsjegyek hivatalos árai:

- negyed fél egész

-
i.

20.000 40.000 80.000
A XII. o«atály«orej*t6kon 24.000 nyerő- ■ 
ményt — Rzenzftciös fönyoremönyekot — B 

aorsolnak ki 8179 millió öoazegben H

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben m

egy milliárd korona |
Játéktervet minden elárusító küld g|

Kárpitosáru, vas- és rér.bútorgyára

Szőnyeg, poKróc, függöny,
ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, nyitgszékck, 
leány szoba-, előszoba- és kertiimtorok, •rnyok cs 

sátrak minden kivitelben kaphatok
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„Bűnös vagyok, bünftíídni akarok'— - 1
Apró karco’t egy haiátas Itétet kihirdetéséről

Alig volt 9 óra reggel. A naptár szom
batot mutatott. Jnniuu 7. A nyári nap 
még a kora délelőtti fellegekkel játsza
dozott tréfás játékot, (’snk a Markó uc
cu volt elevenebb. Még alig bujt elő a 
nap. nyüzsgő, zajorigó, idegesen türel
metlen tömeg ücsörgött, izgult a Markó 
uccui törvényszék épülete előtt. Nagyob
bá r« nők. Társaságbeli hölgyek, díszes 
kulupokban, festett urcokkul, sokszínű 
tarka ruhákban. És mindenki izgult, 
mindenki ideges volt. Szorongva izzad
tuk n tömegben, előrefurakodtak, villogó 
szemekkel, idegesen feszülő orcimpákkal 
törtetlek (dóré, Mindeník szorongatta 
kezében a belépő jegyei és mindenik 
félt, hogy nem jut helyhez, hogy nem 
hallja, mikor Tóth József fejére ráol
vassa a bíró a halálos Ítéletet, nem lát
ja közelről Tóth József elsápudását a 
liulálos ítélet hallatára.

Betbges izgalom ült az arcokon, hogy 
ott lehessenek, ahol emberek élete felett 
mond ítéletet a földi igazságszolgáltatás. 
Valami érthotctlon, valami mogfogha- 
tallan hisztéria űzte az embereket, hogy 
lássák a bűnösöket, akik gyilkoltak. 
Pcrvorz vágyakozással törtettek előre, 
hogy közeliikbo lehessenek azoknak, 
akiknek kezét embervér szennyezte.
Fogadósak életre-haláira
A Marké) uccui törvényszéki palota es

küdtszék] nagytermében hirdették ki a 
rákosszentmihályi tömeggyilkosok ügyé
ben az ítéletet. Aki bejutott a terembe
— pesti asszonytipnsok — egy pillanatig 
Ke nyugodott. Mindenki tudott részlete
ket. l'jabbakat. És megindultak a talál
gatások. Fogadásokat kötöttek életre, 
halálra.

Feszült, izgalmas pillanatok voltak. A 
l'nlhisztó nudegbon az izzadtság verej
téke gyöngyözött a női arcokon. A nők
— ebben se tagadták meg magukat —- 
nz utolsó pillanatban, az izzadtságtól 
párás levegőben, rutinos mozdulattal 
még egyszer rediküljökbe nyúltak. Elő
kerültek a kis tükrök, a púderes pama
csok, a pirosító rudak s miközben ka
cér pillantásokat' vetettek jobbra-balra,

,-Wi F'j' az-utolsó
’ okul. A halál levegőjében is tet-
í akartuk..

A bíróság . „
tagjai ünnepi feketébe vonultak 
Leitner l’iil elnök méltóságos alakja — 
mint az igazság élő szimbóluma — tűnt 
fel s nyomában a kísérő bírák. Az 
férőmben pillanatokig girt csend ült. 
Minden szem oda tapadt az elnök aj
kéra. mikor ünnepélyes komolysággal 
felállt s kimondotta:

— A magyar állam nevében! 
A tömegen az 

vibrált. Mindenki 
szót.

fel.

izgalom 1 ni feszültsége 
előrehajolt ér, lesto a

Az ítélet

_____________ faulu, u

“ maa^ ^e‘ö-aet.bv,

: nyakat kapott,
■ lloz, amikor koronát fehel ÍJt’ »«■
■ sportszerűségére. Az űrétől*'6* 

dozutkeszségóből nia <ui < gy°8’»l«t á. döntésro az Emé^'X-p ' "a" i. 
a magyar
szenzáció szempontjából , ‘W 
messze fölötte kll a
bécsi iigclo-derbynek is, mert n™fail* 
ionyészvorsony kerül lefutásra h° 
négyévesek olyan erípróbé.ákém“™ ‘ 
yenben meg az üg0(ij «®.

liasem volt része. Az az üli lát uk ,0' 
olsa magyar derbyro csak ewiatgy “ 

dót és alkalmat nyújtott arra is ’1„”* 
az ügető derby-évjárat. összes k JS 
gm.mogidenhessenok a nagy 0^

Sportszompontból valóban 
eióssa is alakult a mai nagy 
mert megjelenik startjánál az in 2 
esi ugeto-derby nyerője, Coriolánus í 
résztvesz a versenyben tben is, amci' 
nelc tudvalovöleg nem volt köteled 
sége a bécsi derbyben, bár ifcfX 
mái a legjobb négyévessé avatták im, 
Bécsbon is. liésztvesznek uiég a 
sonyben a magyar ügotősport kiválj' 
nők is ' ÉVa,a"m’ ^lemnycs és Unj.

Ami már most az esélyeket illeti 
előre agy tetszik, mintha Corlolanls" 
Éber purlmrea lenne csak a mai mén 
kozés. De tekintettel arra, hogy a mi. 
gyár ügetőknok a pesti pálya sokkal 
megszokottabb, mint ezeknek a bécsi 
crakeknek, nincs kizárva, hogy Éva 
Iónná, Leleményes <v Bajnok is dönten 
beleszólhatnak a verseny finisébe. 
tanya minapi vereségét nem lehet reá
lisnak elfogadni s egészen bizonvos 
hogy a Derbyben városra hajtva esetleg 
rovansot is vesz szerdal legyőzőién 
Frescon. Amikor tehát az

gyilkolt volna. Nem is a féleségéért 
gyilkolt, mert elhagyta volna őt Kc- 
ve.ssnéért, hanem mert ő szerette a 
pénzt.

Az Ítéletben megnyugodott. Ez is egy 
probléma a lélekvizsgálók számára. Én 
azt hiszem, a kisintelligenciáju emberek 
olykor feltűnő tiszta látásából nem kért 
kegyelmet. Úgyis tudja, hiába. Molnár- 
Tóth csak az utolsó félórában fog meg
törni s akkor talán elfeledi fanyar mo
solyát is.

Kanozsay Dezső és Puskás Albert nem 
problémák a lélekvizsgálók számára. 
Bűnöztek, mert alkalom volt arra s 
mert megfizették érte. Az a tipus, akik 
iránt nem lehet soha részvétet érezni.

Bűnösök-e az asszonyoki Igen e vagy 
nem? Súlyos probléma. A törvényszék 
kétségtelenül rehabilitálta őket. A tör
vényszék ítéletét csak bizonyított té
nyekre alapíthatja. A szivek ismerője 
esak az Isten.

Tóthné intelligens asszony és tudja, 
mit csinál. Férje halálos ítélete után, 
mikor a saját felmentő ítéletét hallotta, 
mosolyogva nyúlt hátra és megszorította 
védőügyvédje kezét.

Kanozsaynó éles arcéle nem kelt ro- 
konszenvet. Ez csak fokozódik, amikor 
beszél. Jó az emlékezőtehetsége. A dá
tumok labirintusában otthon volt. Min
dig védekezett, olykor nem éppen illően.

Puskásnéről azt mondták, hogy nem 
szerette az urát s a tárgyalások alatt az 
asszonyi szeretet gyöngédségével hal
mozta el a férjét. A legintelligensebb a 
vádlottak közt. Amit mond, őszintén 
mondja. Nem is vallott ellene senki ter
helőén. A bíróság felmentette.

. nat s az elnök komoly méltósággal 
i ' i'md'ii ki az igazságszolgáltatás első 

Ítéletét. Halál. A tömeg megtorpant az 
cl.-ő percekben. A halál leheleto süvített 
végig a termen. Mindenki érezte a ke
gyetlen kaszás suhintásának szelét. A 
festett arcokon megdermedt a mosoly, 
a habit rémsége ült ki a lázas szemekbe. 
Egy pillanatig tartott az egész. Aztán, 
mim mikor a zsilipeket szétnyitja az 
áradat, tompa morajlás zúgott végig a 
termen. Egy pillanatig tartott mindez. 
Az elnök felnézett, figyelmeztette a 
hallgatóságot, de akkora már lecsönde
sült minden.

És az elnök tovább olvasott: Kanozsay 
éh tfogytiglani fegyház, Puskás Albert 
hatévi fegyház stb. A tömeget már alig 
érdekelte az Ítélet. A hisztériás arcokon 
a csalódás jelei mutatkoztak. Csak 
egyetlen halálos Ítélet? Akiknek még 
percek elölt a halál hallatára ajkukra 
fagyott a mosoly, most csalódottan iz
gultak.

Az asszonyokra került a sor. Molnár- 
Tóthné, Kanozsay Dezsőné, Puskás Al- 
bertnó kövülten állottak, mikor nevük 
elhangzott. Még egyszer felcsapott az 
izgalom lángja. És hallatszott:

— Molnár-Tólli Józsefnét, Kanozsai 
Dezsőnét és Puskás Albertnét a tör
vényszék a bünsegédi bűnrészcsség vád
jai alól felmenti s azonnali szabadlábra- 
helyezésükct rendeli el.

Néma csend. Az emberek egymásra 
nézlek, mintha egymástól vártak volna 
magyarázatot. A női hallgatóság bizo
nyos győzelmi mámortól ittasodott meg 
pillanatok alatt. Az asszonyi szolidari
tás meleg pillantásokat küldött a fel
mentett feleségek felé. Aztán...? Azután 
már mindenki szabadulni akart a te
remből. A fullasztó levegő ránehezedett 
a hallgatóságra, a tömeg, mely előbb 
még az izgalmaktól fe ízűit ílgyolemmel 
kísérte az Ítélet szavait, percek alatt 

I összezsugorodott. Már nem érdekelte 
semmi. Kíváncsiságát kielégítette. Már 

. szívesebben izgult volna a Dunaparton.

Az elmének
Hosszasan elnéztem Tóth Józsefet. En

nek az embernek leikéhez négy ember
idet kioltása tapad. Érdekelt ez az em
ber. Cinikusan rögzült bünös-e Molnár- 
Tólli, vagy bűnbánó. Érzi-e súlyát négy 
ember meggyilkolásának. Mi 
bűnre.

Néztem őt, mikor vallott, 
I vékonyan, fennakadás nélkül 
a szörnyű bűnök mindenikét. 
őt, mikor az Ítélet szavát 
mely halált mondott rá.

Azt hiszem, hogy ez az ember nem ci
nikus és nem is bűnbánó. Tóth József 
ma is tudna gyilkolni — a pénzért, a 
\ agyonért, az úri élet lehetőségéért. Bár 
értelmesen beszél és jó külső megjele
nés, alapjában intelligencia és morális 
érzék nélküli.

Vannak ilyen embertipussk. Bűnözők,
I....... i, 1..... i.i , • ...

vitte őt a

mikor fo- 
sovolta fel 
És néztem 
hallgatta,

Molnár-Tóth védője védői jogára és 
erkölcsi kötelességére való hivatkozással 
fellebbezést jelentett be a halálos Ítélet 
ellen. Molnár-Tóth még egyszer szólott:

— Nem kívánok kegyelmet. Bűnös va
gyok, bűnhődni akarok.

A tömeg, mely hallgatta a szavakat, 
megnémult az izgalomtól s a négyszeres 
rablógyilkos hőssé nőtt betegesen inger
lékeny asszonyok túlfűtött fantáziájú
ban. (nő)

üincs
csúnya nő, mióta a Dinna-alabástrom- 
puder, Diana-szappan és a Diana-krém 
létezik. Ezeknek a csodaszereknek a hasz
nálatától eltűnik a szeplő, pattanás, mi
tesszer, arcfolt. A női szépségápolás te
rén csodálatraméltó forradalmat idéztek 
elő ezen készítmények, melyeket a 

drágaság
sem érintett, mert ma aránylag sokkal 
olcsóbbak, mint békeidőben.

fözrniéssiöveífflWíi 000.000 Któi

Éber—Coriolánus—Évillanya

sorrendben várjuk a helyezéseket a mai 
nagy verseny finishében, nem tartjuk 
kizártnak azt sem, hogy nemcsak ez a 
sorrend borulhat fel, do áa outsiderek
ként induló Leleményes ée Bajnok is 
jobb diszpozícióban jó momentumot Is 
kaphatnak a versenyben.

Annyi mindenesetre kétségtelen, liogy 
az Erzsébet királyné úti pályán eddig 
még sohasem látott ügeiőesemény fog 
délután lezajlani s az ügető-egyesület 
az ügető-derby lebonyolításával jut csak 
abba a pozícióba, amely a magyar 
ügető- tenyésztés fölénye révén már 
régóta megillette volna.

Az üyetöversenyeyyesüldi bukméke
rek fofjadőirodájn. (VII., Rákóczi ut 47.) 
a magyar ügető-derbyro a következő 
oddsokat jegyzi:

lés fél reá Coriolánus, 2 Éber, 3 
Fresco, 3 Évalánya, 6 Leleményes, 
in Bajnok, 16 Eclio, 16 Flglia 

• d'Indiana.

3300 darab vászon naörág 200.UD0&
Schnnr Henrik
Vili, kerület, Rákóczi út 15. szám

csöndesen, majdnem . . . _______t
olvasott tovább, i nem hajiamból, mint inkább kis intel-

Leitner
szenvtelen ___ _____ ____ ____ __  ___  _____ ___ —v-*-
Amikor Tóth József nevét kimondotta, j ligenclával kitűzött célok érdekében. Azt 
az izgulom fokozódott. Egy röpke pilla-1 hiszem, hu célt ért volna máskép, nem

elnök i 
hangon

Magyar kir. ®Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850
utlv'

atott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza
ajánlja dús raktáron levő legfinomabb

szövetkülönlegességeit
Főül let: Bécsi ucca 7. <oe«k Ferenc ucca sarok) Fióküzlet: Koronaherceg ucca s

A céjnek a következő városokban vannak ierakatai:
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HÍREK
MIOliÖK ,íit 

M péDZilgymliilszterseSet 

Xorányi visszamegy parisba I 
_ X Hétfői napló tudósítójától, — 
. napokban azzai a ténnyel kap
atosán. ll0gy a kor“auy . °“d 

? vili közélelmezési miuisz- 
““ű tárcanélküli minőségben a 
„énzügyniinisztériumba osztotta be, 
? a hír terjedt el, lmgy a Penz- 
-Z ■ tárca vezetésében változás 
f® Abeavatottak tudni vélték, 
'^■Bud Jánost Bethlen eppen 
S a szándékkel nevezte ki a 
ntaiigyminisztériumba, hogy a ko
ri jövőben öt óhajtja a pénzügy
miniszteri tárca ellátasável meg
bízni Politikai körökben mar a leg
komolyabb formában tárgyaljak 
azt a hírt, hogy Korányi Frigyes 
báró visszamegy követnek Párizs
ba, Búd János pedig átveszi a pénz
ügyminisztérium vezetését.

A. Hétfői Napló munkatársa ez 
ügyben illetékes helyre fordult fel
világosításért. A kormányhoz kö
zelálló helyen a leghatározottabban 
megcáfolják ezt a hírt, amelyet lég
től kapott koholmánynak minősí
tettek.

va több embert megsebesített. Meg
kötözték és a Károlyi-kórházba 
szállították. A kórházban, mikor, 
a felvételi irodában leoldották ke
zéről a köteléket, felkapott egy üres 
sörösüveget és addig verte vele sa
ját fejét, míg az üveg darabokra 
tört. Steril Ödönt elborította a vér. 
Első segélyben részesítették és meg
kötözve a főkapitányságra szállí
tották. A rendőrorvos megállapí
totta, hogy téboly tört ki rajta. Át
adták a lipótmezei tébolydának.

— Holttest a hajó -kerekén. A 
Lánchíd közelében egy indulófélben 
levő hajón észrevették, hogy a hajó 
kerekén egy hulla fekszik, kiemelték 
a vízből. A hulla teljesen oszlásnak 
volt indulva. Zsebében cédulát ta
láltak, melyre Wagner Sándor név 
volt írva.

— Kiesett 
Szolimáimé 
ren kiesett 
Súlyos sérüléseket szenvedett.

— Halálos fürdés. A Filatori gát
nál fürdés közben a Dunába fűlt 
Nagy Antal kilenc éves tanuló.

— Hirtelen halál az uccán. lleich 
Jakabné, hetvenkétéves magánzó
nő a Ferenc-téren összeesett. Mire 
a mentők kivonultak, már. csak a 
beállott halált konstatálták.

— Koncentrálják a török hajóha
dat. Konstatinápolyból jelentik, hogy 
a török kormány parancsot adott 
az egész hajóhadnak az izmidi ki
kötőbe való koncentrálására.

— Rablótámadás a Csángó uccá- 
ban. A Cssángó uccában késő éj
szaka hazafelé tartott Erdélyi Béla 
vendéglős. Két ember megtámadta 
és revolvert szegezve kényszerítet- 
fék a nála levő, mintegy 20 millió 
koronányi érték átadására. A rab
lók, miután Erdélyi Bélát kifosz
tották, elmenekültek.

Vasek Ernő dr. 
vállalta Márffy védelmét 
A terheltek egymásután vonják vissza a rendőrség 
előtt tett vallomásaikat — Vasek és Márffy szen
zációkat ígérnek a főtárgvalásra — Befejezték a 
vizsgálatot az Erzsébetvárosi kör bombamerénylet 

ügyében — Készül az ügyészi vádirat
Az Erzsébetvárosi Kör elleni bomba-1 golc fognak kipattanni. Hogy mik özek 

merénylet ügyében Bubit s Jenő dr. vizs-I a szenzációk — azt nem mondotta mog, 
gálóbiró szombaton fejezte be az utolsó do úgy látszik kissé elkésett az az igaz- 

f. ágügy miniszteri rendelkezés, hogy
Márffyékkai barátja ik és hozzátartozóik 
a fogház ügyésze jelenlétében beszélhet
nek csak.

E tekinteben annak idején Fábián 
Béla dr. hónapokkal ezelőtt interpellá
ciót terjesztett elő a nemzetgyűlésen — 
amelyben előadta — hogy a bombame
rénylet tetteseit — kívülről informálják, 
izén eteket hoznak és visznek és ez az 
oka unnak, hogy a gyanúsítottak mind 
visszavonják beismerő vallomásaikat Az 
interpelláció óta — csupán Kovács Pé
ter dr. ügyészségi alelnök jelenlétében 
beszélhetnek csak — a hozzátartozók a 
gyanúsítottakkal.

A vizsgálóbíró, miután Márffy kihall
gatásával is végzett, szombaton értesí
tette a védőket, hogy a vizsgálatot be
fejezte és felhívta őket, hogy amennyi
ben indítványt akarnak előterjeszteni n 
vizsgálat kiegészítésére — ezt nyolc na
pon belül terjesszék be hozzá. Értesii 
lésünk szerint a védők — hogy minél 
előbb főtárgyalásra kerülhessen az ügy 
— nem kívánják elodázni a vizs
gálatét és máris bejelentettói. hogy nem 
kívánják a vizsgálat kiegészítését.

A vizsgálóbíró ennek folytán a bűnügy 
összes iratait leküldött© az ügyészségre 
—• ahol Mészner Tivadar ügyész már a 
jövő héten hozzá fog a vádirat elkészí
tés éhez.

uierenyicc ugyooeu tíuous jeno or. vizs
gálóbíró szombaton fejezte be az utolsó 
kihallgatásokat, amelyeknek megtörtén
te után részéről a bünvizsgálatot teljesen 
befejezettnek nyilvánította. Minnlch 
Károly dr. és Németh Ödön tanárok 
törvényszéki orvosszakértők még a múlt 
héten beterjesztették alaposan kidolgo
zott és mindon részletre kiterjedő orvosi 
szakvéleményüket, amelyben a merény
let összes gyanúsítottjait, köztük 
Márffy Józsefét is — aki tudvalevőleg 
egy ideig őrültséget szimulált, épolmé- 
jiieknek nyilvánították, hogy 
más tott kitervezése és 
alkalmával is szabad 
képességgel bírtak. Az 
vélemények beérkezése után a vizsgáló
bíró még egyszer maga elé vezettette a 
fogva levő vádlottakat, hogy megkér
dezze őket, mi az oka annak, hogy utóbb 
visszavonták korábbi beismerő vallomá
sukat! Márffy volt a legcinikusabb kö
zülük, aki újabban agresszív magatar
tást is kezd tanúsítani:

— Majd a főtárgyaláson mondok el 
mindent, mert nem akarom, hogy elejét 
vehessék szenzációs kijelentéseimnek — 
felelte.

Márffynak legújabb védője most Va
sek Ernő dr. — a megbukott Tanitóbank 
elnöke lett — aki több ízben meg is lá
togatta már védencét a fogházban. Va- 
sek dr. is megerősítette előttünk azt, 
hogy a főtárgy aláson szenzációs elöl-

borzai* 
végrehajtása 
ciha távozási 

orvosi szok

a villamosból. Drasik 
szakácsnő az Eskü té- 
a robogó villamosból.

- Tüzes nyelvek. Tizednapon pe
diglen, hogy a Megfeszített menny
beszállt, égi sugallat hívta össze a 
tizenkét tanítványt. Mikor is össze- 
giliiltek és regélték egymásnak az 
Ur Fia csodatetteit. És Pilátus tor
nácáról és a Getsemáne kertjéről 
Hálának és megtelik az ö szivük alá
zatos tisztelettel és büszke öröm 
tölti cl az ő lelkűket, mert Íme a 
Mester — a megostorozott, a megfe-\ 
szított feltámadott és a mennyekbe I 
szállt. Történt pediglen ekkor, hogy 
leszállóit hozzájuk a Szentlélek és 
tíizcs nyelvek gyűltük ki az ö fejők 
felett, mik az égi kegyelmet, hirdet
ték. .1 Széntlélektöl ihletett tizenkét 
tanítványok, az egyszerű ácsok és 
halászok nyelve pedig megoldódott j 
ekkor és elmenne messzi országok 
népei közé, azok nyelvén hirdet ték i 
tz üdvözítő igéit. Kétszer ezer esz-\ 
tendő pora pergett le azóta az Idő 
homokóráján és hivő szívvel várjuk 
az új csodát. Hogy elhallgassanak 
az Antlkrisztusok tüzes nyelvei. 
Hogy elhallgassanak minden orszá- ’ 
gok vér- és könyáztatta földjén azole\ 
n nyelvek, mik a szeretet helyett a 
gyűlölködés igéjét hirdetik. Hogy , larausiigor nem uiuci,. 
tlhallgasanak a nyelvek, mik halálos ; tották az urnák vezetőit. A gyűjtés ered- 
ileletct mondanak egy j---------
m ország fölött. És szóljanak a penz.01VM0I „Ilu„8y .....
tüzes nyelvek, mik munkát hirdet-AUam6zéki íőtanScsM vezetésével 
nek a dolgozni nem akaróknak, sze- vég.zlk a pénMiVas:;s napokig terjedő 
retetet a gyülölködőknek és hirdes-'mvukúját.

a fe^CS'?‘7';í "I - Gázrobbanás egy bányában. 
es beles embereknek egyaránt. (SJ pennsylvúnlában, a loomiai bánya-

— Bogya János belépett az egysé- ban gázrobbanás történt, Tizenöt bá- 
ges pártba. Hetek óta suttog a hír: I nyász életét vesztette.
Bethien balfelé orientálódik Szinte _ Lú kfioldatot ivuU cgy kislány, 
a fni ód-í eS °|V"T I Lehoczy Irén, kétéves kisleány, míg
tó'X “ 1 i1S-v J T ■ szülei egyedül hagyták Szemesen
Ivá “ ( - ueea 21 számú házban levő lakú-
2 1" ^kl.,lte,1yel b,ro sukon osv üvegben lúgk.".oldatot
Ock lepnek be. Ugrón Gáborról, Ras- ‘ t Alikor szülei

Károlyról szólt-a fáma és ^bS"
- csoda t.n.1,U. |*X”’inlMUk Aliénál kihív- 

ták a mentőket, akik gyomormosast 
alkalmaztuk. Segíteni azonban nem 
tudtak rajta, mert a szerencsétlen 
gyermek kiszenvedett.

— Baleset a Dunán.

I

még bizottsági előadó is lesz, eset-, 
lég a kérvényi bizottságban. Gratu-, 
lálunk az egységes pártnak az ő 
Bogyójához.

— Japánok tüntettek az amerikai
ak ellen. Tokióban egy táncmulat
ságon, melyen sok amerikai vett 
részt, japán tömeg nyomult be és 
tüntetett az amerikaiak ellen. A 
tüntető tömeg bezáratott több moz- 

| gófényképszínházat, ahol amerikai 
I filmeket mutattak be.
' — A Szanatóriumi-nap szombati ored- 
ményo is a legteljesebb sikerrel végző
dött, amely egy pillanatig sem volt két
séges, mert a társadalom minden rétege 
osztály és felekezeti különbség nélkül 
átérezte a nap jelentőségét és segítő 
kezet nyújtott a magyar cmbcrélet-men- 

ítéshez. József kir. herceg, Auguszta kir. 
hercegasszony és Zsófia kir. hercegnő 

i fáradságot nem kímélve munkára buzdí-

porbati- 'ményét este 9 órakor postakocsik szállí
tották a Népjóléti Központba, ahol a 

'posta pénz-olvasói Nádosy Gusztáv lég-

Trencsénteplic

— A Gésák Budán. Tegnap este 
játszottak Budán először operettet 
az idei szezonban. Sidney Jonos 
örökszép muzsikájú „G(f.sá/c“-ja ke
rült színre. Rolly-Polly szerepét 
Racz Ada játszotta, a vidék egyik
legjobb szubrettpriinadonnája. Rácz 
Ada bájos közvetlenséggel, pompás 
rutinnal, pajzán temperamentummal 
játszotta szerepéi és csengő hangjá
ért docens játékáért valósággal dü
börgő tapsokat kapóit a zsúfolt né
zőtér közönségétől.

— Hármas húsniérgezés. A lágy
mányosi tónál cirkáló rendőrőrszem 
három eszméletlen embert talált a 
földön fekve. Kihívta az újpesti 
mentőket, akik megállapították, hogy 
súlyos húsmérgezésbeu szenvednek. 
Eddig még nem tértek eszméletre.

— Öngj'ilkosok pünkösdje. Bcnkö 
Erzsébet tizenkilenc éves háztartási 
alkalmazott öngyilkossági szándék
ból nyitva hagyta a gázcsapot. Gáz
mérgezés következtében meghalt. — 
A Fő vám téren a Dunába ugrott 
Urckk Anna harminckilenc éves nő. 
Kifogták. A mentők a Rókus-kór- 
házba szállították. — Kénesnél Róza 
húr' éves hivatalnoknő formaiinnal 
mc. rgezte magát. Meghalt. — 
Unta Erzsébet háztartásbeli leány 
hétfőn délelőtt Abonyi ucca 29. sz. 
lakásán felakasztotta magát.

— Harakirit végzett magán egy 
őrült. Hétfőn délután az újpesti Fóti 

I .ucca 15. számú ház lakói hangos I 
i jajveszéklésre lettek figyelmesek, i 
I A sikoltozás a házban lakó Herz 
lödön 28 éves géplakatos lakásából 
'i hallatszott. A lakók betörték a la
kás bezárt ajtaját. Borzalmas lát
vány tárult szemük elé. Az ágyon 
feküdt borotvával a kezében Sterz 
Ödön, aki valóságos harakirit vég
zett önmagán. A borotvát tövig 

nuónnL i/ihél A víz ugyan sekély hasába mélyítette. A segítségére 
volt de olv szerencsétlenül esett ki, | siető embereket nem engedte közel 
hogy nyakcsigolyatörést szenvedett I magához. A borotvával vagdaloz-

Wöi-Stranfflrtíii (CsillMlieM)
.Hndul reg.d, P4|,Wí„ V,||«„O.16I (Indul öránkénl). k.ll.m.... »J»1 . b.ini.l, időben „....l.rt.l

*" csoda történt: Bogya János lé
pett be az egységes pártba. Bogya,
az ébredő, a nagyhangú fajvédő, a i 
Minden, csak nem liberális, aki al 
folyosón hátulról inzultálta egy kép-1 
viselőtársát, Bogya, több épületes ( 
Parlamenti vihar hőse — belépett az 
egységes pártba. Ügy hírlik, az egy-1 

h part nagy szívélyességgel fo-■ 
jfadja az új tagot, talán még banket- 
pt is rendeznek tiszteletére — ejsze

— Baleset a Dunán. Kéki Lajos 
szabó csónakázás közben kiesett a 

A víz ugyan sekely

(Slovensko)
42o természetes hőfokú kénes forrásai és iszapja 

rheumát, csúzt, ischiast ztb. 
nagy alkarral gyógyítanak I 

FIZIKAI- ÉS HIIIEOVIZOVOOVINTÉZET.

Egy napi t«l|e> ellátás (lakással ás 
3-sori étkextssel) 40 cseh korona 
Páratlan szépségű nyaraló- és üdülőhely 
Prospektust és mindennemű föl világosi tást adnak: 
Diamant Pál, Budapest VI, Eötvös uoca 34 II. em. 14 
és Eisner-droaería, Budapest VI Andrássy út 37 

Telefón : 80—04 szám

f

új, szlavóniai tölgyfából

F« f ff

Ff]

is adunk

F

hordógyár R.-T.
Budapest, V!, Szabolcs ucca 19. sz. 

Telefón 148-12 és 129-01
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SZIMHÁZ1 HÉT
Miért megy Csortos Amerikába

Az egyik délutáni lap legutóbbi szá
ma jelentette, hogy Csortos Gyula, a 
Vígszínház, művészo is résztvesz azon az 
amerikai turnén, amelyet Fcdák Sári 
rendez és amelynek tagjai.Vödör Jenő, 
ilalmuy Tibor és Szabolcs Ernő. A hír 
nagy szenzációt keltett színházi körök
ben, főként azok között, akik tudják, 
hogy Csortos Gyula számos esetben már 
visszautasította azokat a külföldre szóló 
■lerződéseket, amelyekkel több ízben 
megkínálták. Csortos Gyulának mind- 
ináig az volt a meggyőződésű, hogy ma 
gyár színésznek itthon a helye és azok a 
nagy diadalok, amelyeket a Vígszínház 
színpadán aratott, nem kábították el a 
kiváló művészt.

Csortost azonban az utóbbi (esztendők
ben, amióta a Vígszínháztól eljött, való
sággal üldözte a balszerencse. Egyetlen

| egy olyan szerephez som tudott jutni, 
amelyben képességeit kimutathatta vol
na. Egyik rossz darab rossz szerepe után 
jött a másik s a sorozutos balszerencsé
nek az lett a következménye, hogy Csór 
tos visszaszerződött a Vígszínházhoz.

I Ezek a szerepek azonban mélységes 
nyomokat hagytak a jeles művészben, 
akit nemrégiben még ünnepelték a Víg
színházban.

A Liliomban, a Testőrben, a Vauja bá
csiban, a Szcrolomvásárban és még szá
mos darubban nagy diadalokat aratott 
művész most örömmel fogadta Fedők 
Sári meghívását és rögtön igent mon
dott. Úgy halljuk, Csortos, amennyiben 
a Vígszínház békét} úton nem bontja fel 
szerződését, akkor sem mond le az ame
rikai turnéról, hanem választott bírósá
ga got kér iigyo megítélésére.

Nyoíc óra az Uniónál
Délelőtt tíz óra. Most érkezik Fa- 

Ai<li Jenő vezérigazgató. Kérdi 
van e postája. Ernő, az iroda főnök 
bevisz néhány levelet, köztük egy 
sürgönyt. A sürgöny igy szól: „Fa- 
Judi Jenő Budapest Unió Színház. 
Hzinészvásárhoz gratulál és sürgős 
intézkedést kér Sziklai Jenő igaz- 
gató Bekésesal»á n“.

Alig, hogy a sürgönyt elolvassa 
Faludi, mór ott az. tij sürgöny. Kál
mán Imre küldte Bécshől. így szólt: 
„Tanácskozás pénteken, este föltét- 
len várunk. Kálmán Imre"

Az óra féltizenegyet mutat. Az elő
szoba megtelik vendéggel. Elsőnek 
Darvas Lili jön, azután Gellért La
jos, utóbb Vánáory Gusztáv, majd 
feljön a Király Színház pénztáros
nője. Közben megjelenik Ldzrfr igaz
gató is és azt mondja, hogy elsőnek 
a lmnztáróHiiőt viszi Falmii igazga
tóhoz.

Tizenegy felé Jár mór i/jő. Meg
érkezik az Unió irodájába a vállalat 
elnök igazgatója, Beöthy László. 
Mindenkitől udvariasan megkérde
zi, hogy mint van, azután bemegy 
Lázár Ödön igazgatóhoz. A falra 
szögezik az uj miisortervezetet. 
Egy változás van rajta. Eddig igy 
Írták alá: „Beöthy László vezérigaz
gató", most ez áll rajta: „Lázár 
Ödön, ügyvezető igazgató".

Faludi vezérigazgatóhoz Darvas 
Lili megy he elsőnek. Alig van bont 
öt percig, már a legfrissebb érkező 
Gellért Lajos megy be. Nincs benn 
soká, amikor kijön jelenti, hogy 
megvált az Uniótól, a jövő szezon
tól a Benaissance Színház tagja. 
Marton Géza szintén bejelenteni jön, 
hogy megválik az Uniótól. Mindjárt 
bejut a vezérigazgatói szobába, 
ahonnan kihallaUzik a vezér hangja.

— Sajnálom... mélyen sajnálom.
Közben egymásután jönnek fel a 

színészek. Az előszoba Íróasztalánál 
Vágó Béla, a Szent Péter esernyője 
rendező je irja ki a darab szereplőit. 
Jönnek markos diszitőlegények,akik 
Baracs Istvánnak az Unió gazdájá
nak segítenek hurcolkodni. Baracs 
szobáját ugyanis Lakatos László 
kapta meg, Baracs egy távolabbi 
szobát kapott. Egy óra már. Aján
lott levelet hoz a postás Petrás Sári
nak. Ernő, aki mindent tud, azt 
mondja, hogy Petráss magysága 
Angolországba utazott, címét nem 
tudja. A postás nagy betűkkel rá
írja a levél hátára:

Vissza! Címzett elköltözött.
Néhány újságíró jön. Érdeklőd

nek, mi újság. Egyik gratulál Dar
ud* Lili nek a Szépség-beli alakítá
sért.

— örülök, hogy tetszettem — 
mondja Darvas Lili .

Faludi Sándor a vezér öccse érke
zett. Gratulálnak neki is, mert az a 
hir járja, hogy a Városi Szinház 
igazgatója lesz.

— Még nem egészen bizonyos — 
mondja mosolyogva Faludi Sándor, 
mert az orvos azt rendelte, hogy 
csak szabad irodában ülnöm, ha egy 
nap újból cl tudok szívni tizenöt szi
vart, mint, régen.

— Most hányat szív, direktor ur
— kérdezik tőle.

— Sajnos, tizennégynél nem tudok 
többet.

Pont két óra. Faludi Jenő igaz
gató elhagyja a színházat

Délután öt óra. Megmozdul az élet. 
Jön a tűzoltó és haragosan meséli, 
hogy megint cigaretta véget talált a 
ruhatári folyosón.

— Ha még egyet találok baj lesz
— mondja és tovább folytatná a pör
lekedést és ime belép Latabár és a 
tűzoltó felé fordulva a következőket 
mondja:

— Nem szeretem magukat. Egy 
életen át szakadatlanul csak vizzcl 
dolgoznak.

A tűzoltó megérti a viccet, kacag 
rajta és elfelejti a cigarettavéget, 
amely miatt tulajdonkénen feljött 
az irodába.

Tamás Benő feljön bejelen-' 
feni, hogy a Blaha Lujza Szin- | 
ház reprizében, a Próbaházasságban ; 
nem játszik, de Rátkai helyett sem] 
léphet fel a Gyere be rózsámban,] 
mert Ilimnél van anguzsálva. Ponti 
így mondta: Angazsálva.

Rozsnyói Ilonka, Ihász Lajos. Ge-, 
re Zsigmond. Bánóczy Dezső, Hegyi 
Bözsi és Székely Lajos jönnek. Az- . 
tnu egy öreg úr, otthonosan 1< fii a 
díványra. Arról kezd beszélni, hogy i 
Párizsban most háromezer frankért 
elárverezlek egy latin nyelven írt 
színházi plakátot, amely 1780-ban 
készüli Budapesten. Valamelyik ős-

magyar színtársulat nyomatta.
— Ha nekem háromezer frankom 

volna vennék Tihanyba egy szőlő- 
hgyt — mondja Latabár, akit érthe
tően bánt a francia könnyelműség. 
A színésze kegymásután bevonul
nak Lázár Ödön szobájába és aláírt 
szerződési blankettával jönnek ki. 
Valaki ezt mondja:

— Félmilliót sikerült hozzányom
nom.

Félnyolc van, megszólalnak a szín
ház csengetyüi. Odalent a színpa
don kezdődik az előadás. Egyszerre 
kihal az előszoba. Tulajdonképpen 
azonban most 
munka. Lázár 
iratcsomókkal 
gató szobájába.
azt mondja, hogy Lázár a tagok lis
táját viszi be. ós sorban beszámol az 
Unió minden egyes színészéről. Köz
ben nyílik az ajtó és kijön Faludi 
Jenő. Mgkérdi, hogy mit mutatnak 
a színházak kasszaraportjai? A ha
talmas ívek nem sok jót mondhat
nak, mert a direktor összeráncolt 
homlokkal nézegeti a számokat az
tán vegiffslmitja a homlokát és így 
szól:

kezdődik az igazi 
igazgató hatalmas 

bemgy a vezérigaz- 
Az egyik benfentes

• Németh Mária, Badauovlt, v. ,
Öcskor Kornél, Pusztay .Mírl«.
koly Mihály feUéptéve/va/áX 1
hó 15-én, délután 3 órakor a,‘ÜS’’* 
javara A Trobadour kerül B2:,lrí k^ar 
rost Színházban. Jegrek már vsua k<í*

• „szépség- és aVa1^.
Színház, műsorának kél nagysiker,! a*'' 
rabja váltakozva kerül színre » jüvö h*" 
on. A „Szépség- hétfőn, szerdán cattt^ 

tökön, a „I'Toufrou4' kedden óo „x . ,
• Sziget Színpad kezdete este
• Saséba Gnltry nagysikerű vígját^'

„A pápuánk igaza volt- a Jövő h4l„ hétfőn, szerdán, csütörtökön, szomb! “ 
ós vasárnap kerül szinro 0 CetváS 
Színházban. Kedden ós pántokat! 
Fekete László „Miliályiné két lánya- , 
darabját ismétlik, mely rövidesen 75.Í 
oloadusához közeledik. c
.* ”G,yer? 1)8 r“zsi!u" 50-edlk előadása. 

A Blaha Lujza-Szmhazbau a jövő héten 
is minden esto a legniulatságosabb one- 
roltet, „Gycro bo rózsám"-at adják A 
nagysikerű darabnak csütörtökön lesz ar 50-edik elöadásu. ““ aí

• Sziget Színpad kezdete este 9 órakor
• A kitűnő szezónzáró műsort Ismétlik 

a jövő héten is minden este az András,/ 
üli Színházban. Titkos Ilona, Vuszury 
Piroska, Törzs, Turnay, Z. Molnár, Vágó

jós a szinház népszerű művészegyüttese 
minden esto fellépnek.

• Sziget Színpad kezdete este 9 órakor
• Heti műsorok: Vígszínház minden 

este: Antónia. Fővárosi Operel(színház 
minden este: A szegény Jónathán.RÖVID HÍREK

HEGEDŰS GYULA
a Vígszínházzal csak szerep
szerződést kötött.

FARAGÓ ÖDÖN
kapta meg a Pozosony—kassai 
Színház bérletót a csch-szlovák 
min lsztériumtól.

LÁBAS JUCI
budai vendégjátéka után a 
Lidóra utazik.

BERTHA ISTVÁN
lesz a Király Színház új karmes
tere.

Orska és Glássner 
Budapesten

Két híres német star a Rcnaisiancc 
Színházban

. Június 16-án, liólfőn rendkívül érdekes 
; vendégjáték kezdődik a Renaissance- 
Színházban. A bécsi Kaiuinerspiele első
rendű tagjaival és Siegfricd Gcyer igaz
gató személyes vezetésével, a két legnép
szerűbb német művésznő: Mária Orska 
és Erika Glüssner mutatkozik be a bu
dapestieknek ezúttal először, legparádé- 
sabb szerepeikben.

| Mária Orska 6—7 évvel ezelőtt-tyukk^pt 
fel a néme* színpadon és azóta különös1 

Jövő egyéniségével, bizarr ób rendkívül egyé-

„Huncut a lány44 az év legnagyobb 
operettsikere, jövő héten is minden este 
szinrokerül a Király Színházban. J1-1' ____vo
vasárnap, 15-én délután liákosi Szidl'nl művészetével áííandó lázbtffi’tüífjá’’'á 
szlncsziskolnjának növendékei vizsgáz- német színházi világot. Alig volt szi- 

szlniokotlll a.„Lcányvásír“ I. és-II. nésznö. akiről-itiiliyi'' irtok, vitatkoztak, 
felvomtsa e. » Hiszek egy... Az előadás akinek színpadi esyéniségévjl-vs

, gáneletevel annyit foglalkozik volna, 
jmint Mária Orskúvul. Különösen a mo
dern nő idegéletének ábrázolásában pá- 

, ratían. öl tartják a legkiilönb Strind- 
.berg- és Wedekind színésznőnek.
i Mária Orska nálunk két Wedekind- 
I szerepét játssza el (Musik és Erdgeist) 
| és azonkívül a legmula'ságosabb sze
repében, a Ka.-ussel-ben lép fel.

Erika Glüssner kevesebb problémát nd 
i föl a közönségnek, viszont ő az. akin 
|Berlinben ég Becsben legtöbbet mulatnak 
ma nz emberek Könnyű bohózatokat 
játszik, fékezhetetlcn temperamentum, 
semmiféle osztályba ós béklyóba 
szorítható, árúikor fellép: tódul a 
zönség. Nálunk a Greichen-ben fog 
bemutatkozni és talán még más híres 
szerepét is el fogja játszani.

A Kammcrspiele-túrsulat vondégsze- 
szereplő tagjai közül legnevezetesebbek: 
Kari ~ ..............
ling 
mert

A
sitja

3 órakor kezdődik és rendkívül mérsé
kelt lielyáru.

• Az Antónia 57—63. előadása lesz a 
Vígszínházban. Minden este Lengyel 
Menyhért szenzációs sikerű vígjátékát 
adják Fcdák Sári, Hegedűs Gyula, Gaál 
Franciska, Lukács Pál, Zátony Kálmán, 
Sarkady Aladár, Szerémy Zoltán és Dé
nes György felléptével a főszerepekben.

• Sziget Színpad kezdete este 9 érakor.
• Kilenc opera sorakozik a Városi 

Szinház következő heti műsorán, a ma
gyar énekművészet legkiválóbb képvise
lőivel a főszerepekben, Hétfőn Traviata 
van műsoron Sándor Erzsi kamaraéne- 
kesnővel, kinek ez lesz az idei évadban 
utolsó fellépte, kedden Pillangókisasz- 
szony, szerdán Faust kerül szinro Né
meth Máriával. Az ünnepelt művésznő 
ezen az előadáson énekli először Margit 
szerepét, Pataky pedig a címszerepet. 
Csütörtökön a Zsidónő, pénteken Gábor 
Józseffel a Cár és ács, szombaton 
Aquila-Adlcr Adellndval Mignon, vasár
nap délután Németh Máriával Trubadúr 
kerül színre. Vasárnap esto először ad
ják a Városi Színházban Manont, Mas- 
senet regényes dalművét, Nagy Margit
tal a címszerepben. Következő hétfőn 
Carmen fejezi be a gazdag, változatos 
műsort.

• „Szent Péter esernyője*4 felújítása. 
Jövő szombaton újítja fel a Magyar 
Színház Mikszáth Kálmán kitűnő regé
nyéből „Sz-nt Póter esernyő"-jóhői írt 
vígjátékot, Martos Ferenc és Bakonyi 
Károly darabjában fellép a Magyar 
Színház csaknem valamennyi tagja. Ve- 
ronkn szerepében Blaháné unokája, Bla- 
ha Gitta mutatkozik be első ízben a kö
zönségnek. Az előadást másnap, vasár-1 
nap megismétlik.

• Sziget Színpad kezdete este 9 órakor.
• A Szegény Jonathán hete lesz a Fő

városi Opcreflszeinház jövő hete Is. Mi- 
lticker klasszikus operettje, amelynek fé
nyes kiállításáról elragadtatással beszél 
mindenki, egymaga tölti be r műsort. 
Pécliy Erzsi (Harriet), Pillér Irén 
(Moll), Nádor Jenő (Vandergold), fíal- 
may Tibor (Jonathán), Ferenczy Károly 
(Quickly) és Vjváry Lajos (gr. Novalsz- 
ky) minden este lelkes ovációkban ré- ‘ 
szegülnek.

nem 
kő

Forost. Stahl-Naohbaur, Éhe Sohil- 
6s Anton I’oinincr, megannyi is- 
kitűnősége a német színjátszásnak, 
jegyeket vasárnaptól kezdve áru- 
a Renaissance-Szinház pénztára és 

a jegyirodák. Meg kell jegyeznünk, hogy 
a szinház nem emelte fel a vendégjáté
kok alkalmából rendes lielyárait és igy 
a helyek ogyharinadába sem fognak ke
rülni annak az összegnek, amelyért 
Orska és Glüssner például Becsben lát
ható.

Sziget-Színpad
az Alsö-Margltzzlgeten 

Telet ón»i*m ■ ao-71
Kezdete 9 órakor

(Esős Ida esetén fedett néiölér)

Hamisfogat 12.000 K-lí
Araavat, cihától. hrlIIUnal. rsarírl. Imd,

ivúncslcs ékszerész, vili, Boron u. 75
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Kitin ipta 180.000 Eni-rtsniqt deponált, 

de mm tudta megszeretni a majoritást
MHAk a 180.000 részvényt a Wiener Bankvereinbe — 
oMhnltz vezérigazgató és a Bankverein az érintetlen 

majoritással rendelkeznek
— rA Héttői Napló tudósítójától. —

• •

Á' magyar gazdasági élei egyik 
legérdekesebb és legizgalmasabb sze
mélyes jellegű küzdelmének előcsa- 
tározása zajlott le péntek délben a 
Nádor uecában. A Wiener Bankve
rein palotája elé gyöts egymásután
ban két autó gördült, mindkét autón 
gondosan csomagolt csömagok vol
tak és a csomagokon' két-két magán
detektív vigyázott Az egyik autó
ból kiszállt dr. Qlüókstahl Samu, az 
ismert fővárosi ügyvéd, besietett a 
pénztárhelyiségbe és megkérdezte, 
hogy ott lehet-e a Magyar Rug- 
gyantaárngyán i*.-t 1924. junius 14-re 
egybehívott rendes évi közgyűlésére 
a részvényeket deponálni. Azt a vá
laszt kapta, högy igen és egyben 
piegkérdezték, hogy mennyi rész
vényt parancsol deponálni, ötven, 
Bzáz vagy kétszáz daraKót
- Egyelőre száznyolevanezeT, da- 

nM — felelte az ügyvéd, nem cse
kély meglepetést és izgalmat keltve 
e bejelentésével a Bankvereinben, 
ahol ugyan tudták, hogy Kiéin Gyu
la hónapok óta vásároltatja a Gu
mit, arra azonban mégsem! gondol
tak; hogy 180.000 darab részvényt tu
dott összevásárolni, hiszen éz a rész
vénymennyiség több, mint száz mil- 
lUhá, tóit több, mint egy millió 
dollár értéket reprezentál.

Mondani sem kell ugyanis, hogy 
Glückstahl dr. nem a saját, hanem 
Kiéin Gyula nevében deponálta a 
180.000 darab Gumit Meg kell vi-

Hogyan ülésezik a takarékkorona 
árfolyammegállapító bizottság. Mos
tanában sok a panasz a takarékko- 
röna magas árfolyama ellen. Ebből 
az alkalomból érdekesnek tartjuk 
megemlíteni, hogy minő formában 
történik az árfolyam megállapítása. 
Mindennap fél 2-kor tart ülést a bi- 
tottság, amelyen Hordnszky Dezső, 
Gyulay Tibor és Bettelheim Mór, 
vesznek részt Tabakovics Dusán be
vonásával. Addigra már beérkeztek 
a nagybankok számításai és ennek 
alapján állapítják meg az árfolya
mot sokszor félórai, háromnegyed
órai vita Után.

s Á. Magyar Pamutipar Rt. május 
30-an tartott közgyűlése elhatározta 33 
milll korona alaptőkéjének 53 millió ko
ronára való fölemelését. Minden 5 régi 
részvény alapján két darab új. 1924-re 
f^talékjogosult részvény vehető át da
rabonként 100,000 korona lefizetése elle
nében, míg 34.000 darab részvény a tár
saság háborúelőtti külföldi tartozásának 
“Egyenlítésére fordittatlk. Az elővételi 
jót? a Magyar Általános Hitelbanknál d. 
m.8—5 óra között június 22-élg gyakorol- 

nll°l az 1923. évi osztalékszelvényt 
3W0 koronával váltják be. Az igazgató
ságba új tagul Quittner Lórántot válasz
tották be.

Halasztási kérelmek az új tanács 
•lőtt. A Titán faüzemek Rt., a Ma- 
OyCn. ^eri^ixláló és Húsipari Rt* 
HHúngáriq, Kalaptompgyár és a 
Pannónia Kender- és Lenipar Rt. 
részvényeiknek tőzsdei bevezetésére

Párisi Nagy Aruház
úridlvat-ositiily, földszint.. ;„« SZALI1AKALAP í 95.000 K

szont állapítani, hogy ez a hatalmas 
részvénymennyiség sem jelenti vi
szont a Gumi majoritását, mert a 
vállalatnak 420.000 darab részvénye 
van és mint kitűnő forrásból értesü
lünk, a Wiener Bankverein és Rech- 
nitz vezérigazgató együttesen 220.000 
részvényt tartanak kezükben, tehát 
a majoritással rendelkeznek, Kiéin 
Gyula csak egy nagyon is kvalifi
kált minoritást mondhat magának, 
ez alapon helyet kérhet az igazgató
ságban, a Gumi vezetését azonban 
nem tudja kicsavarni Rechnitz Béla 
kezéből. Ezt azonban elérhette volna 
42.000 részvény megszerzésével is, 
mert a magyar gazdasági gyakorlat 
már a részvények 10%-ának birtokát 
is kvalifikált minoritásnak tekinti, 
csak a Hazai Takarék és a Hazai 
Bank tagadták meg a múlt ősszel a 
bécsi Feingoldtól az igazgatósági 
tagságot, holott ő a részvények 15 
százalékával renrelkezett.

Kiéin Gyula támadása tehát ku
darccal fog végződni juniun 14-én, 
ezt ma már mindenki tudja, mégis 
erősen foglalkoztatja a pénzügyi kö
röket ez a küzdelem. Úgy tudjuk, 
hogy az erőszakolt kísérlet alapo
san megingatta Kiéin Gyula pozí
cióját a Hitelbankban, annál is in
kább, ment nemcsak Ullmann Adolf 
báró Ítéli el a legélesebben, hanem 
eddig legjobb barátja, dr. Egry 
Aurél is ellene fordult, a kiváló jo
gászt Ugyanis rokoni kötelékek fű
zik Rechnitz vezérigazgatóhoz.

Halasztást kértek' a tőzsdetanácstól. 
Ezeknek a kérvényeknek letárgya- 
lása az Uj tőzsdetanács első felada
tai közzé fog tartozni.

x A Beocsinl Cementgyári Unió Rt. 
dr. Baumgarten Nándor elnöklete alatt 
május 26-án megtartott közgyűlése rész
vényenként 6000 korona (800 K) osztalék 
kifizetését határozta el. Az osztalékszel
vények a Magyar Általános Hitelbank
nál válthatók be.

A Városi Bank osztaléka. Június 
hó 14-én fogja megtartani a Városi 
Bank a közgyűlését, amely alkalom
mal az igazgatóság a 400 K névér
tékű részvények után 200 K osztalék 
(50 százalék) fizetését fogja indítvá
nyozni. A Városi Bank e formai jel
legű osztaléka mögött — in formá
ciónk szerint — egy igen kielégítő 
eredményű üzleti óv bevételei hú
zódnak meg, amiket alkalmas idő
ben s megfelelő adótörvények eseté
bon a részvények igen előnyös divi- 
dendaszolgáltatására fog felhasz
nálni az intézet

Ünnepi hangulat
él teljei üzlettelenség: ez » két meghatároiái jellenni a két pflnk«adl 
nap magánforgalmát. Ai összes hellyek, hol üzletkötésről aió lehet, vas
redőnnyel zárva. Az üsszes faktorok az ünnep jóleső pihenőjének Ide
jén tartózkodtak az üzlettől és így nem áll módunkban még szórványos 
üzletkötésről sem beazámolnunk-Anélkül tehát, hogy bármely irányban 
kialakult árfolyamokról beszámolhatnánk, csupán az általánosan gyen
gülő irányzatot áll módunkban regisztrálnánk.

Mi készül a Pharmaciánál. A kis
papírok legutóbbi árfolyamemelke
dése kiterjedt a nemrégiben beveze
tett és egyáltalában nem nagy nép
szerűségnek örvendő P harmada- 
részvényekre is, melyeknek árfolya
mát három ügynök kiabálta fel. Sőt 
szombaton az általános üzlettelen- 
ség közepette is keresték’ ezt a rész
vényt 2500 korona körül.

A Hétfői Napló értesülése szerint 
a felvásárlási megbízásokat a válla- 
lat jelenlegi tulajdonosai adták, 
mert állítólag sikerült 50.000 darab 
részvényt, a szindikátusi darabok 
közül, Németországban elhelyezni. 
A közönség mindenesetre jól teszi, 
ha óvatosan fogadja azokat a hí
reszteléseket, amelyeket éppen az 
árak felhajtásával megbízott ügynö
kök sugdosnak, a Pharmada közeli 
50—60.000 koronás árfolyamáról, 
mert az efféle kísérleteknek az utób
bi időkben rendszerint éppen a kis
részvényesek adták meg az árát.

x A Schllck-Nlcholson Gép-, Vágón- és 
Hajógyár Rt. 1923. óvi osztalékszelvénye 
a Magyar Olasz Banknál június 5-től 
800 koronával váltható be.

x A Rt. Villamos fa Közlekedés! Vál
lalatok számára (Trust) 6. számú oszta
lékszelvénye a Magyar Általános Hitel
banknál 2000 koronával váltható be.

Tőkemelések. Értesülésünk szerint 
az uj tanács megalakulása óta több 
alaptőkefelemelési kérvény érkezett 
be a tőzsde tanácsához, és pedig 
Schwartzer Szanatórium Rt.-tól, a 
Rex Lloydtól, a Magyar Jelzálog 
Hitelbanktó,l a Magyar Pamutipar 
Rtí-tól, a Püspöki Uradalmi Bérpin
cétől és a Magyar Takarékpénztá
rak Központi Jelzálogbankjától.

x A Központi Jelzálogbank tökeeme- 
lfaa. A Magyar Takarékpénztárak Kos
ponti Jelzálogbankja, mint részvénytór- 
aaság, május 81-én Mándy Lajos elnöklé- 
sévol tartott rendkívüli közgyűlésén az 
alaptőkének 900 millióra való felemelését 
hntározta el. A részvényeseknek föl nem 
ajánlott részvényeket egy hazai tőkecso
port vette át. A közgyűlés Szász Ernőt, 
Sváb Gyulát, Forray Józsefet, Deutsch 
Albortet, Rosenberg Mátyást és Schwarz 
Andort az igazgatóság tagjaivá válasz
totta. . ,

Kallós János gazdasági, pénzügy! Ós 
tőzsdei évkönyve 1924. évről a legkitű
nőbb szakemberek bevonásával fog meg
jelenni. Az évkönyv szerkesztősége és 
kiadóhivatala VIII., Ilökk Szilárd uccá 
9. szám alatt van.

Angol wkoszeflr ruhára 29.800
Bnm. hoszlOniFs. Bltsnm. 62.900 
Mosó dalén .19.900-23,900 
Silón és vászon 21.800-22.500
Krep. sok színben... 29.000
Mintás grenndln. . . . . . . 29.000

Princz Sándor
• • • •

süvatkolma áruháza 
vn, Ktraty u. 93. Tlltftn: Jözitl itf-21

magi versengett
I. futam: Istvántelkl díj. 1. Quick 

(8:10 r. Szabó L. II.) 2. Monchs- 
borg (2 fa fel Schejbal), 8. Mende-Monda 
(p Sajdik) 2 és fél h; nyakh. Tat: 1000: 

1900.
*• Welter-handicap. 1800 m. (Körpálya.)

l. Bikfie (1 háromnegyed Sajdik), 2. 
Vlvát (1 egynegyed Takács), 8. Alplon 
(5 Gulyás B.) F. m. Felntlntin, Musso
lini, Bugaci barna fa Baldisz; 2 fa fél 
h. 3. h. Tót: 1000 : 8400, 1300, 1200, 1400.

III* Tóthi díj. 1000 m. 1. Ingram (p 
Schejbal), 2. Orkán (1 és fél Sajdik), 8. 
Marcipán (1 és egynegyed Nagy G.) Öt
negyed h; fejh. Tót: 1000: 1800.

IV. Párkányi handieap. 2000 m. L 
Bergfriede (3 Szabó I. II.), 2. Cromwell 
(2 Nagy G.), 8 Rosseb (3 Sajdik.) F. m. 
Josma, Vigalom, Virl, Sakk Matt Nyh. 
Háromnegyed h. Tót.: 1000 : 6300, 1700, 
1600, 1400.

V. Kétéves nyeretlenek versenye. 000
m. 1. Tamara (2 és fél Schejbal), 2. Tün
dér (4 Nagy G.), 8. Formint (1 és fél 
Gulyás B.) F. m. Salaria, Slopper, Kö
kény, Tandi, Kockatoo, Misa Nelly, 
Cserkésző; fél h; fél h. Tót.: 1000:2700, 
1100, 1200, 1100.

VI. Handieap. 1000 m. 1. Vica (5 Ta
kács), 2. Pántlikás (3 Schejbal), 3. Kike- 
rikl (5 Hofbauer.) F. m. Dissannoint- 
ment, Starost, Ordas, Corona, Mikolt, 
Tóga, Pomona, Planéta, Atompo.

Bécs város nagydijának 
Modcpreisnak befutója: 1. 
Sajdik), 2. F. Béla Bácsi 
Schejbal), 8. Ascanio (4 Esch.) F. m. 
Baja, Col. Románéi! i, Domlnic, Argói 
és Parádés.

,az egykor!
Kilindini (8 

(2 és fél

n Mne-wiTK 
nemzetközi atlétikai 

versenye
I. nap.

100 méteres síkfutás. 1. Gerő (KAOE)
10.9 mp. 2. Kurunezy (KAOE) 11 mp. 3. 
Rózsahegyi (MAC). 4. Veress (MAC).

400 méter hendikep. 1. Kurunezy 
(KAOE) 50.4 mp. 2. von Eberstein (Ham
burg) 51.2 mp, 3. Borsi (BBTE).

800 méter hendikep. 1. Fon jó (MTK) 
2:1.7 mp. 2. Kertész (FTC).

Rúdugrás. 1. Hadházy (DTE) 34-5 cm,
2. Karlóvits (MAC). 3. Brausz (FTC).

Távolugrás. 1. Haluska dr. (BEAC)
690 cm. 2. Somfai (MAC). 3. Ghyllány 
(MAC).

Diszkoszvetés. 1. Marvalits ÍNagyka- 
lits nlzaa) 4212 cm. 2. Somfai (MAC) 8835 
cm.

200 méteres gátfutás. 1. Somfai (MAC)
26.9 mp. 2. JJraun (MTK). 3. J£ovát< 
(BBTE).

•»189,

2.

16.2, 2.

(MAO)

II. nap.
100 m.: 1. Gerő (KAOE) 10.9, 2. Más

kát (MTK), 8. Gerő II. (KAOE).
Súly dobás: 1. Bedő (BEAC), 13.87, 

Forbáth (FTC).
Magasugrás: 1. Gáspár (MAC) 

Szilágyi (MAC), 8. Serf (FTC).
110 m. gát: L Muskát (MTK) 

Püspöki (MAC).
Delcatlon, 110 m. gát: 1. Farkas 

17.1, 2. Cséfay (MTE).
300 m. meghívást verseny: 1. Kurun- 

czy 35.7, 2. Eberstein (HSV) 3G.7.
Diszkosz hep: 1. Szűcs (MAC) 44.40, 8 

m. e.i 2. Nonrt.
Delcatlon, diszkoszvetés: 1. Somfai

(MAC) 80.67, 2. Farka'. (MAC), 8. Cséfay 
(MTE).

200 méter: 1. Gerő (KAOE) 22.9, 2. 
Gerő n. 8. Munkát (MTE).

1000 in.: L Benedek (MAO 2.40.8, 2. 
Szabadíts (MBSE), 8. Fonyó (MTK).

Hármasugrás: 1. Molnár (MAC) 13.20Í 
2. Magyar (KAOE), 3. László (MTK).

i'X.iOO m. staféta II. o.: 1. KAOE 3.51.0, 
2. ESC.

5000 m. 5-ös csapatverseny: Egyéni
leg: L Frandsen 16.02 (Oldcsloe SC), 2. 
Kultsár (MAC).

Csapatban: L MTK 25 p„ 2. MAC 32 p., 
8. FTC 77 p.

100—200—300—400 m. staféta: 1. KAOE 
(Vida, Gerő I., Gerő II-, Kurunezy 2.01.6, 
2. MAC 202, 8. MTK 2.8.6.

Dekatlon végeredmény: L Farkas 
(MAC) 6211.15, 2. Cséfay (MTE) 5296.54, 
Somfai efladta. 
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Uruguay
a futballolimpiász győztese 
Második Svájc, a harmadik Svédország 
Uruguay-Svájc 3:0 — Svédország"Hollandia 3Sj 

Stade Coíombes 50.000 néző
Az olimpiai futballtornát tehát meg

nyerte a nagyszerű délamerikai együt
tes, mint az az első forduló után min
denki előtt nyilvánvaló lett. A tenge
rentúlt futball győzedelmeskedett tehát 
Európán és a grandiózus trófeát is át 
kell engednie az elblzakodott Európa 
futballistáinak négy hosszú esztondőre.

A futballolimpiász döntőmérkőzésére 
zsúfolásig megtelt a colombcsl stadión. 
A Párizsban időző csapatok, a világ ösz- 
Bzes futballozó vétségeinek vezetői töltöt
ték meg a páholyokat, a díszpáholyok
ban a két köztársaság diplomáciai kép
zelete nézte végig az élvezetes küzdel-

mekben bővelkedő mérkőzést. A két csa-1 Kezdés után a délamerikai csatársor 
pat megjelenését viharos taps fogadta.! pillanatok alatt a svájci kapu előtt te- 
Majd fölhangzottak a két nemzet him-irem, de a svájci védelem résen van. Vé
nuszának akordjni, amelyeket a játéko
sok feszes állásban halgattak végig.

Slávick francia bíró által megejtett 
sorsolás után a csapatok a következő
képpen állottak fel:

Uruguay: Mazati—Nasazzi, Arispe— 
Andrade, Vidal, Ghiczza—Urdinaran, 
Scarone, Petrone, Cea, Roinano.

Svájc: Pulver—Ramseyer, Roymond— 
Pollitz, Schmiedlin, Oberhauser—Ehren- 
bolger, Sturzeneggor, Abegglen, Dictt- 
rlch, Faessler.

lámgyors akciók váltják egymást és rö
vid idő múlva Petrone lövésének ered
ményeként a svájci hálóban van a lab
da. (1:0). Nyomban utána még egy gólt 
rúgnak, do a bíró nem ismeri el. Félidő 
vegéig az oredmény nem változik-

A második félidőben Svájc is több tá
madást intéz a jól védett délamerikai 
kapu ellen, közben két kornert is érnek 
el, különösen Abegglen akciói kecsegtet
nek reménnyel. A 15. percben Petrone 
lövi az uruguayak második gólját. Vál-

Eperjessy Béla 
országos rekordot Javí
tott a MUE versenyén
fÁ Magyar Utxö Egyesület pünkösd 

.vasárnap rendezte meg első versenyét 
a lágymányosi Dunaágban levő 50 mé
teres uszodájában. A verseny igen sivár 
sportosoménynok Ígérkezett, mert kevés 
Versenyző állt starthoz, ennek megfele
lően a közönség is gyér számban ér
deklődött a verseny iránt Hogy önnek 
ellenére is sikerrel zárult a míting, ez 
elsősorban Eperjessy Bélának köszön
hető, aki a MUE jubileumi emlékverse
nyén 7000 méteren 15:0!Pft mp. alatt új 
országos rekordot állított fel.

A MOB képviseletében Múzsa Gyula 
és gróf Andrdssy Géza jelentek meg a 
versenyen.

Részletes tudósításunk a következő:
50 méteres "kizárásos gyermekmell- 

isszás, L Zádor (N8O) 44 mp. 2. Grosz 
György (MUE). 8. Almássy (MUE). - 
10Ó méteres kizárásos ifjúsági hdtuszds. 
L Wonzel (FTC) 1:81 mp. 2. Vékony 
(MUE). •— 100 méteres junior verseny. 
1. Dömötörffy (FTO) 1:14 mp. 2. Várnai 
(MAFC). — 100 méteres hölgyhdtuszds. 
L Kom'áromy Bözsi (MUE) l:59‘/« mp. — 
100 méteres mellúszás. L Hegedűs 
(BEAC) 1:27 mp. — 100 méteres gyors
úszás. Honvédelmi miniszter vándordíja.
1. Bárány István (Egri MOVE) 1:5% 
mp. 2. Turnovszky (MAC). 3. Serény 
r- Magyarorszdz 100 méteres hölgymcll- 
uszó bajnoksága. Bajnok: Molnár Ella 
(Bajai SE) 1:87.1 mp. 2. Pirknor Papp 
Gabriella (Miskolci Vasutas BO). — 
Műugrás. L Nagy Károly (FTC) 50 pont.
2. Wukslts (OTE) 41% pont. — 100 mé
teres hdtuszds. 1. Bitskey Aladár (Egri 
MOVE) 1:22 mp. — 100 méteres Jubileu
mi emlékverseny. 1. Eperjessy Béla 
(MAFC) 15:05*/* mp. Országos rekord!

I. osztály.
VÁC—MUE 6:2. (1:0). Biró: Speisegger 

Ernő.

í tozatos játék után a félidő végén Rn 
manó háromra szaporítja Uruguay 
j8?adloTá°rbS!ay •

Svédország—Hollandia 3:1.
| A futball olimpiai bajnokságénak 
sodik helyéért két mérkőzést 
két csapat, miután azonban piinkösdva 
sarnap ld aranyban eldöntődön volt a 
mérkőzés, héttőn megismételték ’1 
arányban végződött félidő után a vó? 
eredmény 3:1 volt Svédország javára £ 
'??í ? másodtk helyet Svájc, a barma- 
drkat Svédország foglalja el.

r H Pannónia szenior nyolcasa 
pompás küzdelem után győzött

Első nap.
TE BE dija. (Újonc-négyes kormányos

sal.) 1. Pannónia. 2. Műegyetem. 8. FTC.
(Időt nem mértek.)

Fülepp Kálmán emlékverseny. (Négy
evezős verseny kormányossal.) Olimpiai 
próbaverseny. 1. Pannónia (Hantzinger, 
Wick, Szendeffy, Török dr. vez. ev., 
Koch korm.) ellenfél nélkül, időt nem 
mértek.

Újonc egyes. 1. Ghillány dr. (Neptun)
6 p. 2. Kertész (Nemzeti HE) 6 p. 0.2
mp. 3. Helyes (BEC).

Margitszigeti dij. (II. osztályú négyes
verseny.) 1. MAC 5 p. 22 mp. 2. Nemzeti 
HE. 8. Tisza Szegedi EE.

Kettős pdrevezős verseny. Olimpiai 
próbaverseny. 1. Noptun (Szendey—Mo- 
rich) 5 p. 15.8 mp. 2. Duna EE (Grosz A. 
—Grosz L.). 3. MOVE Esztergomi HE 
(Philipp—Marosi).

Junior nyolcevezős verseny kormá
nyossal. 1. MAC (Földe, Gál, Kövecses, 
Steln, Kuhn, Pürner, Wolter, Haefncr 
vez. ez., Hampt korm.) 5 p. 0.4 mp. 2. 
Hungária EE 5 p. 10 mp.

Magyar főiskolai ifjúság dija Négy
evezős verseny 1. Neptun 5 p. 37 mp. 2. 
Tisza Szegedi EE. 3. Műegyetemi EE.

Junior egyes. 1. Kertész Zoltán (Nem
zeti HE) 5 p. 49.4 mp. 2. Ghillány dr.
(Neptun). 3. Koller Róbort (Lunden- 
burger Ruder Verőin).

Nyolcevezős verseny kormányossal.
1. Pannónia EE (Sebestyén, Bujtor, 
Szendeffy, Bartók, Blum, Wick, Haut- 
zinger, Török vez. ev., Koch korm.) 4 p.
48 mp. 2. Hungária EE.

j II. nap.
Junior, négyevezős verseny kor

mányossal. Államdíj. 1. Nemzeti 
HE 5 perc 18.6 mp. 2. Pannónia EE 
5 perc 18.8 mp. 3, Műegyetem. Gyö
nyörű finis.

Nyolcevezős verseny kormányos
sal. Horthy Miklós kormányzó ju
bileumi vándordíja. Olimpiai próba
verseny. 1. Pannónia EE (Sebes
tyén, Bujtor, Szendeffy, Bartók, 
Blum, Nick, llautzinger, Török 
vez. ev., Koch korm.) 4 peri? 38.4 
mp. 2. Humgaria EE.

Vidékiek négyevezős versenye.
1. MOVE Esztergomi HE ellenfél 
nélkül.

Opler, Pál-emlékverseny. 1, 
Szendey Béla (Neptun) 5 :30
2. Groaz Leó -(Dtína). 3. Grosz 
dór (Duna).

Junior kettős párevezős verseny. 
1. MOVE Esztergom HE ellenfél 
nélkül.

Vendégek négy evezős versenye. 
1. Győri Torna-Egylet ellenfél nél
kül.

Budapest székesfőváros dija. — 
Négyevezős verseny kormányos nél
kül. 1. Pannónia EE ellenfél nélkül.

Kürthy Dezső-emlékverseny. Má
sodosztályú myolcevezős-verseny. I. 
MACaZ 2. MACW.

Au-

mírtózós, durvaságra hajló toadrnciá- 
val, amelynek elfajulását csak az erélyes 
biraBkoJas akadályozza meg. Mindkét 
részről több gólhelyzet adódik, nm»ly0. 
két azonban a két csatársor nem tud ki
használni. Félidő 0;0.

A második félidő elején a Vívók at 
l'TC egy támadását foul-tal akadályoz, 
zak meg, a megítélt büntető-dobásból 
az FTC a második percben Wenk révén 
megszerzi a vezető gólt. A gól után a 
Vívok csatársora kerül fölénybe, mely
nek eredményeként a III. kér. TVE a 3. 
percben kiegyenlít. A döntő gólért heves 
küzdelem indul meg és a mérkőzés a 
küzdclom hevében eldurvul. Az utolsó 
Percben végre az FTC-nek sikerül a 
döntő góllal megszerezni a győzelmet.

500 méteres gyermek 
Potrold Győző (OTE) 433/* 
Endro BKAC.

200 méteres mellúszás. 1. 
(III. kér. TVE) 3.05 mp.

Ausztria—Magyarország 
hölgyutzómérközésc. 1. 
(Magyarország) l:351/s mp.

(Ausztria).
1X50 méteres staféta II. oszt. 1. HL 

kor. TVE 2:4 mp. 2. VÁC 2:12 mp. 3. 
NSC.

Ausztria—Magyarország 100 
hölgyhátuszóbajnoksága.

(Magyarország) 1:40’/j mp. 3.
Stofi (Ausztria).

Ausztria—Magyarország 100 
hölgyuszómérkőzésc. 1 Grote 
(Ausztria) 1:27% mp. 2, Ella

meHuszdí. 1. 
mp. 2. Hajós

Juug Frigyes

100 méteres 
Moíuái* Ella 

— — —r. 2. Poldi Ran-
tasa (Au„trU). >. Bionoufold ltod?

méteres
.7 — —--------1. Breitegger
(Ausztria) l:35®/» mp. 2. Kraszner Kató 
(Magyarország) 1:40’/* mp. 3. Fuchs

A» EMTK megszabadult a kieséstől. 
'A másodosztályban mindössze egyetlen 
bajnoki mérkőzés volt a piiskösdi ünne
pok alatt. Az EMTK 0:0 arányban vég
zett félidő után 2:0 arányban győzte le 
a KAOE csapatát és Így a kieséstől meg
szabadult.

—Kerékpáros távverseny Budapest— 
Székesfehérvár között. Kétszázhetvenöt 
versenyző adta le nevezését a 47 kilo
méteres távvorsenyre. amely egyúttal el
döntötte Budapest székesfőváros vándor
díjának a sorsát is. Az eredmény a kö
vetkező:

1. Sághy József (Világosság). 2. Szé- 
csényl (Világosság), 3. Molnár (Világos
ság). 4. Bouska (BTC), 5. Magyar (TTC), 
fi. Börich (TTC). Győztes ideje 1 óra 
32 perc, 32 mp. A szenior-csoportban 
1. Tandary István Budai KK) 1 óra :W 
porc, 14 mp. 2. Üveges (Csillag). 3. Szí- 
návvl (Székesfehérvári TC). A verseny
zőket Székesfehérvárott dladalkapuvul 
fogadták.

n magyar uszósport ünnepe 
Hölgy úszóink vereséget szenvedtek az osztrá
koktól — Jl vizipoló-kupát az FTC nyerte meg
Ünnepe volt pünkösd hétfőjén a ma

gyar uszósportnak. Uszodát avattak, 
amelyet lelkes emberek áldozatkészéé go 
óa sportszoreteto állított a magyar ifjú
ság testnevelésének szolgálatába. Méltó 
keretet adott az ünnopólyes aktusnak 
Ausztria válogatott hölgyuszóinak ta
lálkozása Magyarország sportoló höl
gyeinek reprezentánsaival, a magyar vi- 
zipolósport klasszikus vándordíjának: a 
„Magyar Kupa** 
bá az uszósport 
sonye.

A csillaghegyi 
impozáns képet 
táplált kristálytiszta medence, a hegy
oldalba épített hatalmas betontribün, ár- 
kúdos páholyaival, 1400 ülőhelyével és 
mintegy 4000 állóhellyel, a pompás mfl- 
ugróállvány, a sajtó képviselőinek ki
tűnő elhelyezése és a nagyszerű levegő 
mindenkor elsőrangú sporteseményekké 
fogják avatni az uszóversenyeket.

Mintegy 6000 főnyi közönség jelenlé
tében történt az uszodaavató ünnepély. 
A zászlódiszbeu pompázó uj uszodában 
ott láttuk a társadalom és a közélet ve- 
jZotö-egyénlségcit. A Magyar Olimpiai 
I Bizottság képviseletében gróf ^4n<frdssif

döntőmérkőzéso, továb- 
első olimpiai próbaver-

uj 50 méteres uszoda 
nyújt. A forrásvízzel

Géza jelent meg a pompás betontribüű 
élővirágokkal diszitett páholyában.

Hölgyuszóink súlyos vereséget szen
vedtek osztrák társnőiktől. A kezdet
leges magyar hölgyuszósport már a 

startnál elvesztette esélyeit a nagy 
rutinnal rendelkező osztrák hölgy- 

uszógárdával szemben.
Egyedül Molnár Ella kiváló képessé

gei győzcdelmeskodtck. A pompás bajai 
hölgyuszó fölényesen győzte le osztrák 
ellenfelét.

A vizlpoló klasszikus vándordijáért: | 
a Magyar Kupáért vívott döntőmórkő- j 
zés vezette bo a versenyt. A két legki
válóbb magyar csapat: az FTC és III. 
kér. TVE játékosai vízbe szálltak. Gróf 
Andrdssy Gé. 
dobta vizbo a

A csapatok 
volt:

FTC: Nagy.
II., Klausek. Vrábel, Fazekas.

III. kér. TVE: Barta, Rudas, Gáspár, 
Keserű I, Sándor, Homonnai I., Ho- 
monnal II.

Biró: dr. B^. '<eznay László.
Elejétől végig heves iramú, izgalmas

a MOB képviselője 
labdát a páholyából, 
felállítása a következő

Nádas, Fazekas, Keserű

RfcvMtott az „UJSAGÜZEM" könyvkiadó és nyomda r.«L körforgógépein, Rökk Szilárd-utca I.

méteres 
Adler 

------ , —.. Patlik 
(Ausztria) 1.38 mp., 3. Dénes Irén (Ma
gyarország).

^tt««ír4a—Magyarország 5X50 méteres 
vegyes hölgystaféta mérkőzése. 1. 
Ausztria A) (P. Heim, Konccni, E. Par- 
rick) 2.7 egyötöd mp., 2. Ausztria B) 
(Bienenfeld, Breitegger, Adler), 3. Ma
gyarország A) (Molnár Ella, Kraszner 
Kató, Dénes Irén).

Öt héten belül 
fiat országos rekord 
Fekete JVUkály ax öt angol 
ménfölánefzondjátis meg

javította
Az ESC az atlétaszövétségtől Fekete 

Mihály részére rekordkísérletre kért en
gedélyt. Pünkösd vasárnap délután^ a 
Margitszigeten meg is rendezte az ESC 
a meghívást versonyét, amelyen Hegc- 
dds (MÁV) is résztvett. Az eddigi 43 p. 

10.5 másodperces rekorddal szemben
Fekete Mihály a távot 37 perc 56.3 
mp. alatt tette meg s ezzel Fekete 
öt hét alatt Immár a hatodik orszá

gos rekordot döntötte meg.
A világrekord 36.02 mp. és így Fékek 

Mihály teljesítménye olsőrangú. A rész
idők a következők voltak: 1 angol 7:08 
mp., 2 angol 14:52 mp., 3 angol 22:32 mp.. 
4 angol 30:19 másodperc. Az egyes ko- 
rök átlaga 1:56—57 mp. —

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapUadóvitlIalal.

üzemvezető: Gunesch Györn*


