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Véres tüntetéseft 
Olaszországban

Megalakult 
a francia kormány

Párizs, június 15.
Az uj kormány hivatalosan a követ

kezőképpen alakult inog:
Miniszterelnök és külügymüiiszetcr:

Herriot. igazságügy: Rene Renault, bol- 
íigy: Chautomps, pénzügy: Clementel, 
hadügy: Nollct tábornok, tengerészeti: 
Dumcanil, kereskedelmi: Rainaldy, köz-i n • *
munka: Peytral, közoktatásügy: Fran- finzi alállamítthávt és fiossi sajtófőnököt Mussolini lemon- 

dósra kényszeritette - Mussolini bízik, hogy Matteotti él 
ji nemzeti milíciát mozgósították

& rendőrség cáfolja Matteotti flotttestének 
minis* ídtv c/if

I

Matteotti meggvilMása miatt
cola Albert, egészségügy: Yüst in Oodart, 
gyarmatügy: Deladier,
Bovier Laclerre, földművelésügyi Que- 
uille, felszabadult területek minisztere: 
Dalbis. A négy államtitkárságot a kö
vetkezőképpen töltötték be: kereske
delmi tengerészet: Meyer, postaügy: 
Pierro Róbert, léghajózás: Laurent, mű
szaki oktatás: Moro Miafferl. Róma, június 15.

71 R6ma uicüin te^ este újabb i ° ny(ín\ban,Jt 1A K&PiSiíinyZO tüntetések voltak Matteotti mellett, határozásukat irasba
vilézzé avatott ^101, m^támodták u ^0- g** fí- ** két es a rendőrségnek közbe kellett

M1&S& \ lépnie. A vidékről is véres tünteti
- A Hitiöi Napló Mósttóiaiól. - \sékről rámolnak be az olasz lapok. 
A margitszigeti sporttelepen vlí. l Nápolyban az eguetemi ballnatők a.

sárnap délelőtt impozáns ünnepség 1 Matteottiert váló gyusz jeleul feluf,- 
keretében avatták vitézzé azokat, i bócra eresztették zászlójukat. 
akik a világháborúban és az azt ; késő esti órákban a parlament 
tó is tüntetések voltak A tömés:

kilenc tiszti viiéz„ és lúz!) legénységi , Mateottit es Nittit eljenezte. Újabb 
vitézt avatott fel Horthy Miklós ' összeütközések is fordultak elő, me- 
kormúnyzó , lyeknek több sebesültje van.

Pontban 10 órakor kurtjelzés nyi- :
tóttá meg az ünnepséget. A honvéd- Róma, június 15.
zenekara Himnuszt játszotta, mi- j . ... ... . , t
alatt a vitézek a kormányzó emel- A rendorfonokseg leghaiarozot- 
vénye előtt félkörben állottak, A|tabban megcáfolja azokat a híreket, 
vitézi törzskapitány felolvasta a vi-;moiyek szerint Matteotti holttestét 
tézek névsorát, akik elmondották a ■ .„ -llrKitézi esküt. A kormányzó azután í111 estaUitak. 
erccs hangon mondotta a vitézek- : Róma, június 15.

— Vitéz bajtársaim! Ebben az ün- Matteotti szocialista képviselő

két és a rendőrségnek közbe kellett I

megtalálását
lemondásukat. A két előkelő hiva
talnok nyomban le is mondott. EP' --------- -------- ----- - —, — -

„r azzal okulták. ^^>00“ mellett folytattá^awo-, 
meg, hogy vissza akarják nyerni' 
cselekvési szabadságukat, hogy 

í-szembeszál Ihassanak azzal a váddal. 
Ihogy részesei Matteotti meggyilko- 
! 1 ásónak.

nepélyes szent fogadalomban, amc- > meggyilkolása ügyében Mussolini: 
,et11íte.lf!kí ’Yímlniazlerelnök magához hivatta aj

tóm egy boldogabb jovonek. Legye- . . , ól Hm titkáról ’tek ezután is a honfiúi erényeknek belügyminisztérium all.imt tkaiai. 
mintaképei. Mint ahogy annak ide- 1 Finzil és Caesar Rossz sajtói onokoi | 
Jen elöl voltatok mindig a harcban, i^s izgalmas vitatkozás után fel szó-; 
legyetek ezentúl elől a Példaadó. hogy azonnal adják be I 
munkában is. Lelkem egész melege- <111011 ’....... —
vei köszöntelek benneteket és kivá- • 
nőm, hogy a Magyarok Istenének ; 
bőséges áldása kisérje hazafias mű - i 
kódésteket.

A vitézek ezután ötös csoportok- | 
oan a kormányzó elé vonultak, az 
oltár lépcsőjén féltérdre ereszkedtek 
? a .vjtézek első főkapitánya disz 
Kardjával vitézzé ütötte őket, mond- 
Van: „A Hadúr nevében vitézzé 
avatlak. Az ünnepély után két óra 
Kor diszebéd volt.

i

I

Seipel állapota 
lényegesen javult 

c . , Récs, június 15.
öeipel szövetségi kancellár állapo- 
roi • -:»> fél s órakor a következő 

I vos’ Je^Pniést adtak ki: Napköz- 
hőmérséklete normális 

•'.• !SsV‘ 'érakor: hőmérséklet 37.9, 
veres 120. lélegzés 28. A tüdő álla- 

ma lényegesen javult. Az 
L\m')"SZ”rVPk nn'iki’dóse bőséges.

I

Róniu, juniüs 15.
Mussolini tegnap fogadta Mat

teotti feleségét, aki azt a kérését, 
terjesztette elő, hogy mihelyt meg- 

1 találják férje holttestét, szolgál- 
; tassák ki neki. Mussolini szivélye- 
i seu azt felelte, hogy ő még mindig 
• reméli, hogy élve adhatja neki vlsz- 
' sza a férjét. A kormány mindent 
megtesz, hogy a gonosztettet felde
rítse és a bűnöst megbüntesse.

Róma, juniüs 15.
A fascista nagytanács a junlus 

15-ére egybehívott fascista pártgyű- 
lés tanácskozásait elhalasztották, 
hogy a párttitkárok helyükön ma
radhassanak. A nemzeti milíciát 
részben mozgósították. Az egész or
szágból nagyszámban érkeznek a 
részvéttáviratok. ____ ______

Róma. jünius Í5.
i Matteotti képviselő titán tegnap 

,mozást. Á kutatásban a szocialista 
és a fascista párt számos képvise

li ője is részt vett a rendőrség tagjain 
Ikivjui, akik rendőrkutyákat, vittek 
I magukkal. A nyomozások ered- 
i ménytelenek maradtak. Ma kihall- 
! gatták a letartóztatottakat, a kihall- 
j gatás eredményeiről azonban nincs 
: hír. Azok közül, akiket Milanóban
• letartóztattak, ketten megszöktek, 
még pétiig Áldó Volpini, e^y mila-

• női arditi -osztag parancsnoka és 
: ugyanennek az osztagnak egy Viola 
■ nevű tagja A Corriere Ttalíanc?
igazgatója, Filíppeli kijelentette, 

'hogy ő adta Rjfm ininek az utalványt 
! az autóra, hogy a hadi önkéntesek 
római gyűlésén résztvett milánóiak 
kirándulást tehessenek rajta. Annak 
az autónak, amelyet Rumininek az o 

; ial vány ára kiadtak, még csak a sza- 
ímát sem tudta. A Corriere Ttaliano 
: másik igazgatójánál, Ruitional is 
i házkutatást tartottak, azonban min- 
' den eredmény nélkül.

Róma, június 15.
í A lapok arról számolnak be, hogy 
í Matteotti, mint újabban ismeretessé 
ivóit, a közelmúltban útlevél nélkül 
: Londonban járt és ott a pártnak je- 
•lentést. adottját Olaszország politi- 
kai helyzetéről.

Eckhardt lentartja vádiét 
Bethlen István gróf ellen

Kedden telszúlal és wálaszul Eeihlennak

— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —
■ ■■ na. Kérdést intéztünk ez ügyben 

------  - — ■ aki a kdvetko-1 
i Hétfőt Napló |

„ ., m.._ í.imnlt héten 1 na. Kérdést intéztüEckhardt Tibor az 1 ” j ' ,lh. Eckhardt Tiborhoz, 
lulvalevpen az«' v““uŰ-elnoköt, i zöket mondotta a 

hogy JP-X Manfréd berogegyhózai munkatársának: 
birtokának mentesítése., erdőkébe" -K«h en ™-melliri.VKUIIiLK. iuvuvvomv™ ,
közbenjárt. A miniszterelnök pénte
ken válaszolt Eckhardtnak, a 
kodást rágalomnak minősítette/s 
azt mondta, hogy . 11/■« , Mán re 1 
szóban forgó birtokából tobbezei hol 
<lat kisajátítottak és o csak a teljes 
kisajátítás megátlása. céljából lepel 
közbe, mert azt a többtermeles szem
pontjából veszélyesnek tartotta vol-

— személyes kérdésben |
felszólalok és válaszolni fogok a mi- . 
niszterelnök úrnak. Nem voltam je- ■ 
len azon az. ülésen, amelyen Rétiden | 
Istvá gróf miniszterelnök úr nekem , 
válaszolt és így válaszát pontosan | 
nem ismerem. Megszerzőm a naplót 
és minden részletre kiterjedő for
mában adom majd meg a választ.

— A lapokból egyébként úgy tu-1

I dóm, hogy a. miniszterelnök- úr is 
! UvisiHví ic a. ........... y~
' birtokának mentesítése erdőkében 
I ;őriént közbenjárását azzal a kii- 
i lönbséggel, hogy csak a teljes kisa
játítást akarta megakadályozni.

I _  A dolog rrcdmóre nézve irre-
I veláns, hogy a birtok egy részét ki- 
| sajátították.

Weisz Manfréd beregegyházai 
birtoka háborús szerzemény és 
így azt a törvény értelmében 
száz százalékig ki kellett volna 
sajátítani, ha Jelentkezik rá 

igénylő.

Igénylő pedig volt fölösszámban is. 
í)e az eljáró hatóságok niege> le- 
kedték azt a trükköt, hogy csak a 
falubeliek igénylését fogadták el, a 
szomszéd községbeliek pedig hieb.i 
rimánkodtak. Nem olyan egyszerű 
ji«ry ez — fejezte hí* nyilai közutat 
Eckhardt Tibor, akinek k'.Mi fel- 
szólalása iránt élénk érdeklődés^ 
nyilvánul meg.
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A békeszerződések 
revízióját várják a francia 
politika Irányváltozásától

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A nopokbun lefolyt francia elnök vő 

bihztáH ólé az ngówz világ nagy érdeklődén- ' 
sel tekintett. Ez a választás aokszoroNan 
kiváltotta ezt a figyelmet, amely kiérte. 
Millerand elnök, akinek mandátuma a 
francia alkotmány értelmében csak 
1927 bon járt volnu le, a kamarai válasz
tótok után előállott politikai helyzet 
nyomába alatt kényszerült lemondani, 
nini a közlúi-'aságl Franeinorazág törté
netében eleddig páratlunul álló esemény.

Fokozta még a választások

mergite megválasztásával — mint né
mely' lapok hiszik — a Poincaré-félo 
jobboldali szélsőség és reakció támad 

■ életr'i má i formában do épp úgy téved- 
1 nek azok, akik azt hiszik, hogy «: uj 
elnök a szélső baloldalnak feltétel nél- 

j kiili követője.
I Doumergue, aki Gombos iskolájának 
neveltje, és CaUlaux barátju éi; minisz
tertársa, kétségtelenül u liberális és de
mokratikus köztársasági Franciaország

izgalmát, ]iarcolt(1i akinek megválasztása a balol- 
hogy <■. ulk.lom.u.l nem mélyek, nem Aa}) h|„kk gyö^h,,/,. Wenti. 
íj pártok állottak szemben egymással, 
amelyek közi elvi clkülönitérek alig van 
nalt. hanem a mostani vá/asztásokou 
elvek, sőt világnézetek kerültek szembe 
egymással. Nem arról volt szó csupán, 
hogy Mlllerandot 
Falni, ve váltsa, fel 
mog akórdés, hogy 
Hvrrlot öljön, hanem _ . . . 
mokráclu vlvtn mog kemény tusáját az
zal a reakcióval, amelynek tipikus kép
viselője éppen Millerand és Poíncare 
voltak.

Az előcsatarozások, melyek a kama
rai választások idején játszódtak le, a 
baloldali radikálisok győzelmét hozták 
meg. Csak fokozta a győzelmet, hogy a 
knmnral választások eredményei nem
csak Poincarnt távolították el a kor
mány elnöki székéből, do .Millerandoi Is 
kény hzeritették a lemond'! -ra. Ezzel a 
ténnyel nyíltan kifejezésre jutott, hogy . 
a francia nap többsége nem helyesli a 
bosszzu., a reváus gondolatot, a fékezb.e- ! 
teilt n gyűlöl t polltikdjdl. mely Francia
őr, .igot piUanat'iy.lag P'd. ■ ■■re .zivós 
ci''>sz"'.'rsd'/a récén a: curopa* politika, 
küzdőterén elsölicli/r • állította és hang- ' 
adóvá tette, de amely politikáról nyíl- ' 
vánvaló volt, hogy nem nyugszik szí- 1 
tárd alapokon s mely eddig is ezt a gyű- , 
mölcsöt termelte, hogy a politikailag ... . 
vczdG Franc'.aorrzdgpuk a va’utöja hetutlíixi az 
nocr^bu'tpra siilyedl. ’

Ezt a politikát elitólto a í'runciu nép a 1

Donmcrque, 
nem akörül f 

P óin cáré h 
a rndikálii

I claország a kis antantra utáltán elszi-1 Kormánykörökben 
gotelten áll.

Doumergue megválasztása és ezzel 
Herrioi minlszterelnökségo uj irányzat
tal biztatnak a francia politikában. 

' Nemcsak bizonyossá lehet venni, hogy 
j Herriot. cs AfocZtonafd kormányok kö- 
|züi nevezőre fognak jutni az égető ouró- 
i pai problémák kérdésében, do minden 
remény meg van arranézvo is, hogy a 
francié, politika megegyezést fog találni 
a Dawes-félo elvek alapján Németor
szággal is.

Ha mindezek a feltevések igazaknak 
bizonyulnak, — ami remélhető — akkor 

■ kétségtelen, hogy Európa horizontján uj 
hajnal fakad és eljutunk a békeszerző
dések revíziójának, megoldásához. El
eddig Franciaország Poincaré hatása 
alatt hallani sem akart erről, bár az an
gol politika a maga Anurika számtalan 

! esetben tettek kísérletet arra, hogy 
I Európa békéjének rákfenéjét a saint- 
germnin-i és trianoni békeszerződéseket 
revízió alá vegyék. Az angol konzerva
tivizmust megtörte MacDonald munkás
kormánya s most belépett a sorba Fran
ciaország is. Ha nem csalnak a 
remény van arra, hogy a francia 

Poit'care politi- ' ciú bukása meff termi gyümölcsét a 
amely

Ebből r. nézőszögből tekintve bizo
nyosra. lehe; venni, hogy a. francia el
nökválasztás hatással levz az európai 
politika kialakulására. Eleddig Poin- 
care volt akadálya annak, hogy a fran
cia-német probléma nem tudott a meg
oldásig megérlelődni, 
ká.ia sokszor veszélyeztetto a Franciaor- , szerződések revíziójában, 
szágrr. egyébként kedvező angol barát- . adja az egyenlőség és demokrácia alap- 

| súgót is. Ugyancsak a Pohuarc félő po-J jcbi Európa szabad népeinek a szabad

jelek, 
reak- 
béke- 
meg-

litlkának a következményű ,hogy Fran életet.

Hírei vigasztalják e köztlsztviselSket ?
Csinált-e hibát Kállay a költségvetési tervezetben? — 
Méa mindig éles az ellentét a ítAWSz és a kormány 
között — Egy évig nem lettet változtalni a szanálás 

költségvetési előirányzatán
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Az utóbbi időben az a hír terjedt 
<1, hog.\ Kállai] Tibor dr. veit pénz
ügyin’ni.rzter .súlyos hibát követett 

'el a költségvetés felállításánál, 
! amennyiben túlzott takarékossági 
I szempontból olyan minimálisra re- 
; dukálta a köztisztviselői fizetések 
tételét, hogy ebből az összegből Ir- 
het(|tlíiu az «rau?/jXiritásoa rondezé^t 

’ közmcgei égd énre megoldani. Hiva- 
— .. .---- ...... .,u.,v.u uvp italos helyről cáfolták ezt. a hírt, a

kamarai választások által, de ugyanok KANSz vezetőségének egyik tagja 
kor még nem bontakoztak ki a francia 
erőviszonyok kontúrjai. Mindazok, akik 
azt hitték, hogy Franciaországban a 
baloldali radikálisok abszolút győzelmet 
arattuk, tévedtek. A francia nép csak 
elítélte azt a jobbcldaJi ez<',! bőséget, a me
lye'. 5/IHcrottd és Poincaré képviseltek. 
• le nem nyilatkozóit egyelőre abban az 
irányban, hogy a baloldali szélsőség 
nyert i rmr szimpátiáját.

A pénteki rlnUkválnsr.túii már határo
zottabb formában nyilvánította a fran
cia. nép akaratát Pnlnlévc. a- Idealista, 
n tudós, n puritán Jellomli politika; ál
hitt szonilmn lkai icrgaercl középút, 
a mcvHcklc;. r, reália lehetőségek mérle
gelőjévé’.. Fi Doumrrgu győzött.

Tévedés volna azt hinni, hogy

a cáfolat eípuére íuciKorősít.pííe. ynw- 
katúi'Hunk előtt azt a megállapít ást, 
amely szerint

igenis Kíiilay az oka annak, 
hogy a köztisztviselői fizetéseket 
arany paritásos alapon jól meg

oldani nem lehet.
Köztisztviselői körökben mindezek 
ellenére abban reménykedtek, hogy 
ii népszövetség, mini a magyar sza
nálási akció legfőbb fóruma módot 
talál a költségvetés meg-váll ózta tu
sára és így iehelófFcgct fog nynjatni 
a köztisztviselői fiziúósek rendezé
sé re.

A közllsrtvisclőknck az a bixodal- 
Dou- .ma alfiphdami'ik bizo;iy-d, meri —

I

ixuuunnyKoroKben most a. > gasztalják a köztisztviMÍaketV 
csak rövid időről van szó. h„'"’r 
türelemmel, mert hiszen cs „ . 'et 
meneti állapot. A szanálási S ?’ 
ugyanis mar előre lixírozta « foaÍZn&D’elfo mód^

“ y.özt1í^‘v!«'j!'il<. ez a
pétiig 19.6 juhus elsejéig 86% i. 

emelkedik, ’"e 
amely összeg aztán véglegesen „ 
marad. b >’Lsen met,

LJGETJ
gtik&ge
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II. osztályának húzása 

június 17 és 18-án lesz 
Kérjük, hogy sorsjgyét mindenki 

sürgősen uj.tea meg, 
különben minden további igénye elvósa

Hivatalos megugí^'si árak:amint munkatársunknak beavatott 
lAyca kijelentették —

hzó sem lehet az eredeti költség- 
vetési tervezet megváltoztatásá

ról.
Munkatársunk előtt utallak a kor
mányhoz közelálló helyen arra a 
tényre, hegy A uszf riá bán<• iff fej me
rült a szanálási akció elején a ter
vezet. megváltoztatásának szüksége, 
a mópszö vétség azonban már akkor 
is arrg, ^„álláspontra J^lyezkedett, 
hogy egy esztendőn" Imiül semmi 
szín alatt sem lehet a költségvetési 
előirányzaton változtatni.

A Közalkalmazottak Nemzeti Szö- 
■ vet séfje minden eszközt felhasznál 
abból a célból, hogy már július else
jére aranyparitásos alapon rendezze 
a köztisztviselői fizetéseket. A kor
mányban meg van á jóindulat, 
azonban a lehetőség hiányzik, mert 
a kérdezi rücn megállapított össze
get, túllépni nem lehet. Legutóbb 
már úgy bú-lett, hogy a KANSz és 
a. kormány álláspontja közeledett 
egymáshoz, ez a hír azonban, sajnos 
nem bizonyul igaznak, mert

az ellentét még mindig igen 
éles.

nogyedeorsj.

10.000 20.000 40.000
félsorsjegy egészsorsj.

azonkívül 15OO, vidékre 2COO kor. portó 
nyeremúnyjegyzékek és költségekért.

az rendeljen bármely elárusítónál 
A v'fitéísoti'sgégyek hivatalos árai:

negyed

20.000 40.000 80.000
fél egész

A XII. osziálysoraj&tókon 24.000 nyere
ményt — szenzációs fönyoroményoket — 

sorsolnak ki 8179 millió Őoaxőgben

Legnagyobb nyerőmény szevcncsés esetben 

egy milliárd korona 
Játéktervet minden elárusító kOld

B&ILMÁNSOKAT 
gyöngyöket, régiseteket mindenkinél drágábbat! 
veszek Sztffteiy C(is>ály-ucca Sí

(Terézlemplommal szemben)

antoi maiÉsziteaek áruháza * Budaoest ív, Vád ucea 25 szám.

/SS«;b2'eVŐÍnket’ "yyri Í<J17 eiÖíiU J tepsii UidonsásíHi megérkeztek, u. m.: an&Ol
és továbbá női ruhákra:

cpejD^"*Wapo^iaira» seíyem Típussá, Séponse, &enadin és stb i
különlegesebb és csakis cégünk né széné fenntartóié színekben és mintázásoké un.

jWnden-hang^tos jeHŐ és öndicséret nélkül n. b. vevőink által megállapított tény: 
Raktárunknak a legmesszebbmenő igényt is kielépitö választékossáLa 

a Áruink minőségének évtizedes szakértelmen alapuló kiválcsáaa
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 ufétakarék nagy választékban.
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Franciaország
. i .dilit az utóbbi napokban a 

^-"közvéleményének érdeklődése, 
választások eredménye 

Ak“ hónapra megfordították a 
mar ■„ nólitika rendjét s ami azu- 
"““íörtént csak természetes kovet- 
SmSye"volt a választanok sikere- 

“wUrrsuid és Poinearé a reakció 
■ “„Stelhetlenség, de egyezers- 
“.„Ta hamis mentalitású soven 
“ Wlka" reprezentánsai, majdnem 
politika / i ííintek el a franQia 
Pimiat színpadáról s akik röviddel 
rfh még országok és nemzetek 
S felett döntöttek, ma mar csak 
Se polgárai a köztársaságnak,

4 kamarai választások eredménye 
A redikálls politikát jutatta ér- 
JL amelyet néhány ev előtt 
Cleraeneeau, a „tigris" tört le ero- 
6Í'baloldaliak győzelmét, megpe- 
Jhilte a pénteki elnökválasztás. 
Bár nem a baloldaliak hivatalos je
löltje a nagytudásu es puritán jel; 
Imii idealista. Painleve került ki 
győztesen, hanem Doumerque akit 
Painlevével szemben a jobboldaliak 
is támogatták, az kétségtelen, hogy 
az elnökválasztás elfodelte a poin- 
cirei politikát s a mersekelt-szoci- 
ális politikai irány jut szóhoz Fran
ciaországban. ,

Az új elnök első tenykedese is en
nek a bizonyságát adja. A választás 
után első elnöki aktusa a Marsal- 
kormány lemondásának elfogadása 
volt, mely egyszersmind a tárgyalá
sok bexgzetője is lett a baloldali 
blokk vezérével, Herriottal, aki a 
francia közvéleményben a kamarai 
választások óta, mint praesumptív 
kormányelnök szerepel.

Az öreg konzervatív énrópa poli
tikájában a történelmi fejlődés fo
lyamán igen megfigyelésre méltó 
fordulat állott be. Elég, rámutat
nunk azokra a mQmentumokra, me
lyek közvetlenül szemünk előtt ját- 
siódnak le. Angliában a konzerva
tívok vereséget szenvednek a szocia
listák és liberálisokkal szemben, Né
metországban, bár a nemzetieknek 
^hathatósabb és a tömegek előtt 
népszerű kortesfogásai kínálkoznak, 
nem tudnak többséget produkálni a 
a domokratikus haladás szóvivőivel 
szemben, Mussolini Olaszországban 
ma már nem a sovén nacionalista 
diktátor, hanem az alkotmányosság 
és a demokrácia harcosa, és így to
vább. Mindenütt a bölcs mérséklet 
győz a túlzó és csupán jelszavakon 
felépített nacionalizmussal szemben.

A francia események az európai 
politika kialakulására rátették a ko
ronát. A legtovább a köztársasági 
Franciaország állott ellen a hala
dásnak. A revánsgondolat, az eu- 
gesztelhetlenség, a gyűlölet politi
kája volt az, mely önmagára is ká
ros volt, hiszen kétségtelep hatással 
volt Franciaország gazdasági lezül- 
lésére is
, Máról-hónapra a francia politika 
uj utakra lépett. Ha a jelek nem 
csalnak, az uj francia politika az em
beriesség. az igazságosság jegyében 
született. Méltó pejidántja lesz az 
angol politikának, amelyet nagy, 
komoly egyetemes emberi gondola
tok irányítanak. A Németországhoz 
való békés közeledés Középeurópá- 
ban új és nagy lehetőségek útját 
nyitja meg.

Nem csalódhatunk, amikor biza
lommal várjukThogy a francia ese
mények közvetlen jó hatással lesz
nek az eűrópai politika kialakulásá
ra es talán szabad remélnünk ne
jünk is, hogy a megértés csillaga 
Európa egén elvezet minket is a 
békeszerződések revíziójának új 
nmhleheméhez.

Franciaországnak megvan már a 
J^TO^Herriot vállalta a kabi- 
ir.ií atakítását s a vasárnap éjjeli 
uJ . ‘, arról számolnak be, hogy 
a’qb?/’ *nak sikerült is a kormány- 
now i ■' kz , mindenesetre jó jel, 
ríni!, VlzonJsága annak, hogy Her- 
fühi.J' van n parlamentieg biztosítására, ami étidig két- •jjres voifc

I
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Részletfizetésre
-mért6k utAn ^szitunk^•tuirdi wí Zöc Hu JilduTakTdá/ közhlm érte Pollákot, a .^rse;

«eiyl. Bérkocsis u. 391 haláloft> harmadik döfés. A boncolás Igyilkost.

Vázsonyi Vilmos 
a fővárosi javaslat hibáiról

Minden ellenzékinek kötelessége a javaslat 
gyors letárgyalását sürgetni — Aki nem bízik a 
kormány őszinteségében: követeljen garanciát

—• A Hétfői Napló tudósítójától. —
A fővárosi javaslat azóta, hogy ; Főként az az intézkedés helytelen, 

Rassay Károly indítványára a nem- i hogy
zetgyűlés napirendjére tűzték, az 
érdeklődés előterébe került. El
lenzéki körökben különbözőkép
pen ítélik meg az uj helyzetet, 
amely a javaslat napi rend retüzésé- 
vel előállott Alkalmunk volt be
szélni erről a kérdésről Vázsonyi 
Vilmossal, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársá- 

: nak:
— Kívánatosnak tartom a fővá

rosi törvényjavaslatnak a szünet 
előtti letárgyalását főként azért, 
mert

ellenkező esetben eben az évben 
nem kerül sor választásra.

Az uj választói névjegyzékek össze
állítása négyhónapi munkát vesz 
igénybe, ha tehát a javaslat tárgya
lása őszre maradna, az ex-lex át
húzódnék a jövö esztendőre is.

— A javaslat mielőbbi letrgyalá- 
sát másrészt azért tartom szüksé
gesnek, mert a javaslat szerint, a 
jelenlegi központi választmány 
megbízatása december végével meg
szűnik és az uj választmánynak a 
/régi megszűnése előtt két hónap
pal kell megalakulnia — ami szin
tén lehetetlenné válnék, ha a fő
városi javaslat még a nyári szünet 
előtt törvényerőre nem emelkednék.

— Ami a fővárosi javaslat ér
demi részét illeti, erről röviden 
csak azt állapíthatom meg, hogy 

teljesen és tökéletesen rossz.

A bécsi követség nem látiamozza 
az emigránsok útleveleit

Csak azokat engedik haza, akik re verzál isi adnak, hogy 
többé nem politizálnak — Györki Imre nyilatkozata

Az Igazsógügyminlszter tudvalevőén I 
rendeletet adott ki, amelyben szabá- 
lyozta az emigráns-kérdést. Megállapítot
ta, hogy azoknál az emigránsoknál, akik 
alávetik magukat az igazságszolgálta- ; 
tásnak, az ellenük kiadott nyomozó-le- j 
velet visszavonják, hazajöhetnek és sza- ; 
badlábon védekezhetnek. A miniszteri 
rendelet megjelenése óta több hét telt! 
el és ennek ellenére alig egynéhány | 
emigráns jött haza. Kérdést intéztünk 
ez ügyben Györki Imre dr. nomzetgyü- • 
lési képviselőhöz, aki a szociáldemokrata 
párt megbízásából több ízben is járt, 
Bécsben az emigránsok hazahozatala ér- i 
dekében. Györki Imre ezeket mondotta• 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Az emigránsok jönnének, do nem

A rendőrség nyomában van 
a Verbőczy-utcat rablógyilkosság feitesM

Csak negatív támpontjai vannak a rendőrségnek
— A Hétfői Napló tudósítójától, —

megállapította, hogy a szúrásokat 
hosszú zsebkéssel ejtették, melynek 
9 milliméter szélei pengéje volt 
Minthogy ilyen méretű kések ná
lunk alig vannak forgalomban, a 
rendőrségen abból a feltevésből in
dultak kij hogy a gyilkos többször 
köszörültette kését

A rendőrség azonnal intézkedett, 
hogy a Budapesten működő köszö
rűsöket hallgassák ki arra vonatko
zólag, hogy kik köszörül tettek ná
luk ilyenformája késeket az utóbbi 
időben.

Elő is állítottak egy házaló köszö
rűst, aki elmondotta, hogy ezelőtt 
két hétel nála járt egy flaatlenibe.r, 
aki egy feketenyelű duplapengéjű

Az a nagyarányú nyomozás, ame
lyet a rendőrség a Werbőczy-utcai 
rablógyilkos kézrekerítésére megin
dított — a jelek szerint eredménnyel 
biztat. A detektívek több olyan ta
nút találtak, akik a kérdéses vasár
napon látták a meggyilkolt Pollák 
Jánost a városligetben egy fiatalem
ber társaságában. Az első tanúvallo
mások csak homályos személy le
írást tudtak adni erről a fiatalem
beréi, máma azonban sikerült a de- 
tektíveknek egy pontos személy
lei rást kapniok.

A boncolás jegyzőkönyvéből pon
tosan kitűnik, hogy a gyilkos ba
rom szúrást ejtett áldozatán, melyek 
közül kettő a tüdőt, a harmadik pe- 
dig a szívet érte. Az első két szúrás ■ kést adott at neki. Erről uz emberről 
még nem volt halálos s valószínűleg pontos személyleírást is adott s a 
............................... érte Pollákot a rendőrség ezen a nyomon keresi a

I

csakis a képviselőválasztói név
jegyzékből állítják össze a fővá

rosi választók listáját, 
amennyiben hat éve laknak Buda
pesten. Azok tehát, akik kimaradtak 
a képviselőválasztói névjegyzékből, 
hiába igazolják a választói jogo
sultságukat — a választásban nem 
vehetnek részt.

— A kormány, nézetem szerint, 
szeretné elhalasztatni a fővárosi ja
vaslat letárgyalását, éppen ezért 
feladata és

kötelessége minden ellenzékinek, 
hogy a javaslat letárgyalását 

sürgesse.
A kormánynak nem érdeke, hogy a 
javaslatból még a nyári szünet előtt 
törvény legyen, nekünk ellenzékiek
nek azonban nem lehet az a felada
tunk, hogy a kormány talpából ki
húzzuk a tüskét. Ellenkezőleg. Most 
nagyon könnyű a kormányt meg
fogni, mert hiszen nem tud űrügyet 
találni az elhalasztásra.

Munkatársunk itt megemlítette, 
hogy az ellenzék ogy része nem bí
zik a kormány őszinteségében és 
ezért azt hiszi, hogy csak az indem- 
nitási vita megrövidítése érdekében 
ígéri a fővárosi javaslat letárgya
lását. A volt igazságügyminiszter 
igy válaszolt:

— Erre van remedium. Garanciát; 
kell követelni a kormánytól az in-, 
Uemnitás sima átengedéséért.

engedik őket. Az érdekeltekkel közöl
tük, hogy a körözőleveleket vissza
vonták, készüljenek hazatérésre. Az 
Ausztriában élő emigránsok össze Is 
szedték már a szükséges okmányokat, 
megszerezték útlevelüket, a bécsi ma
gyar követség azonban megtagadta az 
útlevelek láttamozását. A követségen ki
jelentették, hogy csak abban az esetben 
láttamozzák az útlevelet, ha a hazatérni 
szándékozó reverzális ir alá, amelyben 
kötelezi magát arra, hogy a magyar bel
politikai életben részt nem vesz és po
litizálni nőm fog.

— A kormánynak ez ellen a politikai 
zsarolása ellen a nemzetgyűlés szerdai 
ülésén interpellálni fogok — fejezte be 
nyilatkozatát Györki Imre.

A nyomozást vasárnap tovább 
folytatták és jelentkezett a főkapi
tányságon egy Major József nevű 
fiatalember, aki elmondotta,

hogy Pollákot vasárnap este a 
ligetben együtt látta egy ma
gas fiatalemberrel, akiről pontos 

személyelírást adott.
Ez volt az első pontos személy

leírás, amelynek nyomán a rendőr
ség helyes irányban folytathatja a 
vizsgálatot. A nyomozás már vasár
nap délután pozitívumot is produ- 
kádt, amennyiben

a főkapitányságra előállítottak 
a detektívek egy fiatalembert, 

akire a személyleírás ráillik.
A fiatalembert a detektívek az An 

goi Parkban igazoltatták le és 
nyomban bekísérték a rendőrségre, 
ahol kihallgatták. A központi ügye
letén csak általánosságban hallgat
ták ki és mindent tagadott. A rész
letes kihallgatást hétfőn délelőtt

Széljegyzetek
FEJ VAGY ÍRÁS. Ez a játék 

járja most a magyar politikában a 
nyári vakáció és a fővárosi tör' 
lény javaslat körül. Fej vagy írás 
vakáció, vagy fővárosi törvényja- 

! vaslat. A kormány elnök bajban van 
1 ő a vakációt szeretné, de akkoi 
mégha ragu sznak reá a liberálisok 

' Ha előjön a fővárosi törvény javas- 
i lattal, akkor fuccs a vakációnak 3 
! megharagusznak rá saját pártjának 
' hívei. Fej vagy írás. Mind a kettő 
' egész bizonyosan nem sikerül. Ar- 
. ról aztán gondoskodnak Rupcrték, 
, a szocialisták és Gömbösék. De egé
szen biztos, hogy nem maradnak ki 
a sorból Wolffék sem. Most aztán 

, azon gondolkodnak, hogy a kecske 
! is jóllakjon, de a vakáció is meg le- 
I gyen. Van rá kétheti gondolkodási 
! idő.

HA IGEN, MIÉRT NEM? Hetek 
óta beszélik, hogy Wolffélc ki fog- 
nak lépni a kormányt támogató ke
resztény pártból. Mindennapra vár
ják és mindennap Wolffék bentmev- 
radnak a vártban. Nem akarnak ki
lépi, sőt Bethlen se akarja őket en
gedni. Wolff ugyan nem helyesli 
Bethlen politikáját és ngyn így van 
Bethlen is a W ol ff-politikával. De 
azért nem tudják egymást eleresz
teni. A kapocs — úgy beszélik — 
Ernszt Sándor, aki szive szerint 
wolff iánus, az esze szerint Bethlenre 
esküszik. Ha a szivére hallgat, za
varba hozza, régi barátait: Huszár 
Károlyt és Vass Józsefet. Ha esze 
szerint jár el, akkor meg az történ
hetik meg, hogy csak hárman támo
gathatják Bethlent. Ezért marad 
minden a régiben.

HOL VAN A POLGÁRI ELLEN
ZÉK? Az úgynevezett polgári pár
tok szeretik hangoztatni — főleg a 
választások idején —. hogy ők a 
kispolgárságot képviselik. Ebbéli 
szándékukat szép szavakkal ki is 
szokták fejezni programbeszédeik
ben. És megtörtént, hogy hosszú 
évek után napirendre került a t. 
Házban egy javaslat éppen a kis
iparosokról, tehát a kispolgárokról 
És mi történt? Az úgynevezett pol
gári ellenzék honatyái közül még 
csak az ülésen se jelent meg senki. 
A szocialisták verekedtek a kispol
gárokért egyedül. Igazán kiván
csiak vagyunk, kit képviselnek te
hát voltaképpen a polgári pártok?

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

A legkitűnőbb uzsonna És reggeli
Egy kőzépdoboz ára A5.200.-— korona 

forgalmiadéval együtt

Selvemtrihó-ruhííE
színben K 550.000 

Gerfi iruház,
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Kiknek volt békében 
és kiknek non ma 1000 arany koronája 

Mindenki szegény a fővárosban — Ezer arany 
korona húszmillió papirkoronával—A nagy 
bahse és a defláció — Hagy vállalatok és keres
kedők pénz nélkül — Körséta a gazdasági és 

keieskedelml világban a pénzűién
Hivatalos és neinhivafalos nyilatkoza

tok naponként nlhangzan.ak a gazdasági 
helyzet válságáról. A panasz mindenütt 
az, hogy nincs pénz. vállalatok,
komoly korcFkedc! ■ ^ek,
amelyeknek u béke . ,zi-
siik volt, panaszokká .Ízlett
pangd* miatt. Vállalkozások akad
nak. nagy tervek derékon törnek, szolid 
üzletek niegsenimlsiilnek s az egész gaz
dasági élet tótágast áll, mórt a (okozódó 
drágaság, az áraknak naponként történő 
hullámzása nemcsak a kalkulációt teszi 
lehetetlenné, do minden megmozdulás, 
minden terv megvalósítását egyszerűen 
lehetetlenné teszi az a rém, moly egyre 
fenyegetőbben közeledik s fojtogatja 
gazdasági ólotünket; nincs pénz.

Nem merülünk annak szakértői bírá
latába, hogy nálunk infláció van-e, vagy 
defláció, hogy a háborút vesztett s valu
tájukban leromlott országok helyesebb 
gazdasági és pénzügyi politikájának út
ját az inflációs, vagy a deflációs politika 
üzabja-o inogj Erre vonatkozóan gazda
sági és pénzügyi szakembereink közt is 
óriási ellentétek vannak. Némelyek 
Ausztria és Németország bankjegyinflá- 
Bióját állítják a tétel központjába, írig 
mások éppen ennek az inflációnak bizo
nyos káros utóhajtására mutatnak rá. 
Egyébként is azt hisszük, hogy az elmé
letek ideje elmúlt s a mindennapi, reális 
Met igen gyakran rácáfol mindennemű 
ohnélotre. Egyébként is azt hisszük, hogy 
elméletekkel, teóriákkal az életet repa- 
rálnl még konszolidáltabb viszonyok 
közt se lehetett.

Egy Jellemző eset
Egy érdekes és mindenesetre korfüvet 

Jelenségével bíró kis esemény a lőtt mó
lót arra, hogy 
arról, van-o pénz s'a pénztelánség nápon- 
lént felsíró panaszainak van-o n apja.

Egyik fővárosi reális alapokon nyugvó 
vállalatnak, melynek, reális .vggtfOtyl a 
mát pénzértékben több miíííúrdrn rúg, 
lürgős fizetni valója volt a napokban. 
Huszonnégy óra alatt kellett volna 18

Rádió
szigetolö-és tokercsolö-

( anyagok, aud ion-lámpák, 
fejhallgatók, komién báto

rok, battériák stb.
FarkitsvftlgyMéle 

Villamossági és 
Műszaki Rt.

Wrt Budapest. VI Kerület, 
147-75éa 77-39 lodinanh-zkyutca 85. szám

millió papírkoronát kifizetnie. A 13 mil
lió papírkorona mintegy 650 aranykoro
nának felel meg. A vállalatnak nem voit 
ennyi pénze kéznél s így azt elő kellett 
kerítenie. Fordult íűhöz-fához és huszon
négy óra aluli nem tudott 650 arany
koronát megszerezni törvényes úton az a 
vállalat, melynek vagyona békebeli 
aranykoronákban is sokszorosan felül
múlja a kereset Összeget.

Információnk szerint mLiienfitt azzal 
utasították el, hogy 650 aranykorona oly 
nagy összeg, hogy ekkori né’külözhető 
pénzmennyiség még előnyös kölcsön fel
tételek mellett s röv 4 lejáratra sínes 
kéznél.

Ml volt békében 630 korona
Munkatársunk az 64-4 aptopos jából 

ellátogatott a gazdasági és pénzügyi for
rások előkelő légeihez, mogtndandó, hogy 
békében is oly nagy összeg volt 650 ko
rona, hogy raális vállalatoknak komoly 
fejtörést okozhatott ekkora összeg gyors 
előteremtése.

Mindenütt úgy informáltak, hogy 650 
korona a békébőli gazdasági helyzetben 
még az egyénenkénti relációban se volt 
különös módon jelentős összeg. Bár két
ségtelen, a társadalom jelentős rétegének ! 
a félévi fizetésének összege volt, amely
ből hat hónapon át egy családnak kellett | 
megélni. Es inog lehetett belőle élni min- i 
den nagyobb nehézség nélkül. Sőt pol
gári szórakozásra is tellett, főleg a vidó- 
kon.

A gazdasági és kereskedelmi világban 
azonban egyenesen jelentéktelen kis ösz- 
szeg volt, amelyért nem nagyon kellett 
a szomszédba menni. A legkisebb vidéki 
szatócs is — ha fizetni valója volt — nem 
szídüdt a bankba' 650 fcórönúért.

Ml ma 690 aranykorona
Hatszázötvon aranykorona ma 13,000.000 

papfrloorona. Nyoloszám jegyű rém, 
amelynek kimondása is félelmetes. Né
hány hóna]) előtt, a tőzsdei hossz idején, 
10—20,000.000 tételek úgyszólván jelenték
telenek voltak, nmikor száz- és többszáz- 
milliós, sőt milliárdos tételek cseréltek 
gazdát naponkint.

Bármonnyiro nagy összeg volt akkor 
is a magánosok életében, a gazdasági és 
kereskedelmi életben ekkora összeg meg
szerzése különös gondol nem okozott.

Azóta változott a helyzet. Ma kevés 
nagy vállalat vnn, amelynek napi kas
szájában 13,000.000 papírkorona készpénz 
van s ha a fizetési terminus következik, 
súlyos gondot okoz ekkora összeg elő
teremtése.

Mindenütt, ahová információért for
dultunk, egyöntetűen azt mondották ne
künk, hogy 18,000.000 papírkorona ma'

nagy péM. Ennyi V*n nincs is.
Legalább is nőm könnyön található.

Mit mondanak a bankok 
és a kereskedők

Munkatársunk látogatást tett egyik 
olőkolő fővárosi bankban, ahol a pénz
ügyi helyzetre vonatkozóan így infor- 
máitok:

— Sajnos, a legsúlyosabb pénzhiány 
uralkodik az egész gazdasági életben. 
Megtörténik, hogy jelentősebb tételek 
folyósítása, amilyen békében nem okozott 
gondot, ma nehézséggel jár s napokig 
halasztást szenved. Nincs annyi pénz, 
amenyi a szükségletet nehézség nélkül 
kielégíthetné. Nem áll módunkban az 
okot kutatni, de a tényt meg nem látni 
lehetetlenség.

Egyik belvárosi kereskedő a követke
zőket mondotta:

— A kereskedelem a legkétségbeejtőbb 
helyzetbe jutott. A korona állandó inga
dozása s az ezzel járó bizonytalan helyzet 
megbénítja a kereskedelmet Senkinek 
sincs pénze, tehát forgalom sincs. Ha 
nem kellene nyitva tartani az üzletet, 
gazdaságosabb volna a hét néhány nap
jára bezárni.

A pénzcirkuláció megállott Senki sem 
meri kiadni a pénzét Ilyen módon az a 
forgó tőke, amellyel békében minden

iotonct milliót sikkasztott 
hogy színésznőkkel vacsorázhasson

— A Hétfői Napló tudósitójától. -

Nehány nappal ezelőtt a Hungária 
Műtrágya Kémiai és Vegyipari Rt. 
egyik igazgatója nagyarányú sik
kasztásnak jött a. nyomára. Feltűnt 
neki, hogy a vállalat egyik főtiszt
viselője, Pecséry Gyula, napok óta 
nem járt be az irodába s amikor el
küldött érte a lakására,azt az érte
sítést kapta, hogy Pecséry napok 
óta nem volt odahaza és családja is 
már mindenfelé keresteti.

Az igazgató rovancsolást tartott 
a pénztárban, amely meglepő ered
ménnyel végződött. Pecséry, aki, az
zal volt megbízva, hogy a részvény
társaság vám és vámkezelési illet
ményeit a fővámhivatalnál elszá
molja és kifizesse, a rovancsolás 
adatai szerint sikkasztott. Megbíz
tak benne hosszú időn1 át, meri jó- 
ravaló, szorgalmas embernek ismer
ték és nem is sejtették, hogy rutul 
visszaél főnökei bizalmával. Pe
cséry hamis nyugták segítségével 
aránylag rövid idő alatt mintegy 
hatvanötmillió koronát sikkasztott 
és attól való félelmében, hogy bűne 
kiderül, nem mert bemenni az iro
dába, sőt lakását és családját is el- 
kei-ülte, mert biztosra vette, hogy 
üzelmeire rájönnek és letartóztat
ják.

A cég, amint rájött a sikkasztás
ra, azonnal megtette ellene felje
lentését s a detektívek csakhamar, 
meg is találták egy külvárosi a- 
déglőben. Pecséry nem Is tagadta 
bűnét. Elmondottó, hogy egy szí
nésznőkből álló társasággal ismer

kereskedő rendelkezett, ma ninc. „ 
Ha ára' érkezik, amit ki kell BzXi 681 
pokig szaladni kell, inig a 1—■J' ?.a’ sabb ÖMUeffet elő tudjuk tereSrE*'1’ 
pénz. Ez a helyzet és az nsgyuZo"^

Hol van tehát a pén.
Azt gondoltuk, hogy valahol 

csuk lennie kell a pénznek, mert hiZ? 
a pénztelenség mégis csak relatív^, 
lauii. A gazdasági élet egy kiváló 
embere azonban kétséget kizáróan let* 
nyitotta számadatokkal előttünk íZZ 
tényleg nincs pénz. A kereskedelem Z, 
ipar s mindazok a szervek, melyek eddi? 
a pénz cirkulációját idézték elő adókba 
kényszerkölcsönbo, stb., stb. olyan a«í 
szegeket űzettek be az államnak, ame. 
lyeknek nagy része a gazdasági, 'vállal- 
kozási és üzleti élet pangása miatt ott 
rekedtek s nem kerültek be Ismét a isi. 
dasigl élet vérkeringésébe.

Ilyenformán a kormányzat által ha. 
lyesnek vélt deflációs politika követkéz, 
ményoit. mcsl súlyosbítja ez az. önkén* 
télen es tudut alatti defláció, amely a 
fentemlített holyzeből származik s amely 
nem juttatja vissza a pénzt a .c/kUp 
élet vérkeringésébe, ahonnan kivonta.

Így lett 1924-ben 650 aranykorona 
szorezhetetlen vagyon.

MAAAAAAAAAMMAAMMWMWW

kedett meg s ettől a pillanattól 
kezdve folyton velük volt, ő fizetti 
a vacsorákat, autókirándulásokai, 
ruhájukat, úgy hogy alig néhány 
héten belül rájuk költötte el 
egész elsikkasztott hatvanötmilliót,

Pecséry t szombaton á (kísértét; 
az ügyészség fogházába, ahol a so 
ros vizsgálóbíró vasárnap elrtn* 
delte ellene az előzetes letartóztatni 
fentartását

Az amerikai

ROYAL 
ÍRÓGÉP 
ujPilaster modellje 

világszenzáció!
Országszerte díjmentesen bonuitatjnt 

Kedvező fizetési feltételek! 
Kizárólagos képviselő: 

Kovács A. Társa, Nádor-*. S 
Tálolónszim 34-8A

Hamisfogat 12.000 K-ií
Aranyat, ezüstöt, brilllánst, ékszert, legdrágábban w» 4

Ivűncslcs ékszerész, Vili, Baross u. 75

Magyar kir. udv- szállító

Alapíttatott: 1850

Magyar kir. udv. szállító

g Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szóvetáruháza 
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb 

szövetkülönlegességeit
Főüzlet: Bécsi ucca 7« (Deák Ferencucca aarok) Fióküzlet! Koronaherceg ucca ®

h cégnek a következő városokban vannak lerakatai: •*
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Löhlt méineniEn^dtékszabnflon 
_ Hétfői Napló tudósítójától. — 

hogy a vizsgálóbíró e};
iöM szabadlábruholyezeset 

re"deIniá korona óvadék dlene-
Unok ezzel kapcsolatban 

te”'. \ hogy Lobi már el 
., Morkó-utcai fogházat, 

fs liaffjte tl 1 nn fénv az. hogy 
r ííZaki az emlékezetes dobuteai 
bubi, aki az sáK<,a] kapcsolatban 

jctt fogházában van. Lohl
(igniszscg „eni tudta elfi-
ugyams .m' áatniHió korona ova- 
dSta e«rt nem en«edtók raab“’ 

-lufink szerint Lobi ügy- 
FíSfón vagy kedden megszerzi 

yede hétftonvWa szükséges Bsdrae- 
Komolytól ffiílíBvé lettek Lobi

Ötezer korona 
kapupénzt követelnek 

a iiázfeliigyelők
_ A Hétfői Napló tudósítójától. — 

A szociáldemokrata párttal összefüg
gésben lévő Házfelügyelő elmu lap szei- 
ffsége vasárnap délelőtt ertekezlot- 
r! hívta össze a budapesti házfelügye
lőket. , ........

A régi kép ’iselőház 
tott gyűlésén fvlö«ó’«It - •— , 
nrinsetgyülési képviselő is. Msglgórto 
l<«y képidselni fogja a házfelügyelők 
érdekeit. Majd Kidro Kereno előadó ,b- 
Bcrtotto a házfelügyelők holyzotét. Bi- 
pilta a népjóléti intézkedéseket.

— Ha Magyarországon alkotmányos

Paraltol üléseken akarja a kormány 
lEtárgyaltalnl a szükséges javaslatokat

Az egysögespört ragaszkodik a Ju iusl szünet megkezdéséhez — j 
Ernszt Sándor személye akadálya a kibontakozásnak — Az Intram-> 

zlgens ellenzék nem mérsékli a vitát |
__ ■ r ■ • hfy ismertette:

-Iselőház épültében tar
felszólalt Plfcter Emil dr.,

— rln .un,'/.'/in vi o-o'1 ---- ■
Hct lenne — mondotta — akkor egy pu- I 
lunatifi sem ülhetne a népjóléti 
tér a bársonyszékben. N házfelügyelők 
®ár eleget kértek. Ha nem teHeáiUK 
kérésüket, akkor leszerelnek. \ egezzek 
eIAiílöadS*a*után határozati javaslatot 
terjesztet elő. A javaslatban a házfel- 
ügyelők javudalmazúsának gyökerén 
megváltoztatását követelik. Ejfél előtt | 
háromezer, éjfél után ötezer korona ka- I 
pupénzt és négy százalék negyedpénzt 
kérnek. A liftpénzt személyenként há
romezer koronában kívánják megállapí
tani. Követelik a bejelentőlapok pénzért 
való árusításának beszüntetését, vala
mint a házfelügyelők kötelező baleset
biztosítását. . 1

A gyűlés által elfogadott határozati 
javaslatot a népjóléti miniszterhez fog
ják juttatni.

Ali! szerelemből lopott
Vad hajsza az é|e»akéban a tol

va] utftn
— A Hétfői Napló iitdósílójáfól. —

Érdeke.-; lopási történet játszódott le 
pénteken este az Urömi-út egyik föld- 
s/Jntcr, házában. Az egyik luké K. I. 
tisztviselőnő lefekvés után, körülbelül 
1’ óra tájban észrevette, hogy a nyitott 
ab'akun korf uiul egy férfi mászik be. 
A rémülettől szóho:; sem jutott és re- 
megvn 
Ali.- i.
Iont a-/
loUT,.- 

kó 

folrluí 
Hiegp! 
Irumoi 
Va I I;

A 
‘'‘i'ogtí

fő1cnpif;'nys4j’,-a ahol nicg- 
''''■"''lollák hogy a tolvaj neve Hor- 

.Janói borbélysegéd. Kihallgatá- 
i _ "■'•l,»a<h;i. hogjr nem lopási szándék, 
“'"cin r. szerelem vezette erre a lépés- 

Halálosan szerette a tisztviselőnőt,] 
'"1 ilyonmódon akart megismerkedni, 

bhüondotln, hogy úgy képzelte el az 
«nl'8';. nbCh’t, hogy a koffert észrevétlenül 
ri opja és másnap visszaviszi mint egy 
peesulc(cs megtaláló. A főkapltánysá- 

nem hitték el a különös lopási tör-
• /letet s Vogl József dr. rendőrkapi- 
UI|J' Horváth Jánost letartóztatta.

— Ebben' az ügyben egyébként hétfőn 
este dönt a szociáldemokrata párt par
lamenti frakciója. A hétfői ülés tárgya: 
az indemnítási vitában való részw tcl én 
állásfoglalás a parlamenti harc kérdésé- 

' ben.
A fajvédők álláspontját

Eckhardt Tibor

_ B _ _ - így itsuiviu-ne;
Ugrón Gábor nyilatkozik a Hétfői Naplónak' - Nem mondhatunk u az. iutcziv yi-

i tikáról a kormánnyal szemben. Mint-
A kormány kritikus helyzetbe került, i 

Egyrészről az egységes párt kisgazdái; 
szorongatják a nyári szünet miatt, 
amelyre szerintük nagyobb szükségo van 
a képviselőknek, mint arra, hogy a nyár 
folyamán ülésekre járjanak, másrészről 
viszont az ollcnzék, még azok is, akik 
újabban a kormányhoz elég közel álla
nak, határozottan követeli, hogy a fővá
rosi javaslatokat a nemzetgyűlés a szü
net előtt okvetlenül tárgyalja le, mert 
csak ezáltal biztosítható a fővárosi vá
lasztások őszi megtartása.

A kormány még habozik s kétségtele
nül kritikus holyzetben van. Megtörtén
hetik, hogy az indemnitás vitája, melyet 
a kormánynak július 1-ig tető alá kell 
hoznia, úgy kinyúlik, hogy már ez el
tart julius 1-ig. Ebben az esetben félő, 
hogy az a helyzet áll elő, hogy a kisgaz
dák egyszerűen a faképnél hagyják a 
kormányt és hazamennek az aratáshoz. 
Ez pedig fatális helyzetet teremthetne, 
mert igen könnyen megtörténhetnék, 
hogy

az ellenzék ügyes taktikai fogással 
leszavazhatná az egész fővárosi tör

vényjavaslatot,

annál is inkább, mert ennek nemcsak a 
fajvédők, szoealisták és a Kossuth-párt 
a komoly ellenzéke, hanem a kormányt 
egyébként támogató Wolíf -pártban is 
erősen köszörüli kardját a javaslat ellen 
vívandó harcra.

Mig egyfelől ez a veszély tornyosul a 
kormány fője fölött, addig viszont a fő
városi javaslat letárgyalásának is meg
van a maga szükségszerűsége. Ezen az 
oldalon Ugrón, Kassai és a demokraták 
lépnek fel a kormánnyal szemben és han
goztatják, hogy

a fővárosnál uralkodó blzonytnlan- 
ságnak véget kell vetni és minden 
áron lehetővé kell tenni, hogy a fő
városi választások össze! megtartha
tók legyenek, aminek alapfeltétele,

politikát illetően, viszont ___
kormányt támogatja. Eddig is Ernszt 
Sándor személye volt az akadálya annak, 
hogy a miniszterelnök nőm tudta Wolff- 
ékkal tisztázni a helyzetét.

taktikailag a' hogy azonban egészen mindegy, hogy a 
fővárosi javaslatnál, vagy az indemni- 
tásnál fejtjük ki álláspontunkat, nem 
gördítünk akadályokat az indemnitás 
gyors megszavazása elé, mert mi is szük
ségesnek tartjuk a fővárosi javaslatnak 
még a szünet előtt való letárgyalását.

I hogy a Javaslatot ősz előtt lotárgyal- 
I ják.

a csoport ki
törvén y ja vas- 
lomondani az 

részvételtől,

i

várta a további fejleményeket. 
1‘ el tíz perc a férfi újra megje- 
nbhikiiál és egy hatalmas bőr
einél ve. óvntofian leereszkedett 

’ nblakpárkányről. A tisztviselőnő ak-

' kid ltot t 
álluk í
''.lianiva a menekülő
"líiik-. Vad bajsza kezdődött. A tol- 
láivn, hogy nem menekülhet, el- 
■ a koffert ;; igy próbált elillanni. 
' toló rendőr azonban ulólérto és

Informátorunk szerint ez 
jolontette, hogy a fővárosi 
lat ellenében hajlandók 
indembitúsi vitában való 
viszont a kormány tudja azt, hogy Kas
saiék garanciája bármennyire nagyje
lentőségű, csak morális értékű, mert nem 
csatlakoznak ahoz so a fajvédők, se a 
Kossuth-párt,, te a szocialisták.

Do egy harmadik számottevő trónkö
vetelő is van a kormánnyal szemben: 
Wolffék. Bármennyire hadat üzent is a 
miniszterelnök Wolfféknak, végleg nem 
tud velük szakítani addig, amíg nincs 
tisztázva Ernszt Sándor hajlandósága. 
Ernszt ugyanis érzése szerint kétségte
lenül Wolffék embere, főleg a fővárosi

Biztosra lehet ugyanis venni, hogy 
amennyiben Ernszt szive szerint 
döntene, akkor az egész kormányt 
tágoinató keresztény pártból csupán 
Vasa József és Huszár Károly marad
nának érzésből és hivatalból la 

Bethlon mellett.
Ezt a helyzetet ismeri Bethlen István 

gróf is 8 ezért kénytelen elodázni álion- 
dóan a Wolffékkal szembeni tiszta 
helyzet teremtését. Viszont Wolffék ezt 
a taktikai erejüket akarják a kormány 
ellen kihasználni s bár számukra elő
nyösebb volna, ha soha so tárgyalnák le 
a fővárosi törvényjavaslatot, most siet
tetik, mert bíznak abban, hogy ebben a 
reájuk kedvező konjunktúrában gusztu
suk szerint tudnak simításokat végezni 
a javaslaton.

A szociálisták, Kossuth-párt és a faj
védők, az intranzigons ellenzék képvi
selői felveszik a harcot úgy az indemni
tás, mint a fővárosi javaslattal szemben. 
Főleg a szociálisták vannak elkeseredve 
a miniszterelnökkel szemben, amiért 
nyíltan is a fővárosi választásokat a 
kormány a szociálisták ellen akarja be
állítani.

Az elmúlt héten két ízben is pártközi j 
értekezlet volt, amelyeken igyekeztek; 
közös nevezőre hozni az ellentéteket. Ezt 
azonban nem sikerült. Ma a helyzet, tel- j 
jesen bizonytalan. A miniszterelnök ér-; 
tesüléseink szerint tárgyalásokat folyta-1 
tott részben a pártjának jelentősebb tag- I 
jaival, részben az ellenzéki egyes frak-j 
cióival a békés megoldásra. A miniszter- • 
elnök azt kérte az ellenzéktől, tegye le
hetővé, hogy az indemnitás gyors letár- 
gyalása után különösebb nehézség nél
kül julius első napjáig a fővárosi tör
vény is letárgyalható legyen.

Informátorunk szerint a miniszterel
nök puhatolózására még a pártjában 
sem talált megnyugtatásra. így vető
dött fel hir szerint annak a gondolatu, 
hogy ha minden kötél szakad s az ellen- ____~_______  t
zék valóban nem tokint el se az indemni- scn beborozott ügyvéd csufondáros í 
tusban, se a fővárosi törvényjavaslatnál vakkal illetett fi r. lány tiltakozott az 
a

i

Smith főbiztos 

hétfőn érkezik 
vissza Budapestre 

Toleszky Páriába utazott

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Smith Jeremiás főbiztos szomba

ton terjesztette elő a népszövetség 
genfi ülésén elsöhavi jelentését a 
magyar szanálási akcióról. A nép
szövetség megnyugvással vette tu
domásul a. jelentést s ez7<°l lehetővé 
tetie a magyar kölcsön gyors kibo
csátását.

Mini Genfből jelentik Smith lo- 
biztos és helyettese Tylor szombaton 
délután öt órakor elutaztak Buda
pestre, ahová hétfőn érkeznek meg 
a keleti expresszel.

Teleszky János volt pénzügymi
niszter és Jakab Oszkár miniszteri 
tanácsos pedig szombaton este , a 
svájci pénzügyi körökkel való tár
gyalások sikeres befejezése után 
Párizsba utaztak.

hosszú vitától, akkor

a kormány as indemnltást és a fő
városi törvényjavaslatot parallel ülé

seken tárgyaltatja
és pedig 10—2-ig az indemnltást, a külön 
délutáni ülésben 4—8-ig a fővársoi tör
vény^ avattat öt.

Ily módon reméli a kormány, hogy 
clcgot tehet pártjának és ellenzéken ülő 
politikai barátjalnuk is.

Politikusok a nemzetgyűlés munkarendjéről

I
lm.: lóri <i hangosan segítség- 
t \ szomszédos házak lakót 
a szokatlan éjjeli lármára s

• v;i a mcncklilő férfit, utána

Egyébként érdekesen világítják mog a 
helyzetet az alábbi nyilatkozatok:

Ugrón Gábor

ez ügyben a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Az indemuitás gyors letárgyalását 
azórt tartom szükségesnek, mórt ellen
kező esetben a fővárosi javaslat a szü
net előtt nem emelkednék törvényerőre. 
Do eltokniihetünk a hosszahb indemni- 
tásl kritikától ezuttul azért is, mórt hi
szen az 1924-25. költségvetés tárgyalásá
nál lesz alkalmunk bőven kifejteni ál
láspontunkat. Amennyiben az indemni
tás pár nap alatt letárgyaltulnók, bizo
nyosan tudom, hogy a fővárosi javaslat 
[♦‘tárgyalása elé nem gördülne akadaly.

— Pártkülónbség nélkül minden poli
tikus elismeri a fővárosi törvényjavas
lat megszavazásának sürgősséget, mert 
hiszen a főváros még sem maradhat 
több, mint egy esztendeig, sőt másfél esz
tendeig is, törvényen kívüli állapotban.

Ha tehát az ex-Iexet megszüntetni 
akarjuk, akkor meg Is kell hozni az 
áldozatot az Indemnítási vita meg

rövidítésével.
Ha pedig ennek ellenére lesznek pártok, 
amelyek az indemnítási vita mesterséges

elhúzásával megakadályozzák 
javaslat letárgyalását, ükkor

minden felelősség rájuk

a fővárosi

hárul.

Gyilkossággal gátolt 
félegyházi ügywéű

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

1922 év julius 10-én este dr Aczél Nán
dor kiskunfélegyházi ügyvéd, villamos
ra akart felszállanl a Kálvária lóri megr 
állónál. Ugyanakkor ért oda egy Szabó 
Eszter nevű lány, akit az egyébként erő- 

............... ’ 1' sza- 
in

zultus ellen. A lármára többen odasiet
tek, köztük a lány férfi ismerőse, Malisz 
Béla, akinek Szabó Eszter méltatlan
kodva panaszolta el az ügyvéd illetlen 
viselkedését. Dr. Aczél tartva attól, 
hogy kcllenictlcnségo lesz, menekülni 
akart, do Matisz Béla utána sietett, meg
fogta a kabátját s kérdőro vonta.

— Hagyjon békében, ón egy beteg em
ber vagyok — feleltu Aczé| dr.

— Ha beteg, menjen haza és ne mo
lesztálja a nőket az utcán — mondta 
neki Matisz.

Az ügyvéd erro minden további szó
váltás nélkül elővette zsebkés 
szúrta 
eredt, 
utána szaladt, mire Aczél 
beleszurta kését. Matisz össze* 
néhány pero múlva meghalt. Az orvosi 
vélemény szerint halálát a szúrós követ
keztében a szivburok el vérzése folytán 
beállott Rzélhüdés okozta.

A járókelők a menekülő dr. A ezé II fel
tartóztat ták fi rendőrnek adták át, aki

Matiszba ó*; 
A megszűrt

•t, azt bele- 
azután futásnak 
ember kiabálva 

mégegyszer 
•sett és

A szociálisták álláspontját
Györki Imre

a következőkben ismertette
sunk előtt: w-. ______ _
- Nem bízunk * kormány fezlntcségá-! » tyÜko. ügyvédfei boklsérlo a l'őkapl- 

ben. Ha ugyanis nyilvánvalónak láts-an lányaira. I>r. Aczél itt azzal védekc 
... . - - . „nlí •Ir.rrzvLi nn voílnlninhnl gnvt'llf.

munka tár- |

I

nék előttünk, hogy a kormány nemcsak 
kitűzte, do le is akarju tárgyaltatni még 
u nyári szünet előtt a fővárosi javasla
tot, akkor lehetne szó az indemnitás si
ma átengedéséről.

A kormány azonban egyszerűen csal
éteknek tűzte ki napirendre a fővá

rosi Javaslatot
azért, hogy gyorsan letárgyaljuk az in- 
domnitást.

— Ha ugyanis vége lesz az Indemnítási 
vitának, a kormány a kisgazdákra hi- 

‘ ava tkozva hazaküldi a parlamentet és 
fővárosi törvényjavaslat őszre marad.

Mindaddig, amíg a kormány köte
lező Ígéretet nem tesz, nem vagyunk 
hajlandók a kimerítő kritika jogá

ról lemondani.

zett, hogy jogos önvédelemből követte 
el tettét. Azért hagyta ott - úgymond 
— a vérében fetrengő embert, mert azt 
hitte, hogy társai majd segitségéro lesz-* 
nek Ezzé] n védekezéssel szemben a ta
nuk azt állítják, hogy a megölt MoHss* 
gyáva természetű ember volt aki nem 
Is bántotta dr. Aczólt, akit ilyképpen 
Jogtalan és közvetlen támadás veszélye 
nem is fenyegetett.

Az ügyészség szándékos emberölés 
büntette elmén emelt vádat dr. Aczél el
len, akinek ügyét hétfőn tárgyalja 
Kraipcl Miklós dr. ítélőtáblái bíró ta
nácsa.

Arakat fizetek 
viseltférflvuMfiért 
Werfheimer. Or. Zlchv Jené u 23 Teleién 105-23
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Keservek 
a nyári ruháról 

Panaszkodnak a szabók, 
a suszterek

_  A Hétfői Napló tudósítójától. —

JSgy ideig még csak lehetőit huzni a 
dolgot. Majd husvétra — mondották az 
urak óh a hölgyek. Aztán elmúlt husvét. 
Akkoriban rossz idők jártak. Az áprilisi 
szellő nagyz/dnl kezdőit. Novomborl 
szélviharnak képzelte magát. Az embe
rek mosolyogtuk: bút ilyen időben csak 
nem csináltatunk nyári ruhát!

Most aztán elmúlt a rossz idő. Pünkösd 
íh megjött. Pünkösdre a hagyomány sze
rint már mindenki nyári ruhát visel. Az 
idén valami baj van. Nem az időjárás
nál Hiszen csak a tőzsde tájékán nyo
masztó a levegő. Még sem lehet annyi 
nyári ruhát látni. Megkérdeztük néhány 
helyen, mi az oka ennek,

A Kossuth Lajos uccai
női konfekció* üzletben

ezt mondják:
— Nem vált be bizony a pünkösdi sze

zon. Oki Nem tudjuk. A kész női ruha 
legalább harminc-negyven százalékkal 
olcsóbb a rendelésre készült né 1. Még 
sem fogyott sok nyári ruha. Itt-ott ad
tunk csak cgyegy különleges, szebb dol
got. Ami elment, az egyszerűbb, köny- 
nyobben átalakítható grenadin, francia 
krepp volt.

Egy váciuccai
suszter,

vagyis helyesebben cipőszalon vezetője 
ugyancsak búsan mesélt. Körülmutat a 
Bzalónban, ahol apró plüssfotelck várják 
a „pácienseket**.

— Tessék nézni! Ilyen ma a pünkösdi 
azezón. Üres minden. Nem is csoda. 
Négyszázötvonezer korona a vászon fél
cipő, nyolcszáz a fehér antilop. Akinek 
szüksége van fehér cipőre, inkább készet 
vásárol. És mégis olcsóbb.

Bonni a Belvárosban az előkelő 
férfiszabó üzletben,

nhol u ruhaszövetek között csikós nyak
kendők éa'hatalmas üveg párfőmök ékes
kednek — így beszél a mester:

— Kórom .ogy príma tennisznadrág ki- 
loncszuzezer korona. Van nyolcru, hót- 
BzuzötVoiuta>Ís. I)o ez nem a nii vevőink
nek való. Akinek pedig olcsó kell, az el
megy u Kákóci útra, a Károly körútra, 
ott vásárol. Mit mondjak! Mit még! 
pünkösdi Slussz. Az már megholt.

A párizsi uccai
kalaposbolt

falajdonosnőjo is panaszkodik;
— Sajuos kérem, az idén az a divat 

Járja, hogy a hölgyek csak megnézik 
pünkösdro az új nyári kalapot. Negnézik 
n* újat és felfrissítik a régit. Hát csoda 
az! A félmilliós, milliós kalapok Idején 
bizony leginkább virágokkal diszitik a 
tavalyi kalapokat. Száz, százötven, száz
nyolcvanezer korona a szobbnól-szobb 
virágdísz.

Egy, olegánt 

női szabó műteremben
ezt halljuk:

— Nyári, ospeiálisan nyári toilctte kö
vén készült az idén. Pedig pünkösddel le
zajlott a szezonunk. Ami volt, az már 
elkészült. Sajnos, a napokban kitört sza- 
bósztrájk okozott ogy két apró kellemet
lenséget. Néhány szólón nem tudott el
készülni pünkösdro a kívánt ruhákkal. 
Most már ráérnénk dolgozui. Sajnos' 
azonban... — ór búsun legyint kezével 
a crepp-porpottok főgondnoka.

egész linóin mihó-nAi L
f?gn is kivitelű x • « ■
francia fazonu VaSZOnCIPu I 
Tcnnls*. tor.ia, strand es ut- ■ 
cnl cipók lehvr és szürke adnék- ■ 
t’cn vastag vilrOs g u m in i I a I p p a
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ÍTÍÍL ", *• Huwéiionclpöva-
1(1(1 '' k,iU bivalyáéi talppal sxllrke és

íohúr RímekbenHA«icipŐk posstötoS. vagy 
vAssonból, sarokkal vagy 
anilkQl

Gyér mek vászon- és bőr- 
. odúdén nagyágban és formóhaiiAJlan- 
1 dósa rnktaion és olcsó árban áru
le

€TOinHÁ!nÍl kü!ö,lllK'-s ininflségbcn’és 
SAdllllcllUK elsArnnr.il kivitelben dupla 
ranaaM. *«dupla Uüppál ^JWdrAl ismét érkeuu 

SCHAFFEH cégnél, Budapest,
I. kar., Oftbr-ntal l*r 4-S. utm 
leitfos Ml. áAr- és köslptfk most |«. 

I saálHtott árbnn. Kei eredőknek engedmény 
| VkHkie ntáBróttel

fl Herriot-ftonnánytól 
heduezőbb kölcsönt kaphattunk oolna 

Eckhardt Tibor a kölcsönről
Smith Jeremiás szombaton dél; 

előtt terjesztette a Népszövetség ele 
első jelentését a magyar szanálási 
akcióról. A rekonstrukció munká
jának kezdetét jelenti ez az előter
jesztés, a kölcsön azonban, amelyre 
a szanálási tervet felépítették, még 
mindig késik — bár hivatalos he
lyen erősítgetik, hogy a kölesönösz- 
szeget rövidesen megkapjuk. Érde
kesnek tartottuk a kölcsön folyósí
tásának elhúzódásáról megkérdezni 
Eckhardt Tibort, aki tudvalévőén a 
kölcsönakciónak már akkor is ellen
zője volt, amidőn még az egységes 
párt tagjai közé tartozott. Eckhardt 
a következő érdekes nyilatkozatot 
adta:

— Már egy évvel ezelőtt, amikor 
a jóvátétel! bizottság a ránk nézve 
kedvezőtlen első határozatát meg
hozta s amikor még az egységes 
párt tagja voltam, 

i

Jacob bácsi és bátor kis csapata nem .is sejtette, hogy a 
Jimnieí az élükön, «Wg pár lépégnyíre i ‘ “--------

rA fenti kte'kép i,A,?déH tehget káW^^öiött'* cftól, hol
napi számunkban kezdődő cikksorozatunk egyjjr érdekes je
lenetét ábrázolja. Gyönyörű színes JcépeMcéJ illusztrálta el
beszélés ez, főként a kisebb gyermekek számára. Minden hé
ten folytatódik és mindig érdekfeszftőbbés izgalmasabb lesz. 
A különös, sőt nagyon furcsa emberek egész sorával ismerteti 
meg a kis olvasóit. Mint az clbesíél&f c^ne is matatja, az 
egész történet meglehetősen'’bo^yolútt kalandos. Sök-spk 
örömet és kellemes órát fog szerezni a .kicsinyeknek, ,t- Az 
„Allcr Képes Családi Lapja'* folyton, arra törekszik, hogy 
a család minden tagja minél több élvezettel és ílnzonnaJ olvassa. 
Főként azonban a gyermek-világnak akar minél változatosabb 
és minél megörvondeztetőbb dolgokkal kedveskedni. Ezért 
közöl mesét, rejtvényeket, mintakaytonokat, ^mbf^részmun
kákat, kicsiny színdarabokat és ezért bővíti most ezzel a 
gyönyörűen illusztrált kalandos elbeszéléssel a kicsinyeknek 
szűnt anyagot. A szülők csak örülhetnek ennek.

ÁLLER KÉPES 'őSÁtfBl LARJÁ-nak 
csütörtökön megjelent 9. számát

a legközelebbi traíttó»an, kpjjyv- vagy (tapirljprcskedésben: 

egész családja örömet fog találni benne!
Megjelenik minden héten Ara 6000 korona

arra kértem Bethlen István 
gróf miniszterelnököt, hogy von
ja vissza a jóvátételi bizottság

hoz beadott kérelmét
és várjon vele addig, amig a nem
zetközi viszonyok előre várható vál
tozása kedvezőbb lehetőségeket te
remt egy esetleges szanálási kölcsön 
számára. A miniszterelnök akkor 
azt válaszolta, hogy az antantnál 
olyan összeköttetése van, amelynek 
segítségével a kölcsönt kedvező fel
tételek mellett szerzi meg.

— Az idő nekem adott igazat. íme 
Franciaországban nagy változás ál
lott be. Egészen bizonyos, hogy

a Herriot kormánytól sokkal 
kedvezőbb feltételek mellett kap
hattuk volna meg a kölcsönt.

Bethlen azonban sietett és egy igen 
kedvezőtlen szanálási lehetőségért 
20 évre lekötötte az országot.

Súlyos szerencsétlenség történi 
a tcttersali louasmérközéíen 

fomTc“nHniPXr“>' 

ronesétlcnsóg történt. A Háló,,.?
alatt egy urtnő: Paycr u?'!10' 

né lova, miután az összo. v 4"- 
TMItttlvltte, az egyik akart, 
kall es úrnőjét a Kidre dobta 
oly szerencsétlenül, hogy f ű/?'1 
né lába beleakadt n 
ló háromszor egymásután végigtaD0, ' 
rajta. A szerencsétlenül járt uS11 
mentők szállították cl. Lapunk Fnyer Sándorné még eszméteSA^ 
szik. Állapota válságos.

Hétfőn bocsátják ki 
Bécsben az űj valutát* 

az ezttst-shilllnaet * 
—A Hétfői Napló tudósítójától ~

Bécs, június 15
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségi, 

tol.) Az osztrák PénzUgyminlszlérlu-ji 
héttőn, juuius 16-án bocsátja ki az S 
ezüst-shillingeket. Egyelőre tél, égte 
dupla shillingek kerülnek forgalomba 
5000, 10.000, illetőleg 20.01)0 korona érték 
bon.

elsArnnr.il
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HÍREK Lopott, hogy kártyázhasson 
Magántisztviselő kifosztotta egy alezredes lakását 

A rendőrség letartóztatta a telvajt
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Vasárnap délelőtt a főkapitány-1 
ság központi ügyeletén vitéz Nagy 
Sándor alezredes lopás ciiuén felje- j 
leütést tett Baranyai Bálint magán-1 
hivatalnok ellen. Az alezredes a fő
kapitányságon előadta, hogy az | 
utóbbi három-négy hétben állan
dóan kisebb-nagy óbb értékű ingósá
gok tűntek el lakásáról. Ruha- és fe- 
b érnem üek, majd cipők, később kin- 
felejtett pénzösszegek. Azután min
dig vakmerőbb lett a tolvaj, álkulcs- 
csal kinyitotta majd ismét bezárta a 
szekrénvekot és onnan ékszereket, 
értekeket és takarékkönyveket vitt 
el. A lakásajtót állandóan lakattal 
zárták el, amikor elmentek hazulról, 
és így természetesen a gyanújuk 
csak egyetlen alkalmazottjukra. Ba
ranyai Bélánéra terelődhetett.

Baranyainé nem bentlakó alkal
mazott, hanem csak délelőttönként 
járt be az alezredeshez. Igen tisztes
séges asszonynak ismerték, , tudták 
róla, hogy jobb napokat látott és 
férje tanult ember, aki magántiszt
viselő egy ángy részvénytársaság
nál.

Megfigyelés alá vették az asszonyt. 
I Egyszer, az alezredes né tehápy mvP- 
ra elutazott és magával vite Bara- 

jú- nyainét, hogy megállapíthassák, tör- .. í> t. Zrz.rwí érzi* It’.-z

Uég ííf miniszter
, . ...tos lap vasárnapi száma 

A bll'aLv a kormányzó Pcsth/J
,Xügymtelszter előterwsz- 

81 Béla és kozmái hun
^Sgügyminisrferi áUamtit- 
elaiS - at utóbbinak sajat ke- 
,r ■“ ihrlánt nyugdíjaztatasa al- 
jSól -a flz<?t6sl osztály 3elle’

azt jelenti, hogy 
.Hővel, növekedett meg ismét a 
“velmes urak szama. A II. hze- 
Ű}wtály jellegének udomanyo- 
, ugyanis nem egyeb, mint nu- 

Seri rangra emeles. Az igazsag- 
vmiuisztérium úgy latszik meg
élte a pénzügytől a négy mi- 

talert, mert íme mától kezdve ha
rc minisztere van az igazságügy- 

p kis vigasztalásul csak az a ko- 
ilménv szolgált, hogy az egyik 
vugdíjba megy.
'illetékes helyen így magyarázzak 
kél kegyelmesi cím adomáuyoza-

-Régi érdemes főtisztviselők 
icgjutalmázásáról van szó. A há- 
orú előtt az volt a szokás, hogy a 
irály az 5—6 éve működő állam ti t- 
árokat v- b. t. t. címmel ruházta 
öl. Ez a két kinevezés ezt pótolja.

-Júniusi vándorok. Most ju- e,-----5_.
tiívnii iríriimk eauütt mindnuáian \tennek-c tavolléteben is lopások, xbz «son járjunk ^yutt miiuinyajan. , , , . . .

I Az alezredes rokona, egy fiatal 
■egyetemi hallgató, egyik délután, 
janiikor mindenki elment hazulról, 
\elbujt a uakásban és várta a törté- 
: nendöket, A lakást az alezredesék 
ja rendes módon rázárták. Alig vol- 
j tak egy órahosszat távol a házbe- 
jliek, amikor kulccsal könnyedén fel
nyitották az ajtót és egy jól öltö
zött fiatalember, lépett a lakásba. Az 
alezredes rokona rögtön felismerte. 
Baranyai Bálint volt, a gazdasszonyBaranyai Bálint volt, a gazdasszony 
férje. Baranyai otthonosan járt-keít !‘3'.oipoza8t' 
a lakásban, kutatott a szekrények- irant- 
ben, felpakkolt egyet és mást és' — öngyl 
ónnon távozni készült, amikor /is? *.tizenkilenc

— Szabadlábra helyezték dr. Pilinszky 
Attilát. A büntotő törvényszéken Hor* 
váth Géza dr. egyes bíró a múlt héten 
tárgyalta a Karanesberéuyi Szénbánya 
Rt. egyik igazgatójának, dr. Pilinszky 
Attilának bűnügyét. A bíróság dr. Pi- 
linszkyt, aki azzal volt vádolva, hogy 
egy ismerőéitől értékesítés végett átvett 
25 dollár és ezzel nem számolt el, egy évi 
börtönre ítélte és nyomban letartóztatta. 
Dr. Pilinszky úgy az ítélet, mint a letar
tóztatás ellen jogorvoslattal élt. A tábla 
szombaton foglalkozott az. üggyel s meg
változtatva a törvényszék határozatát, 
elrendelte dr. Pilinszky azonnali szabad
lábra helyezését, ami már meg is történt.

— Csendélet Újpesten. Jeszenszky 
Nándor fésüsmestert az újpesti Árpád 
utón több suhanó megtámadta és össze
szurkálták. A rendőrség megindította a

t a tettesek kézrekeritóaa

___ , ____ ____  _  -—öngyilkosságok. Komáromi Janka 
éppen távpzni készült, n mikor az' tizenkilcncéves kenyereslány és Dikics 
egyetemi hallgató eléje állt és el-! Mária háztartásbeli nő lugkőoldattal 
vette a topot holmikat és a kétségbe-, megmérgezték magukat. 
esetten könyörgő embert szabadon-'. n—■*’*’ •-**— “ •
engedte.

A megkárosított, alezredes azon
ban, akinek 8—10 miilió korona kárt 
okozott Baranyai tolvajlása, nem 
volt ilyen könyörületes és feljelen
tése tett a magáról megfeledkezett 
fiatal tisztviselő ellen.

A feljelentés alapján a detektívek 
azonnal előállították llaram/ai Uá- _ 
Untot, aki a rendőrségen bevallotta, rém csipkoklállittet A 
hogy ö fosztogatta rendszeresen az: háziipari esipkckiáiutáa 
óit. rede-'f lakását, az! azonban ta- ■ . ..

imárváneos bankpalota komor rá- 5 
tai mögött örli a szürke napot, ki- ( 
esteti vásznak előtt játszik a nép- ( 
ek komédiát, ki gyehennés gyár- 1 
o/ió mellett görbéd robotba, ki ’• 
einbe vagy betűbe vési az írást — 1 
lost vándoroljunk végig elmúlt '• 
tzlendök júniusain. Visszafelé, az ( 
Iniult júniusokon, melyeken ned vet- 
wrrantó, húsos gyümölcsbe festett 
fák szűzfehér virág és tikkasztó, 

orró éjjeleken vad, buja, tüzes 
ínc/ioz vert féktelen ütemet a vér. 
fost a Horváth-kertbe vándorol
unk. a Színkör elé, hol egykor sziv- 
obogva vártuk diákélmeink valaki
ül A Nyulak-szigetén megállunk 
WJ percre. A lóvasuton utaztunk 
ele. Amott, a Halászbástya csipkés 
rkódjai alatt, a csöndet suttogó 
dtives fülkék kőpadjain simult 
minkbe az Ö keze. És túl a város 
óján, a csöndes Hűvösvölgy fái 
ázott bujkálunk kéz a kézben és 
Mink szivbefurodó, vércsöppentö 
yildt valamelyik mohos fa kör
ébe. Junius jött és elmúlik majd 
nint elmúlt a többi, mint elmúlik 
' élet. Most, járjuk háát sorra az 
•mit júniusok stációit, fáradt ju- 

nusi vándorai az élet nyarának.
r (8- 

-Katolikus nap Balassagyarma- 
on. Balassagyarmaton vasárnap 
katolikus napot tartottak. A szent 
lap reggelén Csernoch János her- 
spprimás fényts papi segédlettel 
aiset celebrált, majd Lépőid kano- 
M szentbeszédet mondott. Ugyan
ok reggel 9 órakor Hannaüer Ist
án váci püspök a főgimnázium 
idvaran misézett Délelőtt 10 óra- 
or dr. Paczolay Zoltán vármegyei 
ou^yesz .villásreggelit adott, ame- 
^n az egyházi és vármegyei elő- 
e.osegeken kivül megjelent Fass 

József miniszter is. A délelőtt folya- 
ar? u £Ímnáziűm udvarán gyűlést 
Róttak, amelyen Jeszenszky Kál- 
.J1? Papai prelátus megnyitó be- 
J;e. ntán Hanaüer István váci 
Sí?i - beszélt,majd Scitovszky 
ni? !aze|pök, a kerület képvise- 

*r'. r,'s^ Sándor nemzetgyü- 
Xu”.1!010: dr- Károly
Sir10 topár beszéde után Vass 

a ,.Pllniszter mondott beszédet 
tf-ín ?1 z öntudatról. A gyűlés 

. yamegyeház dísztermében 
^ztritékes bankett volt.

ki 1 •?’ vonateIgrtzoláB. Vasárnap 
bífnfA vz enc^0r n keleti pályaudvarra 

gyors clgózoltnFrnccr Já- 
".^'•'".myolrévrs tnknrilónőt. A 
. Pn ""“’-onyt a kerekek dorék- 

A*™*' meghalt. 
»a» . , A ^"no körút és Tompa 

a 1" ll’víl ln>»tf'Slöldében tűz tá- 
oltotok *lvonult tűzoltók rövidesen ol-

— Dunából kifogott hulla. Szombaton 
délután Adony községben a cirkáló 
csendőrök egy oszlásnak induló férfi 
holttestét fogták ki a Dunából. A holt
testen külerőszak nyomai nem voltak lát 
hatók s valószínűleg öngyilkosság áldo
znia. A kifogott hulla 160 cm. magas, 
30—35 év körüli ember lehetett. Angol 
bajusza van, orra feltűnően kicsi. Bar
nás fekete ruha és sárga félcipő volt 
rajta.

— Meghosszabbították a balatouend- 
. A balatonendrédi 

- ---- —------ — iuauiFiui cöipiLVKiuiuvus a Ráday ucca
.... edea lukasat, azt azonban ta- 28. szám alatt, a református thoologia 
gadja, "WM tudott épületében oly nagy sikert aratott, hogy
manipulációiról. Elmondotta, hogy j a nagy érdeklődésre való tekintettel 
a lopott holmikat eladta es a pénzt, | ,, .. . .... .
elkártyázta. A lopásra is azért vete
medett, mert szenvedélyesen káirfyá-• 
zott és az utóbbi időben állandóan

' veszetett. Letartóztatták.

alatt a két nap alatt tűnt el az al
ezredes órája, egy pár lakkcipője és 
egy aranygyűrű. Ekkor meggyőződ
tek róla, hogy nem az asszony a tol
vaj, és elhatározták, hogy minden
áron kinyomozzák, ki lopkodja rend
szeresen lakásukat.

I — Gyűlések Győrött és Pécsett. A 
‘ Kossuth-párt és a szociáldemokraták 
I vasárnapra Győrben megtartandó 
| nagygyűlés engedélyezését kérték 
I a belügyminisztertől. A gyűlést a 
' rendőrség nem engedélyezte; mire 

,vw 1 Esztergályos János felkereste Rá
szórnom kovszky Iván belügyminisztert, áld 

uoh <«,» szonibnton este végül Is teljesítette
Á iempíomfal tövében, a krisztus szobor \ a keresi. A naey'íryBISáitoa KStasuth- 
e.Oll OUOKUllVll a eu,y<* 
és odaszoritotta a kezét, ahol az orvosok I Nagy \ ince e 
__ _________________ ■ cialdemokrata

— Egy csöpp vér. A szűk belvárosi uc- 
cán, ahol a sárga villamos belecsilingel 
a templom áhitatos csendjébe, a szürke 
templomfal melleit szembejött velem 
egy lány. Olyan volt, mint a többi lány, 
aki irodából, iskolából, boltból siet 
haza. Csak az arcán volt valamivel több 
festpk és púder. Csak a két i—......-
szeme alatt karika zott pár f eke, legyűr il. 
A templomiul tövében, ü A.i'lsztiís-öZvbor ; — ------- ,, „ v
előtt odakapott a sárga selyem blúzához part tagjai közül Rupert Rezső es 

.................. ■ 'A""?,* v2”.?? ór Latinak .Jenő, a szo
ciáldemokraták közül Propper Sán
dor és Esztergályos János utaztak 
Győrbe, ahol Mnlasits Géza pro- 
granibeszéde alkalmából éles kriti
kát gyakoroltak a kormány tényke
dései fölött. — Ugyancsak agifá- 
ciós gyűlés volt Pécsett is, ahol a 
fajvédők beszéltek, élükön Gömbös 
Gyulával.

««*. ciMur.en, .* -........ ; — Elítélt csalók. A k irály i ügyész-
Újak jöttek. Megint k.rdezösködtek: — \ SÖR sikkasztás címén vádat emelt

«• em. 1. Rökussal szemben.

! móg bótfőn Ó8 kedden nyitva tartják. A 
; kiállításon, mint isineretos, a velencei 
es brüsszeli csipkével vetekedő magyar 

, csipkék gyönyörű gyűjteményét mutat
juk be. A kiálliüis külön szenzációja az

| uj, magyar motívumokkal készült vert 
, csipke. A kiállítás iránt a külföldiek ré-« 
szűrői is nagy érdeklődés mutatkozott.

I .— Villamos és bérkocsi összeütkö- 
j zése a Retek uccában. Szombaton 
este a Retek-utcában egy cgylovas 
bérkocsi a Széna-térre akarván ki- 

i jutni, nem vette észre, hogy a villa
mos teljes sebességgel közeledik az 
útkereszteződéshez. Nem volt már 
ideje a lovát visszatartani s bekö
vetkezett a. katasztrófa. A rohanó 

i villamos elütötte a bérkocsit, amely- 
' hon Lendvay Olivér mugántisztvb 
; selő ült. Lendvay kivágódott a kö- 
j csihol s véresen íérült el az úttes
ten. A kocsisnak különösebb baja 
nem tör tón 1. .'.zonnal értesítették h 

; mentőket, akik a súlyosan sérült 
Lendvayt beszáIlifoIliik a Rókus- 

| kórházba. A kocsist, Storu Dezsőt 
lés a villamos vezetőjét előállították 
la főkapitányságra, ahonnan kihall
gatásuk után elengedték őket. A 
rendőrség folytatja a vizsgálatot a 

; súlyos villamos szerencsétlenség 
ügyében.

— összeszurkált asszony. Az újpest! 
Károlyi kórházban felvételre jelentko- 

j zett Fehér Vilma húszon uégyévés nő, 
I Mellén és hneán súlyos szűrési sebesiilé- 
i sek voltak. Elmondotta, hogy egy férfi, 
akivel régebb idő óta vadbázasságban él, 

' családi civakodós közben szurkálta meg. 
! — Lugkőoldatot ivott egy négyéves
kislány. Kiéin Margit négyéves kislány 
szülei lakásán véletlenül lugkőoldatot 
ivott. Meghall.

Részegek, ha találkoznak. Vasárnap 
j délután a IIunyady téren ittas fővel ösz- 
. szeszólalkoztak Túri József és Komjátt 
J Gyula napszámosok. Az összeszólalkozáa 

i verekedéssé fajult. A két részeg egymás- 
[ , nak rontott. Komjáti bicskát ráütött és 

, mellbeszurta Túri Józsefet, akit súlyos 
sérüléssel .szállítottak a Rókns kórházba, 

x Figyelmeztetés. Hol adjunk el ara
nyat, ezüstöt? Az Affinéria Rt. arany- 
czüstbováltási osztályánál, VII, Nagy
diófa ncca 28.

x Magyar Világ Sör elnevezéssel a 
a Polgári Serfőzde egy új, rendkívüli fi. 
nomságú világos sörkülönlegességet ho
zott forgalomba, m?ly, mint e gyár hír
neves külön.ogeségoi, bizonyára igen 
gyorsan a sörivók kedvolt italává fog 
válni.

1

szokták kihallgatni az élet szavát. Oda ; 
kapta egy pillanatra a kezét, megbicsak- i 
lőtt a lába, aztán jajszó nélkül el feküdt, 
a földön. A szája szegletén kibuggyant 
egy csöpp piros vér. Egy percig tartott 
az egész. Már embergyürü zárta körül. 
Kiváncsiak kérdezősködtek: — Mi tör 
téntf Kctten felemelték a sárgabluzos, 
festett arcú leányt. Bevitték egy kapu, 
alá. Az emberek a kapu elé tódultak. \
Meghaltt^Senki lsem felelt. Az emberek ! Echwegersilí Zsigmond és Czcglédy i 
lassan elszéledtck. Csönd lett. Nagy Gyula, az igazságügyminlsztcrium 
csönd. Mindenki elment. Csak a wobor 1 beszerzési csoport tisztviselői ellen. 
állt némán, a templomfal tövében. Lehaj- j A kó t tisztviselő ugyanis r’tog 
tott fejével mintha szomorúan nézett (1921-ben a lbeszerzési csoport álta 1 
volna a földre. Le, az aszfaltra, ahol .pénzért beszedett betétpénzekkel | 
piszkos-pirosán alvadt meg a sárgablu-: ^gy manipuláltak, hogy érzékenyen 
zos lány szájából kibuggyant vércsöpp. 'megkárosították a beszerzési cső- , 

(S.l 1 portot. A büútetotörvényszeken ' 
T... .__ nKr I niost vonta őket felelősségre a Bé- 1

ben özvegykor Sándorné ^SM^l

da manak nyagdljBzabályznta i esküt. SehweigerstiU négyheti.C'rrfl-
ávl nyoltezáz korona nyugdíjat utalt ki ud kétheU fo házbiin(ptóst
a gazdatiszt özvegyének. Stammcr aáu’; ]<apOtt. 
dómé valorizálva, aranykorona alapon ’
kórto nyugdija mogállapltísút. A Já-i brazillal magyar kereskedőrásblrájg .Jmbnn elutasította kétesé- : "omzotgyablmli bfl»UgTe. Néhány héttel 
vei. Stammerné fellebbezett. Az utolsó azelőtt egy 8-ue elzteü villamoe koesi- 
fellobbezésl tárgyaláson a törvényetek b™ éktelen lármát csapott Balassa la. 

kvX. 1 
MzrS flhzeZV ny”gd"j I ^gy a halaűí 

gyanánt. Az Ítélet tedokolájáben ki- j n^é tanlí A^olXh

szony szűkös megélhetéséhez minimáli
sán havi két mótermázsa búza szükséges.

— Házasság. Szokatlanul érdekes^ese- 

dohányuccai zsidótomplomban. Kotdnyi
mény játszódott lo vasárnap délelőtt a magyarul beszélni!

dott, azt senki sem értette meg. Egy utas 
rászólott:

— Magyarországon vagyunk, tessék

— A f.. e egye meg ezt az országot — 
felelte Balassa most már mag’árul ésRezed, a Wiener Bnnkvereln általánosan telelte Butossa most már mag; árul ... 

Ismert Igazgatójának ás nejének két leá- tovább folytatta a szidalmak dzdnét. 
nyát, Erzsébetet te Klárát, a nagy hír- | Egy utae végre Is megsoknllotta a za- 
névnek örvendő zongoraművésznőket vo- jongíet, a legközelebbi mogalWnál rend- 
zette oltárhoz Mdrkus Hóbort és Frank I ..rt hívott, aki nmnzotgyalázás címén 
Imre. A szertartás alkalmából, a mely e (.állította a őkapttánys.igra, ahol. ilyen 
nrk során Hevesi fótlsztclendő Intézett . elmen megindították eBene az eljárást 
magas szárnyalás* szavakat a két házas- Az ügyet hétfőn tárgya Ja a bűnteto 
Párhoz, zsúfolásig megtelt a templom ; törvényszéken Kraysel Miklós dr. ltólő- 
nagy te előkelő közönséggel. tAblal híré tanácsa.

Éüületmunkák
amerikai irodabútorok, eSmapcIkkalr, bérmunkák

Budaped, VB. Dob ucca «0. - Teleloo: Jéaael ®-M
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színházi hét
Tanulni és nem üdülni megyek

Két perces beszélgetés Darvas Lilivel
1 járom majd.
| — Nem lehetetlen, hogy visszafelé 
i kiszállok Berlinben és meglátogatom 
a most ott tartózkodó Belnhardt 
Miksát. Talán njból elkezdünk majd 
beszélgetni egy esetleges amerikai 
turnéról és ha a jövő esztendőben 
n Vígszínház munkarendje megen
gedi, mégis elutazom.

— Nagy dolog az, sokfelé járni, 
sokat látni, idegen tapsokat hallani 
— és magamnak maradni.

A vonat fütyül és elindul Párizs 
fel-'

A párizsi expreszkalauz már sorra 
fcárja a vasúti kocsik ajtajait. Két
perc méu én indul a vonat. Darvas 1 
Lili a limesükön áll ée onnan be- i
szél hozzánk:

— Tanulni megyek Párizsba és 
nem üdülni — mondja —. Nekem 
ipéff nagyon sok mindent kell tud
nom, amíg igazán mogérdemlem azt, 
hogy „jó títównó'“-nek tartsanak, 
ügy tervezem, hogy három, négy 
hétig maradok Párizsban, ahol min
den áldott este színházba megyek, 
délelőttönként pedig a képtárakat

RÖVID HÍREK
SZABOLCS-SZLATfNAY operett- 

jcben, amely tudvalévőén a 
Kővárosi Operettszinház jövő 
évi első újdonsága lesz, eredeti 
amerikai jazz-band zenekar 
szerepel. A jazz-bandistákat 
Ben Blumenthal szerződteti 
New-Yorkban.

SZÉCSI BÖSKE, a miskolci szinház 
drámai színésznője a Magyar 
Színházhoz szerződött. Először 
a Frou-Frouban lép fel, Dar
vas Lili szerepében.

FALUDI SÁNDORT emlegetik a 
Blaha Lujza Szinház igazgató 
jául.

• A bécsi Kaminersplelc hétfőn kezdő
dő vendégjátéka Orskával é» Glaessner- 
rol a Renaissance-Szinhúzban kétségte
lenül a szezón egyik legkiemelkedőbb 
művészi eseménye. A berlini színházi 
élet két, nálunk csak hiréből ismert 
nagysága: Orska Mária és Glaessncr 
Erika jelennek mog a budapesti közön
ség előtt olyan darabokban, amelyek 
részben az uj nemet birodalom nálunk 
még szinen nem látott remekei, részben 
e két nagystílű művészegyéniség számá
ra tökéletes partitúrák. Orska Mária, 

■ aki mint igazi költői remekművek lélck- 
j teljes hangszóró vált híressé, a nagy Wo- 
dokindnek nálunk még szinro nem ke
rült darabjaiban mutatkozik be, még pe
dig a Musik című „négyfelvonásos or- 
kölcsképben“, egy, a legmélyebb szeren
csétlenségen átkozottul nevetséges zene
növendék szerepébon, továbbá az Erd- 
geist című tragédia Lulujában; és ez 
utóbbiban végre megszólaltat ja nálunk 
is ezt a leikétől megfosztott nőteremtést, 
ezt az ördögi, mégis ártatlan gyermeket, 
aki minden férfiak veszedelme és Wede- I 
klnd legjellegzetesebb alkotása. Glaess- | 
nor Erika, akinek köztudomús szerint 
specialitása, hogy tojástáncot jár a leg
kényesebb dolgokon, sikerekben százszor 
megedzett szerepeit hozza, saját testére 
irt darabokat, amelyről annyit beszél
nek, teljes pompájában fog bemutatkoz
ni. Ezek a darabok: a Müry, Grotchen és 1 
Lissy die Kokotto.

" Kertész Endre mint uszóbajnok a' 
Sziget-Szinpadon.

• Az Antónia 64—70. előadása lesz a 
jövő héten a Vígszínházban. Minden esto I 
Lengyel Menyhért szenzációs sikerű víg
játékát adják.

• Kőváry Gyula saját vigjátékúban 
a Sziget-Színpadon.

• A zeneirodalom remekel sorakoznak 
a Városi Szinház következő heti műso
rán. Hétfőn Carmen, kedden Sándor Er
zsi karnnraénekesnővel Hoffmann meséi, 
szerdán Higoletto keTtil színre, a herceg 
szorepében Eugen Transzkyval, a berlini! 
állami opera híres tenor istájával, Gilda 
Alpdr fHtta, Rigoletto Pogány dr. lesz. I

I Csütörtökön a Denevérben Herendi Mar- ' 
| git mutatkozik be Adél szerepében, 
I Eisensteint Gábor József énekli, pénteken 
Sándor Erzsi kamaraénekesnő és Eugen 

j Transzky vendégfolléptével a Bohémélet 
van műsoron. Szombaton Környey Bélá- 
val Tosca, vasárnap 66te Eugen Transzky 
a Hajazzókban Caniot és a Parasztbecsü- 

| leiben Turridut énekli, hétfőn Béllé Gab- 
' riolla felléptével a Bűvös vadász egészíti 
I ki a rendkívül változatos gazdag mfl- 
j Bort.
1 • Keglevich Mar let te Ö Katarinázik
< « Sziget-Színpadon.

• A poetlkus szépségű Alikszáth-darab, 
„Szent Péter esernyője" Martos Ferenc

i és Bakonyi Károly kitűnő átdolgozásá
ban a jövő héten ötször kerül színre a 

l Magyar Színházban: hétfőn, kedden, 
' csütörtökön, pénteken és vasárnap. A fő- 
! szereplők minden alkalommal T. Halmy 
‘.Margit, Blaha Gitta, Simon Marcsa, 
Vaszary Piroska, T. Oláh Böske, Rozs- 
nyai Ilona, Z. Molnár, Abonyi és To
ronyi. Szerdán Széesl Rőske, a Buda- 
Temesvári SzíiÜJÚzak kifiiuő művésznője 
lép fel a „Frou-frou” címszerepében, 
mint a színház vendége. Szombaton a 
nagysikerű „Szépség* előadását ismétlik, 
Rlrottn szói epében 11. Csathó Gittával.

• Sziget-Színpad az Alsó Margitszlgo-

-• ........-..................... - fdsiiban. nmrluhcz hasonló' \ch\>í 'a e- ?***, Antónia.
<7;<W I f;;ó, '

I korucvllloi harangok (vlzsgaotóadás).

Színházi hét
A hét szenzációja ez alkalommal a 

jó örcy lőcsei kalendárium, amely 
szerint június 13-án Antal-tiapot 
kell ünnepelni, sőt, nemcsak Antal- 
tiapot, hanem Antónia napját is. 
Antónia pedig, már értve a nagysze
rű, a ragyogó Antóniát, ezidőszerint 
a Vígszínházban táncol és h'edák 
Sárinak hívják. Szóval, hát pénte
ken este a Vígszínház művészei egy 
Gyönyörű babérkoszorút nyújtották 
át Fcdák Sárinak, aki Lengyel 
Menyhért jóvoltából névnapját ün
nepelte. Bankett is volt tiszteletére, I 
amelyen Fcdák meghívta az egész j 
társaságot igazi nevenapjdra. Sári-1 
naprg, amikor a mai figyelmet vi- 1 
gronotA’a majd.

A Fővárosi Operett színház főporf ásó
nak van eou macskája: Miskának hív
ják. Ez a Miska arról híres, hogy állan
dóan a kulisszák között tanyázik és bi
zony néha-néha előadás közben is belá
togat a nyílt színpadra, a közönség de
rültségére. Miska leggyakrabban a fő
próbákon szokott megjelenni a rivalda 
deszkáin. Legelőször a Három Grácia fő
próbáján sétált be óvatos macskalépések
kel a színpadra, másodszor pedig Pompa- 
dourt látogatta meg. Aik ott voltak a fő
próbán, emlékezhetnek még, hogy Fcdák 
Sári csak úgy dőlt a nevetéstől, amikor 
az idegent tncgpillanfotla a színpadon, 
de. azért a felvonulás elmúlt minden baj 
nélkül. A Fővárosi (Operettszínházban 
most már kabaUa lett Mis fainak a szín
padon való nugjcLnése: ha Miska be
megy a színpadra, biztos a siker. Az 
Apukám főpróbjdra Miska nem ment el, 
hanem nyugodtan szürcsölgette az udva
ron a finom fejecskét, de n Szegény Jo- 
nathí.n házi főpróbáján Miska már újból 
bemerészkedett a színpadra. Volt nagy 
Öröm, amikor a színészek meglátták a 
jó kabalát a színpadon és hangos „sicc" 
kiáltással akarták arra kényszeríteni, 
hogy előre menjen a kulisszák mögé. Az 
okos Miska először vonakodott, azután 
szétnézett Jobbra-balra, majd hirtelen 
keresztülszaladt a színpadon. Azóta azon
ban egyetlen egyszer sem ment be, míg 
tegnapelőtt végre mégis bekukkantott a 
kulisszák közé és tegnap este már zsú
folt ház köszöntötte a Szegény Jonathdnt.

hány liéltcl ezelőtt azután egy ősz- 
szeveszésből kifolyóan a szerelem 
megszakadt és a tisztelő, mint már 
ilyenkor szokás, nem a leveleit, vagy 
féryképeit, hanem az autót kérte 
vissza. A művésznő, mint mondani 
szokták, nem ellenkezett, hanem 
szépen visszaküldte a kocsit, mi- 

! után jód őre a pneumatikákat kilu- 
: kosztolta. A tisztelőnek volt egy má
sik autója, azt sebesen eladta s egy- > 

' két napig vígan szaladt a vlsszaka-' 
pott autóm két nap után azonban, I 
amikor a ragasztás fölengedett hol 
a jobb, hol a bal kereke kezdett sán- 
tikálni az autónak. Odaüzeni hát a 
művésznőhöz, hogy az autóhoz a 
pneumatikákat is küldje el, a mű
vésznő azonban kijelentette, hogy 
szerelmüknek ez az egyetlen emléke 
és ezért a nagyértéket képviselő 
autót szívesen visszaadja, a pitén- 
malikol azonban megtartja magá
nak. A tisztelő még néhány napig 
konflison bandukolt a tőzsde kör
nyékén, később azonban meggondol
ta a dolgot és visszament a művész
nőhöz a pneumatikoké) t, amelyeketi V, umvtj/l Iliit
szépen kiadtak a spajzból, mingyárt 
föl is szerelték az autóra, és jegy
gyűrű helyett ezzel fűzték egymást 
össze, most már remélhetően egész 
életre.

A Városi Színházban a héten karföl
vételi próbát tartottak. Eyy boldog jelölt 
odaállt a tugólyuk elé és elkezdett éne
kelni, de oly rettenetesen, hogy a vizs
gáló bizottság tagjai bizony befogták fü
lüket. Amikor az áriát végigénekelte, 
Ábrányi direktor megkérdezte:

— Énekelt már valahol!
— Nem — mondta a jelölt.
— Hát akkor miért Jött ide!
— Gondoltam, hogy majd a próbáének

icsen — megpróbálom

Az egyik operettszinházunk tár
salgójában most ezen mulatnak a 
színészek. A művésznő néhány hó
nappal ezelőtt tisztelőjével a meleg 
égövek körül járt, ahol a nap forró 
sugara annyira meglágyította a 
tisztelő szívét, hogy egy szép napon 
egy gyönyörű autóval lcptt meg a 
művésznőt. Autón azután haza gu
runak Magyarországra c. nem is 
sejtették, hogy az autó lesz az, amely 
őket, életre halálra összeköti. Az 
autó nevezetesen olyan fajta, amely
hez Magyarországon nem lehet 
pneumfilikot kapni. fío*tk is r.ért 
magukkal vagy öt darabot, amelye
ket a m ű vés:) 
zaba, a aun&zlűsok árnyékába. Nő \ vissza Budapestre.

Szó van arról, hogy Iilisabcth 
Bcrgncr visszajön Budapestre és va
lamelyik hangversenyterem dobogó
ján előadó estélyt fog tartani. Éli- 
sabrth Bcrgner mielőtt elutazott 
Pestről a következőbe; mondotta:

— Mihelyt szerét ejthetem, fölülök 
a vonatra és akár szerződés nélkül 
is visszaipazom Budapestre, amely
nél kedvesebb, jókedvübb városi se-! 
hol a világon nem találtam. Itt még 
lelkesednek az emberek g szörnijil' 
gondok közepette, is, nem úgy. mint 
külföldön ahol ha tetszik is ‘valami, 
annak nem sietnek kifejezési adui. 
A magyar közönség nem sajnálja 
az örömét megosztani veliiuk '.-iné- ■ 
székkel. Amilcor a Fővárost Operell-i 
színházban Pirandclló darabja ment 
a Baumund Theater tngjnlmik elő
adásában. én magam Is leültem a 
nézőtérre és onnan gyönyörködtem - . - ------------ —■
a magyar közönség tetszésmiilvánl-1'''" í:'';,9'M2 W*'1* T°leMn 20-78.

„i,... ____ ' Heti műsorok. Vígszínház: a„
Ezért

Slöször színpadon 
ürta: <Blaha Qitfa 

Nagymama mesélte i 
lyen felejthetetlen élnién,?’ “t 
amikor először léohnt.,?5 vo1*. a deszkákra, mseket S* 
tikus írók „világot f“™sn kereszteltek el, de‘ ami 
szem valóban sok v-ki
sok édes könynek és sok"™’”1, 
moros percnek volt Mondom _ nagymánl ?“«?. 
ezeket - akinek pedig 
világot — világhírt wiíí 
ezek a deszkák*Ha ti 
dásí.val, ragyogó és páratlan müvészetóvel%? 

hogyan drukkolok, ani kor'X 
ségeléPek " mindenha“ kW

Vtolsó Próbán ott voU 
Blaha Lujza s mig én a szlnn. 
dón játszottam, folyton m”n 
inon éreztem az ő, értein aggódí 
szelíd, szép tekintetét. S amikor 
hazamentünk, csöndesen „ 
oromtol szótlanul, kar a kirba, 
mindaketten megéreztiik, ho„ 
milyen nagy út előtt állok h 
milyen becsület milyen energia 
kell ahoz, hogy ezt az tat a 
Blaha nevhez méltóan járjam 
be. A korút és a Wesselényi 
utca sarkán megállt a najry. 
mama s a könnyektől fátyolos 
hangján csak ennyit mondott- 

— Útra valóul földi kincsekkel 
nem ajándékozhatlak meg. Egyet 
adhatok caak: a szivemet.

• A szegény Jonathán hete lesz a M 
városi Operettszinház jövő hete is. Jft 
löcker mestermüve nagyszerű előadási 
nak minden este zsúfolt ház tapsol.

• Berky Lili, Gózon Gyula, Berk] 
Kató és Heltay Andor, Török Bezső 1 
rák című vigjátékában a Sziget-Szlnp* 
dón.

• Honthy Hanna. Somogyi Nusl, Stfr 
mai, Latabár, D‘Arrigo, László jövő bé 
ten is minden este fellépnek a nagy 
sikerű Stolz-operett, „Huncut a lány4* fi 
szerepeiben a Király-színházban.

• Sarkadi Aladár ínint Hófehérkéin 
előtt Schnoiwelss) a Sziget-Színpadon.

• Mlhályiné két lánya T54Wsaör. Bá 
Fekete László kitűnő vígjátókát jövő csü 
törtökön 75-ödször játsszák a Belváros

• Színházban.
• Pipafüst, Erdődy Buday zenés jele 

nete a Sziget-Szinpadon.
• Haraszthy Mlel és Posner Magdi 

Kőváry Gyula vigjátékúban a Sziget 
Színpadon.

• „A papának igaza volt", Sasok 
Guitry olmés vígjátéka a jövő héten hét 
főn, szerdán, pénteken és vasárnap szere 
pel a Belvárosi Színház iát ék rendjén.

• Szász Ila paródiája. Huncut as An 
tónia a Sziget-Szinpadon.

• nKékszakáll nyolcadik felesége" A! 
frede Savoir rendkívüli sikert aratót 
vígjátéka jövő szombaton szerepel újtó 
a Belvárosi Színház műsorán, a női fó 
szerepet ezúttal is Titkos Ilona játssza.

• Posner Magda mint Lilian Qtóh I 
Sziget-Szinpadon.

• T. Forral Rózsi a „Gazdag lány"-M> 
Szenes Béla vígja téka, „ A gazdag lány" 
jövő kedden kerül újból színre » 1™ 
városi Színházban, Fráuloin Marié tó 
szerepében T. Forral Rózsival. Awff 
sikerű vígjátéknak ez lesz a 109-ik w 
adása.

• Mály Gerő irodalom- és művészéül- 
tikai egyéni akciója a Szigot-Szüipadoii

• „Gyere be róMMÜn" minden este sjib- 
rekerül a jövő héten is a Blaha Lujz*- 
színházban az ismert szereposztással.

• A nagysikerű júniusi műsor niiuden 
darabja, tréfája és magánszáma isn’ 
lésre kerül a jövő héten is az Andrássy* 
úti Színházban.

URM1A
monstre műsora S uj slágerfáu 

Edison műsor t 
CsuoUno nsOivlvo (zs Rűn JU . 
Romamtku, diák tmtntt Sftlr. ,SmsSo>«n 
OS rakUlca Vidám Játék oi arafTl 
dályá nukomakSdt r

Lián. Hald « Rmnkold SMnul 
Bláadálok t '/<S O WO —

fttPdd-StnnMlHHM (CsIlltljlMl)
un v P.IIW™ 6rd„kénl) t.u.al . bétme|y |dubtfl '„„|4rkl| „nk.níW
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A JíÖZGXZSÍMSAGTI

Amerikai Bank összes aktíváit és passzí
váit ugyanis a Nemzeti Hitelintézet veszi 
át, nz intézi a felszámolást is és a Szö
ged i Amerikai Bank helyiségeiben né
hány nap múlva megkezdi működését a 
Nemzeti Hitelintézet. Ez a hir annyival 
érdekesebb, mert a Nemzeti Hitelintézet
nek « kurzus fény,lapjaiban, sőt a sipeki 
Balázs éra alatt is volt már fiókja Szcge- 
(ieu, amelyet azonban részvétlenség miatt 
kén’ytoleuek voltak becsukni.Bankfúziók a levegőben. 

A nagybankok
— A Hét föl Napló tudósítójának jelentése —

nincfi sztikségo rá. hogy főiatézcto köz- , 
vétlen közelében tnrtsa a Nemzeti Pénz- i 
váltói én semmiféle gazdasági érdek nem 
tiltja, hogy a Kommerz magábnolvassza 
a Nemzeti Bank és Takarékot. Hogy az 
Bgyesiilt Főváros"', miért tartja a Főrá- . 
rosi Bank- és Vúltóiizletet és a Moktár : ó 
á Központi Vdltóüzletet, azt a mai vi
szonyok között nem lehet sem megér
teni, sem megmagyarázni.

Az Általános Takaréktól is fölöslegen 
luzuf; az Általános Bank fenlartása, ezt 
az „dlapildst" ifi könnyű volna az anya
intézetbe beolvasztani.

Egyelőre' nem folytatjuk, mert jóma
gunk ia részben megoldhatatlunnak lát
juk n problémát a személyi kérdések 
miat:. Attól tartunk ugyanié., hogy ha 
valóban megszüntetnék a szóbanforgó 
tizenöt bankot, akkor nz érdekelt, il- , . .... . ,,, , SXOi Ull lljuut/ ‘tuv tuiTiuii ívű ff v«-
ÍO..T“.! - l’nnnn,° ai,boc:,dló lei-,'let. Uj tisztviselőt mind-

i össze egyet szeretne felvenni a 
b.ink, Fíeissig Sándort hívják visz- 

, sza vezérigazgatónak. Ö azonban 
I most már ugylátszik nem nagy ked- ,,, .i 1. .i, i l'i.i.ri' fi I *i 1 i n

v l.lict szépíteni, sokkal több do- 
tarma Wretó«tel«ii Bántóan sin- 

fn mini teszem azt a HoMluflUs-bai.fc- 
l*en\ ft Magyar Általános Hitelbank 
XtArtermébcn sem nyüzsögnek sokkal 
fin mint például a Mezőhitcl kassza; 
S Nem, most egyformán rossza 
, ,'L minden banknak mindössze arról 
van szó. hogy ki bírja tovább és ki bírja 
ki egyáltalán •

Mee kell állapítani: a Kereskedelmi 
Bank túléli ezt a krízist és a Hit-1 bank 
majd csak kibírja valahogyan, nem kel! 
félteni az Esfrowpí-bankot sem és el le
het oszlatni az aggályokat úgy a Hazai 
Bankot mint az Általános Takarékot, 
valamint a M oktárt és a Fötakarékoi 
illetőleg: ia .

Hogy a konjunktúra szülötteivel mi 
lesz arra vonatkozólag eltérők a véle
mények. A bécsi Sieghardí, az uj vas- 
sezii rettenet szerint menthetetlenül el 
kell pusztulnia mindenkinek, ami 1914 
óta erro a világra született. Áfások eny
hébben Ítélik meg a helyzetet és azt ( 
vallják, hogy lehet az uj alakulások kö
zött olyan, amely életképes és amely ; 
megúszva ezt a válságot, kisebb keretek 
között, do dolgozni tud majd aranyko
ronái bázison is, ha nem is gyűjtött ■ 
túlságosan sok ara :,y koronát. amit
egyébként a régi, jói fundált intézetek 
jórész4, szintén elmulasztottak.

Bizonyon azonban, hogy nálunk a ban
kok nem szívesen halnak nmg, vagy csak 
nagyon nehezen akarnak meghalni. A-; 
uj alakulásokról ezúttal nem beszélünk, 
azokat vagy sikerül egy jó iülanutbau ■ alapított. A’z új vállalkozás -Szegedi Ame- 
iisszcL'ogni, egyesiteni és igy fuzionáltan rikai Báni,-, néven kezdte meg a míiködé- 
útmftttiUwí-t»z. aa’unykorszakba vagy el aú:, de úgy látszik, hogy u tőzsdei kon- 
fognak tiiuni egyenként — nyomtalanul junktura elmúlásával nem tudta bevál- 
kwcsebh, kellemetlen esetben ..több -*■..tani a hozzá'.-fűzött romén yt;ég«K Nyil- 
zajjal, mint a hogy .......... ” '
csomó régi alakulás van azonban 
amelyre semmi szükség nincsen, amely 
fölöslogoii kiadást, mogokolatlan adóter
het, rengeteg zavart okoz most és amely- ....... ........ ....... „
nek megszüntetése, illetve beolvasztása nem továbbra is bank marad. A Szegedi 
nem okos különösebb nehézséget, vég- . 
eredményben pedig mégis a piac igen 
uagy megkönnyebbülését jelentholi.

A 11‘dtlbank már egy évvel ezelőtt 
megkezdtu ezt a müveidet, amikor ma , 
gábaolvnsztotta az Ipa,bankot (nem te
het rólu, hogy nyomban újjászületett), 
elmulasztotta azonban a folytatást és a 
Horme« még mindig megvan él vagy 
csak létezik, pedig igazán semmi értel
mű nincs annak, hogy egy Hermes-flók gyengülő tendenciával. ? 
konkurrenciíit csináljon egy Hitelbank-, Bank 1310, Angol-Magyar u«nu - ------
fióknak, amikor a Hermes-részvények 525, Őstermelő 290, Cukoripar 3509, ingatlanbank 265 70, Georgia adó, 
W százalékát o Hitelbank őrzi. ~ ~ - x...... T'”A «*>''*—« Gumi

A Kereskedelmi Banknak

tagok nemigen jeletkoznek, viszont, a ré
giek fizetésképtelenség, cégmegcíinés és 
„elutazás"' miatt egyro tömegesebben 
í unnék cl a tőzsde parkettjéről, -dór meg
szűnt a tolakodás Poór tőzsdetiíkár aj
taja előtt, aki tudvalevőleg a tagsági 
dolgokat referálja, a hivatalos kijáróit 
ajtaját pedig kezdi bcsBŐni a pók...

A. pénzpiacon teljes az üzlettolen- 
ség. A tőzsde közönsége nem igen 
érdeklődik a hetipénz után, csak a. 
külső felel;, leginkább kereskedők es 
vállalatok keresték ma is a promt 
pénzt, átlagos %%-os kamatláb 
mellett 200%-os fedezet ellenében.

x A Phöbus Villamos Vállalatok Rt 
közgyűlése a kimutatott 616 millió ko- 

; romi nyereségből részvényenként 1000

! Mi történik az Angol-Magyar
Bankban? A Hétfői Napló panaszos

i levelet kapott az Angol-Magyar
| Bank egyik tisztviselőjétől. A lcvel-
I író szóvá teszi, hogy míg a nagy
bankok szinte, kivétel nélkül 100, a

\ 1 .lapított nw. A szel-
■icfielilt nd-.ak t‘9.ti.iseloikiieK es al v(.pv(tk h6 Ilj ldl k(.zjVc a Belvárosi 
Icai ina xottai >1(11,. ‘‘óó'K Tnk iréknénztár 111. tőlntézotéiiél váltlia-
lósáiui az Aiiuol-őlagyar Bánknál, is1” tiere;M lie/ső
liy!lvan torpebonknak nyilván tyón! «*6» „önökké válniztotta. Un- 
c.7, intézőtől, 25 sawa/e/toí le.t 'o .■-> .k .
volna hajlandó kiutalni. Ezt az ala-

ntézcioE c.ck 25 százaiéitól lelt. ’ y<

mizsnút természetesen nem jogadta. 
' el az önérzetes tisztviselői kar. így 
az Angol-Magyar Bank ügyes tak
tika val teljesen megmenekedetf. a 

\rendkwiili segély kifizetése alól, 
amely pedig éopen nem volt bőke- 

' züen megállapítva a TÉBE által. 
I Egyébként a „leépítő" munkája 
! úgy látszik az Angol-Magyar Bank
nál a legsürgősebb, mert már eddig 

, is aránylag itt mondtak lel a leg
több tisztviselőnek. Július 1-én hír
szeri nt újabb 400 alkalmazói t kap el

bankot alapítanának.
A Hétfői Napló értesülése szerint há

rom nagybankban mégis, személyi te
kintetektől függetlenül, megkezdték a 
b eolvasztdsok elő m unkáinta i t. vet érez magában, hogy elfoglalja 

régi állásút.
A kényszeri:ölesön fizetése ügyében a 

postatakarékpénztár figyelmezteti azokat, 
akik állami kölcsönre befizetéseket eszkö
zölnek, hogy az o célra szolgáló „K“ jelű • 
befizetési lapokat nem paírkorona, ha
nem okvetlenül takarókorona összegre 
kell kiállítani. Az ilyen befizetésekre az 
úgynevezett bianco befizetési lapok nem 
használhatók.

A Pénzintézeti Központ Elischor 
Viktor udvari tanácsost, az igazga
tóságnak a pénzügy mi ní&zter által 
delegált tagját, megbízta az intézet 

I vezérigazgatói hatáskörének ellátá- 
i savai. ...
i Senki sóin akar tőzsde-tag lenni. A 
i tőzsdetanács már néhány hónappal ez- 
• előtt tudvalevőleg úgy határozott, hogy 
ezentúl esak félévenként a tényleges apa- 

\ dóshoz képest vesz fel új tagokat. Azóta 
i azonban megváltoztak az idők, új tözsde-

- •' W*s

71 magán!orgatom
az, egész nap folyamán i siipán időközönkénti érdeklődésről lehet szó, 
mivel tényleges, illetve ellenőri. I’clő kötés alig történt. így csak néhány 
névleges árfolyamot jegyezhetünk. Az. irányzat azonban nemileg javu 
ló tendenciát mutat és igy hétfőn előreláthatólag egy kissé kedvezőbb 
atmoszférát remélhetünk, hacsak Bécs és Berlin nem JelentkeziK 
gyengülő tendenciával. Árfolyama’nks Magyar Ehtel Ma. Kereskedolnii 

■ ■ ............ j Bank 65. Hazai Takarók őOő. Jéöszen ^őOI)—

Ganz 3550, Ganz Villamos 1631), Részvénysör 275, Izzó 025—35, Gumi 
igazán | 430—415, Nova 170—75, Budapesti Gőz 150—55. __ _

‘■■rigezgatót nlc'.nökké választotta. IJn- 
yil x...... i.. Igazgató igazgatóvá, Náflasdi 
VJlmof. cégvezető h. igazgatóvá. Varga 
tett ki.

x A Magyar Ruggyantaárugyár Ré«»- 
vénytársaság ma megtartott közgyűlése 
részvényenként. 150% - 3000 korona osz
talék kifizetését és jóléti alapjának 300 
millió koronával való, javadalmazását 
határozta el.

x A Conccrdia Gőzmalom Rt. 1923. évi 
részvényszolvénye a közgyűlési határo
zat folytán f. hó 16-tól kezdve 2000 koro
nájává'. kerül beváltásra a Hazai Bank 
Rt.-nál vágj’ a malom pénztáránál.

x A Wörnor J. és Társa Gépgyár Rész
vén? társaság közgyűlése az 1923. évre 
szelvényenként. 5Ó0 korona osztalék ki
fizetését határozta cl. Az osztalék f. h« 
16-tól kezdve a társaság pénztáránál (V* 
Váci út 48) kerül kiűzetésre.

Magyar kir.

Fateámat
szegedi

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Alig múlott cl egy éve, hogy a Magyar- 

Amerikai Bank Szögeden flókintézetet

esetben ..több . . . .
születtek. Egész ván a Magyar- Amerikai Bank „leépité- 

itt,, nének' kezdete, hogy szegedi intézetét fel
számoltatja. A Kárász uccuban levő ele
gáns bankhelyiség azonban nem fog 
visszaváltozni „Próféta1' Vendéglővé, ha

kosztpénzt 
legelő, yösobh kihelyezésre elfogad- és 
tőzsdei megbízásokat pontosan eszközöl 
a Magyar ííöztiszivisalők 
és állami Alkalmazottak 

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

Síit söuyclm • eieton .
Cobdenbaníí, Budapest József 00—SO, 135—31

FrahK és szmoKing
■ ülfhrtyök kölcsönzése; keveset haafcnált 
lárfiruhák leqolc’óhMnn kapliatók. 
KArmilyen íőrriruháHat állan
dóan ve zek. Fi*o«t A. 
SÁRrrccsen-’dttczi 417. Iclefon 203-26

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

Kárpitosért*, vas- és rézbútorgyáta 

Szőnyeg, poKróc, függöny, 
ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
kjny'2& k C!

Gichner János
Budapest,VII., Erzsébet Körút 20. *i*

I

udv. szállító

Alapíttatott: 1850

udv. szállító

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb s^övetáruh.áza
^iánífa. dús t^'Vö legfinomabb

sz&vetküISfilegességelt
Wüxiet: Bécsi ucca 7. ^Q(«u«a .»-•<> Fióküzlet: Koronáséra ««» .
ft cégnek a következő városokban vannak ’erakatai: Toroítro,*Bueno"’-A»re». sídney #««.
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uionctömeg 
oyiizHgött vasárnap délelőtt a ferenvú 
róni pálya salakján. A Munkás Testedzi. 
Egyesült atlétikai szakosztálya rendezt 
me-< szokásos monatre iitlctikul verse 
pyét olyanok részére, akik még sob. 
nyilvános versenyen nem indultak. A. 
MTE ebből a tömegből meríti minden 
ívben utánpótlását és ezért miuden dl 
Méretet megérdemel az agilis sportegye 
fület. Mindenki meggyőződhetett arról, 
hogy tóvos az a felfogás, hogy az ifjúság 
wak a futballíiport iránt érdeklődik. Az 
MTE akciója beszédes dokumentuma an 
nak, hogy az ifjúság szeretőiét és érdek 
lődésót fel lehet kelteni az atletikt 
iránt, mert szinte bámulatos volt az a 
Komolyság, amellyel a sporttól eddig 
távol álló ifjak leküzdötték a sport ált.ai 
negkövetolt fizikai fáradalmakat.

A verseny egyébként úgy kvalitás, 
pint kvantitás szempontjából megütötte 
i nívót Nem kevesobb, mint 310 ver
senyző állt starthoz, A 100 méteres sik
latásban — nálunk eddig példátlan szá- 
nu — G0 versenyző indult. 10 előfutamot 
la 6 középfutamot bonyolítottak lo a 
sprintversenyhez. 1000 méteren 70 induló, 
sulydobásban 23, magasugrásban 20, 3000 
méteren 52, 400 méteren pedig 50 induló 
állt starthoz. Az eredmények szinte meg
lepőek voltak és az MTE ismét uj tehet
ségekkel gyarapodott A rendezés minta- 
aserü volt, amely főleg Ripszán Henrik, 
Vértes Jenő és Reich Andor lelkes mun
káját dicséri. i

Fekete Mihály 
hetedik pekopdja 

10,000 méter* t 47 perc 39*2 
másodperc — R BÉRC orszá

gos atlétikai viadala
Az egyetemi atléták klubja vasárnap 

a lágymányosi pályán országos atlétikai 
versenyt rendezett. A szép sporttelepen 
nagyszámú érdeklődő jelent meg. mert 
a verseny keretében álltak starthoz a| 
marathoni futás olimpiai jelöltjei, azon- 1 
kívül a 10.000 méteres gyalogló bajnok- 1 
Ság is a verseny keretében került oldön-| 
tésro. fekete Mihály, az ESC kitűnő 
gyalogló-atlétája volt természetesen a ’ 
bajnoki verseny győztese, aki természe-' 
tesen ezen a távon is meg javította a 
rekordot. Sorrendben hat héten belül a

9

2.
SPORT

Magyarorszá') kardvtvóbajnoka 
Posta Sándor* dr, (MRFC)

A magyar kadvívóbajnokság elő- 
nérkőzései után vasárnap végre sor 
került a döntő küzdelmekre. A Vi
gadó hatalmas, aranycirádús dísz
terme zsúfolásig megtelt előkelő kö
zönséggel, amely lélekzetvisszafojt- 
va figyelte a pompás asszókat

A bajnokság büszke címét Pos
ta Sándor dr., a MAFC nagy 
szerű vívója nyerte el, Fuchs 

Jenő távollétében.
Kilenc ellenfelét győzte le Posta 

dr. fölényesen és így a bajnoki cí
met megérdemelten nyerte el.

A részletes eredmény a követ
kező;

Bajnok: Posta Sándor dr. (MAFC) 
9 győzelemmel.

2. Tcrstyánszky (MAC) 8 győze
lemmel.

3. Bcrty (MAC) 7 győzelemmel, i
4. Garay (NVC) 6 győzelemmel.
5. Schenkcr Zoltán (WVC) 6 győ

zelemmel.
6. Uhlarik Jenő (WVC) 5 győze

lemmel.
A bajnoki küzdelmek befejezése 
V,, n, a követség nehéz feladat előtt 
all: ki keU jelölnie azt a négy kard- 
vivot, akik a párizsi olinipiászon a

Magyarok győzelme a h«3 
gattán. A bécsi holt DunS, «• 
nap délután rendezték ’•*.
gattát, amelynek ránk néwe*“Wlk 
eseménye a MAC szeaí™. 
győzelme a linzi Wickin^ t
11V. mp. alatt. Ez«| 
négyese a Bécs város dijáért^ Mac 
delemben vereséget szenvedJu° St kai- 
eklng-töl. A bécsi Floltaegyetáu Wi' 

l nyolcasok számára kiirt <íhA°*Wet 
n '• XC nvertó w-,. .. . ?ijatn '■ \C nyerte mog a bécsi előtt. 8i NormannP!1

Tízezerre, 
egy milliót 
Rtagi iovapegviüti 

versenyek 1 
Junlusl meettna - Ötödllin 

Zsúfolt tribünök s szép versem... 
I lemezték a mai napol. A 
napjának szenzációja az óriási nL, 
tón, amelyben Baldur részwufj,. 
sodik futamban 
amennyiben 98.5-szeresen fizette vlZ* 
reá helyezett tóteket. 67 4

Részletes eredmények:
I. Népligeti dij. 2000 m. Parádés wm 

Quick és a jól zárt mezőny élén A 
dúló után előnyét még fokozva, kímlíen

Schejbal). 2. Q& 
11% Pretzner). 3. Cnmwell (2'4 t " 
G.). F. m.: Sakk-Matt és Servius; 4 h 
ötnegyed h. Tót: 1000:3000:1500:1500.

II. Eladók hendicepje. 1600 m. (Kör 
paíya.) Paul vezet Lconore, Über Álla 
és az elnyúlt mezőny előtt. A fordulóban 
Paul visszaesik s Über Alles veszi át a 
vezetést s a tóv utón már nyerőnek lát- 
szik, de Baldur útat kap s könnyen nyer 
über Alles és Eszes előtt 1. Baldur (25 
Rajcsik). 2 Über Alles (2% Sajdik). 1 
Eszes (16 Fridrich). F. m.: Alpion, Leó 
nőre, Caina, Mussolini, Reintinön, Vir
gonc, PapuP8hős és Elly IL; 1% h, 1 h. 
Tót.: 1000:98.500:17.000:2200:8200.

III. Ráró Wenckheim Béla-emlékver- 
tény. 1600 ,n. 1. Mutatós (1% Schejbal.)
2. Oktondi (p. Nagy G.). 3. Cabochon (I 
Pretzner). 1% h, 1 h. Tót: 1000:2100.

ZP, Kétéves nyeretlenek hendicepje, 
900 m. Vézna ugrik el s vezet a távig; 
itt Almom könnyen elhúz és feltartva 
nyer Vézna és Ballada II. előtt. 1. Jiwom 
(3 Sajdik). 2. Pdzna (p. Schejbal). 3. Bal
lada II. (5 Vincenz). F. m.: Damaskus, 
Cheri, Taudi, Pazzo, Ravigote, Heimohen, 
Antoinettc, Princi Sabaria Taksony Kür
tös, Chypre; 1% h., 2 h. Tót.: 1000:3900: 
1600:1500:1800.

V. Kétévesek versenye. 900 m. Phryne, 
a reás favorit végig vezetve könnyen 
nyer Vigyorgó és Nápoly ellen. 1. Phryne 
(8:10 r. Pretzner). 2. Vigyorgó (5 Szonte),
3. Nápoly (5 Weckormann). F. in.: Med
dőn, Édes babám, Tamara, Alperes,

, Bonyhúd, Kockatoo, Útmutató, Pronto, 
• • i SarkantyÚB és Assir; 1% h., 1M h. Tót:

— Sándor ^^0:1600:1300:2200:2700.
! Róbert, Türy. (Halász, Tnrnovszky). Á F/' m- 1 Oyöztn (2
! ..An ...----.. ““/'“art- A űuIyá>) 2 Planéta (4 Schejbal). 3. Síd’.

. r. m.: Mikolt, Serény,
: T.lttle Glrl és Madame Mérő. Tót.: 10W: 
; 4600:1600:1500:1700.

magyar színek képviseletére lesz
nek hivatva, Mint ismeretes, Fuchs 
Jenő dr. ismeretes elvi álláspontja 
miatt nem volt hajlandó próbamér- 

r akőzésre kiállni. Tény az is, hogy 
szövetség kimondta, hogy

az olimpiászra csak oly vívókat 
fog kiküldeni, akik az olimpiai 
próbamérkőzésen, továbbá a baj
nokságban résztvesznek. E ha
tározat szerint Fuchs Jenő dr„ 
a. londoni és stockholmi olim- 
piász . kardvívó világbajnoka a 
párizsi olinipiászon már nem 
képviselheti a magyar kardví

vás művészetét.
A magyar sporttársadalom mély

séges fájdalommal vesz tudomást 
I erről és bár mi is megnyugszunk 
j a szövetség intézkedésében, nem ve
szítjük el reményünket arra nézve, 
hogy az utolsó pillanatban felidé- 
zodik a szövetség vezetőségében 
Buchs Jenőnek a két olimpiászon 
végzett teljesítményének emléke és 
a magyar kord reprezentálásával 
elsősorban mégis Fuchs Jenő dr.-t, 
a világ legnagyobb vívóját fogja 
megbízn

Kipálp Páí 
országos rekord alatt futotta 

meg a marathoni távotII _
i A Magyar Atlétikai Szövetség 
I vasárnap délután rendezte meg a 
marathoni futás olimpiai próbaver- 
senyét a fehérvári országúton. z 

A start a BEAC pályán vasárnap 
rendezett atlétikai versenyen volt 

____ _____ __ „ A starthoz Összesen 9 versenyző ál- | 
hetediket._______________ ____ “ lőtt és pedig: Király Pál, Kádár {

így lassan Európa legrosszabb re- ■ Ppla, Hartoy Endre (ESC), Bese I 
kordjai: a magyar rekordok a multté : József (MTK), Hrenyovszky János, 
losraek. A diszkoszvetós jelentkezők hiá-' András, Rovó Lász- •
nyában elmaradt. A 100 méteres sik-: {?’ Dani (Szegedi MTE). • x miuHieterrei eiozte
futós döntőjében a starter - miutón f^spnyak Mihály (Szegedi Egye- . meg klubtársát: Kádár Bélát. Ideje 

vhatszor volt kénytelen visszarendelni a iem) es az Amerikából hazatért Lo- (pontosan 2 óra 50 perc 19.8 mp. volt, 
mezőnyt - a döntőbe kvalifikált futók i vas Antal (MA C). • Második Kádár Béla (ESC) volt
egy részét kénytelen volt kiállítani. A A versenyzők két é.: fél kört fu- '3. Bcse (MTK), 4. Dani (Szegedi 
yoraenyt Ruzicska (MTK) nyerte 11.6 toltak a pályán majd kifutottak a j MTE) volt Hrenyovszky és Lovas 
mp. alatt, Kemenes előtt. A magasugrás kapun a szekesfehérvari országukra ,' feladták a versenyt.

I 
í

és a 20 kilométeres kőig (körülbelül 
Érd községig futottak), majd visz- 
szafordulva, ismét két és fél kört 
futottak a pályán.

Elsőnek Király Pál érkezett be, 
friss kondícióban, aki

a marathoni távot, azaz 40.194 
métert országos rekord alatt fu

totta meg.

Király Pál 2% kilométerrel előzte

fyözteso Magyar (MTK) volt 182 centi- —mim
néterrol. A nyolcszázast Benedek (MAC) . - _ _ „ , j

Hött. 400 mó-,Xz egri uszógánciai
fórén László (MTK) győzött 51.8 alatt. •
A gerelyvetést Csojthey dr. (BEAC), az X*™****
|500 métert Szloboda (MTE) nyerte, ma- A MAC vasárnap délután rendezte ta- 

mögött hagyva Zoltányt és Rózsiit. vaszi uszóversenyét a Császárfürdő nyi- 
^ávolugrásban Haluska dr. győzött. Szép: tott uszodájában. Meglepő volt, hogy az 
gerseny volt a sulydobás is, amely az új....................... ..
£ulycsillag: Forbáth zsákmánya lett, 
1369 cni.-os dobásával legyőzve Bedőt. 
^00 méteren Ráday, 8000 en Grosz (MTK) 
győzött. Olimpiai próbaverseny volt a 
4X100 méteres staféta, amelyet az A) 
^sapat (Rózsahegyi, Gerő II., Muskát, 
Leró I.) nyert mog, a Magyar I., Ma 
gyár IL, László, Ruzicska összetételű 
Jsapat ellen. A főiskolai sprintstaféta 
helyezési sorrendje: 1. Ludovika 47 mp, 
* MAFC, 3. BEAC. A 10 kilométeres 
lyalogló bajnokság győztese Fekete Mi 
■ály (ESC), 4. Szabiár (FTC), 3. Hege- 
lüs (MÁV).

■ szép CB fair mérkőzést az A) csapat űu,yá«)- 2- 
nyerte meg 4:2 (2:0) arányban. j (8 Sajdik).

I A Kerékpáros Szövetség utolsó olim
piai próbaversenyei. A Kerékpáros Szö
vetség a MOH utján benovozott a párizsi 
oUmplul korékpárversonyokro. Verseny
zőink ni összes olimpiai versenyez.imok- 
han, tehát a 188 kilométeres országúti 
bajnokságban és végül „ 2000 méteres 
tondembajnoksógban Is indulnak. A sző 
vétség utolsó olimpiai prébavorsonyét 
Ulaapjún. 19-6n és Jövő vasárnap. 
U-lkén rendezi meg és ezért őzen a vla- 
ődolon a legkiválóbb hazai versenyzők 
u osztrákok legjobbj ával fognak mog- 
►tizdenl. A versery legszebb programm- 
ILUM kétségtelenül a tlrlnun-üharoor- 
ky-pérnnk a lielsel,). fivérekkel vívandó 

lösz.

a, (A Finis a tt. osztálybanolimpiai előkészületek ellenéro igen . , , , , . , - i ,
1 gyeng« mezőnyök álltak starthoz. Ez fő- . A masodoeztalyban a két első hely ' , , ... . ... , kOT»npti»‘ Tiorr: u-mrlrttí A -i <-» „ 1 • n: lég abban rojtl magyarázatát, hogy a 
Hl. kér. TVK éu az MTK ismeretlen ok
ból távoltartották magukat a vorseny-

I tői. Bármily oka in legyen annak, a lég- I 
nagyobb mértékben helytelenítjük a két 
nagy egyesület ez eljárását. Az olirn-!

■ plúsz nomzeti ügy. A mostani verse-
1 nyékről való távolmaradást nőm tekint-
I hotjük másnak, mini klubfanatizmus- 
' nak, amely ezekben az időkben föltétle- 
j nül elítélendő.

A nagyszerű egri uszógárda ismét 
pompásan szerepelt és a közönség is vég
telenül kedvesen nyilvánította rokon- ' 
szeuvét az egriek iránt, amennyiben 
Egert „magyar Magdeburg^nuk nevez
te el, amely az egriekre nézve a legna ; 
gyobb megtiszteltetés.

Turnovszky Endre (MAC) a 100 nióto- 
ros főversenyben a fennálló 1 porc 3 és 
kétötöd mp-es országos rekordot beállí
totta. Izgalmas küzdelem volt a növekvő 
stafétában, amelyben a MAO csapata 
pompás stílusban győzte le az FTC-t ós 
az egri MOVE-t,

A verseny után olimpiai vlzipóló 
próbamérközés volt, amelyet Komjády 
Béla vezetott. A csapatok a következő-. *. x a—— a-o»
képpen álltak fel: A) csapat: Rarta — csapatverseny: 1. MTK 160 cm-es átlag. 
Homonnay, Fazekas — Keserű II, Wenk, I - - ------- -

Keseril I. (Wrabel). B) csapat: Nagy — |

kérdése tisztázódott, Á bajonkság 
'győztese a BEAC, a második helyet 
az T'ÍSC foglalja el s így a két csa
pat jövőre az elsőosztályban fog 
játszani. A meglepetés nem maradt 

íel vasárnap som, mert az utolsó
előtti helyen fekvő Testvériség le
győzőt a még néhány hét előtt baj
nokaspiráns MAC-ot ós így a kiesés 
súlyos gondjától megszabadult, A 
vasárnapi eredmények a követke
zők :

BEAC-Ékszerész 2 : 0. — NSC— 
MAFC 5:2.- TTC -Húsiparos 5 : 2. 
Testvériség -MAC 3:0. — BAK— 
1< AOE 1 :1.— Főv. TK—Postás 0:0.

III. osztály. BSC—- Világosság 2:0. 
Zuglói SC--TIT. MSE 3:0.

Szép eredmények az MTK ifjúsági 
atlétikai versenyén. Vasárnap délután 
az MTK ifjúsági versenyt rendezett, 
melynek főbb eredményei a követke
zők: 100 méter: 1. Hajúd (MAFC) 11.1 
mp. — Diszkón csapatverseny: 1. MTK 

| 3354 cm-os átlag. — 1500 méter: 1. Spit- 
zer (MTK) 4:31.7 mp. — 110 m. gát: 
1. Hahn (MTK) 17.4 mp. — KtO méter: 

11. Fedák (MAC). — Magasugrás 5-ös'

Lt az ..’JJSAQÜZEM" könyvkiadó éa nyomda r.-t kOrforgógópoin. ROkk Szilárd-utca 0.

— 2000 méter: 1. Somogyi (MTK) 
9:14.8 mp.

Cérnagrenadinok 
Eponzskelmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Ltbertik, pikék 
Vásznak, sifonok 

óriási választékban, jutányos áron

dlvaMruhts^ban

Király-utca 55.szám
(*k*«fa-ut«a aarok)

A „Hétfői Napló” J la pkiadó váll

OtamvaxetO: Ounaaok öv***


