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Herrmann Miksa
lett a Mérnöki Kamara 

elnöke
- A Hétfői Napló tudósítóidtól. —
Vasárnap délelőtt folyt le a Mér

nöki Kamara rendkívüli közgyűlé
sének harmadik napja.

A szavazatszedő-bizottság betor- 
jezstette jelentését, mely szerint a 
líelinszky Szilárd halálával meg
üresedett elnöki tisztségre Herr- 
niann Miksa nemzetgyűlési képvise
lőt, a kamara eddigi alelnökét vá
lasztották meg. A szavazás során

Herrmann Miksa 1555, Tolnay 
Kornél 12, Gordon Róbert 1 és 
Sárniezey Endre 1 szavazatot 

kapott.

Ezután Herrmann Miksa tartatta 
meg elnöki székfoglaló beszédét. 
Hangsúlyozta, hogy a kamarát to- 
vább is Zielinszky szilárd szellemé
ben fogja vezetni.
- A kamara hivatása — mondotta 

- nem a partiális szervezkedés, de 
a mérnökök összességének egy tá
borba tömörítése. Hogy a mérnöki 
rendtartás törvénnyé váljék, ahhoz a 
mérnöki kar egysége kellett. Ha a 
kamarában bármily irányú többségi 
vélemény alakul ki. azt a véleményt 
nem fogom erőszakkal letörni. Még 
akkor sem, ha ellenem irányul. Tu
datában vagyok a kamara által ho
lott verdiktek siilyosságának. Az 
ítéleteket mindig kartársi és emberi 
szellemben fogom meghozni.
- A közéletben — folytatta —

vannak bizonyos tűszúrások, me
lyek az egész organizmus megbete
gedését i'dézik elő. A kamarában 
ennek nem szabad előfordulni. Ha 
J1®?}8, megtörténne, akkor meg kell 

. , ,Ji a gyógyszert a bacillusok 
^távolítására. A Mérnöki Kamara 
t'f.j azt jelenti, hogy egy
^ilyei több van a személyes torzsal- 
koadsok Számára.

Majd a mérnöki kar összetartásá- 
ak fontosságát hangsúlyozta.
~ Mi elsősorban mérnökök va- 

syunk. Le kell rombolni — mondotta
- a válaszfalakat.
hon gzéssel fogadott beszéd el- 

utl’n a közgyűlést bere- 
“cwtették.

., Ónként 
lelentkezett matteotti 

euyik gyilkosa
Róma, június 22. 

ió«Xdaton! Jossi volt s“jtó- 
grill.’ak * a rendőrség a Matteottl- 
kJrözBt.4(!ban val0 ‘észvétel miatt 
M 'Jí'Utón 2 óra 15 P“°- 
tóa‘kleuilX?t“ f0Kházbttn ön’

Hacdonald 
és Herrlot nem egyeztek meg 
A döntés előtt meghallgatják Olaszország és Belgium véleményéi

London, június 22.

Hacdonald és Herrlot miniszterelnökök 
barátságos és bizalmas eszmecseréje, 
amely a szakértői jelentéssel felvetett 
kérdésekre és az annak végrehajtása vé
gett teendő intézkedésekre vonatkozott,

Kállay Tibor
a íisztuiseWflzetéSEK randezésÉröl, a genfi 
benyomásairól és a Kölcsönügyí helyzetről 
Válaszol azoknak, akik öt okolják a tisztviselöfizetások 
rendezésének nehézségeiért — Kedden fejeződnek be 
Londonban a kölcsöntárgvalások - Hogyan történik a 
kölcsön emitálása? - Mindenfelé nehéz a pénzpiacok 

helyzete — Teleszky a héten hazaérkezik 
Kállay Tibor nyilatkozata a Hétfői Naplónak

Kállay Tibor dr. volt pénzügy
miniszter csütörtökön érkezett haza 
Géniből, a népszövetségnek a ma
gyar kérdéssel foglalkozó tanács
üléséről, amelyen a kormány kép
viseletében jelent meg. Munkatár
sunknak alkalma volt hosszabb be
szélgetést folytatni Kállay Tibor
ral a pénzügyi helyzet aktuális 
kérdéseiről, amelyeknek ma két
ségtelenül egyik legszakavatottabb 
ismerője. Lehetnek politikai ellen
felei, akik kölcsönügyi és ezzel 
kapcsolatosan általános pénzügyi 
politikáját helytelenítik, tény azon
ban az, hogy ma minden illetékes 
tényező egyedül a kölcsönre alapí
tott szanálási akcióval látja talpra- 
állíihatónak az országot. A külföldi 
kölcsön megszerzése pedig Kállay 
Tibor nevéhez fűződik s — ha a 
kölcsön segítségével valóban re
konstruálják Magyaroszág gazda
sági helyzetét — ebben a hatalmas 
munkában Kállay Tibornak, az 
úttörőnek oroszlánrésze van. A tör
ténelem egyedül hivatott arra, hogy 
Kállay működése fölött igazságos 
ítéletet mondjon.

Csinált-e hibát Kállay?
Az utóbbi időben azzal vádolták 

meg Kállay Tibort, hogy ő az oka 
a köztisztviselői fizetésrendezés ne
hézségeinek, mert az eredeti re
konstrukciós költségvetés összeállí
tásánál súlyos hibát követett el, 
amennyiben a köztisztviselői fizeté
sek tétele gyanánt minimálisra re-

tésének.
Ebben a tekintetben még azokban 
az országokban is nehézségek van- j 

dukált összeget állított bo. Erre a nak, amelyek nálunk sokkal ked-< 
kérdésre vonatkozóan Kállay Tibor1 vezőbb helyzetben vannak. Elég ta- 
a következőket mondotta a Hétfői Ián csak Franciaországra és Olasz-1

a két kormányelnök szempontjainak tel
jes összhangját eredményezte.

Végleges határozatokra jutni nem volt 
lehetséges, mert szükségesnek mutatko
zik a belga és az olasz kormány előzetes 
megkérdezése. A többi szövetséges hozzá
járulásának fentartásával megegyezés 
jött létre arra nézve, hogy július köze

Napló munkatársának:
— Csak laikusok állíthatják, hogy 

ón volnék az oka a tisztviselőfizeté
sek rendezése körül mutatkozó ne
hézségeknek. Félreérthetetlen cél
zattal olyan állítást kockáztattak 
meg, amely szerint én a tisztviselő
fizetések összegét olyan kicsinynek 
állapítottam volna meg, hogy ebből 
az összegből leheteti* n a közmeg
elégedést keltő rendezé-s.

— A költségvetés összeállításánál 
engem egyedül az a szempont veze
tett, hogy

egy lélekre 50 aranykoronánál 
nagyobb adót nem állapíthatok 

meg.
Nyolcmillió lakost véve alapul, ez 
végeredményben 400 millió arany
korona bevételt jelent. Ebből a be
vételi összegből fedezni kell az 
összes állami kiadásokat, bele kell 
tehát férniük a tisztviselő fizetések
nek is. Az volt az álláspontom és 

’ ezt ma is tartom, hogy ennél a. 
I kontemplált adóösszegnél nagyob- 
1 bat beállítani az adóalanyok teher
bíróképességének veszélyeztetése nél
kül nem lehet.

— Ha a viszonyok változása so
rán olyan helyzetbe kerülne az ál
lam, hogy bevételi forrásai meg
szaporodnak,

meglesz a lehetősége a tiszt
viselői fizetési igények kielégí

pén Londonban konferencia üljön össze, 
amely végleg meg fogja állapítani a kö
vetendő utat.

A két miniszterelnök elhatározta, 
liog ya népszövetség genfi nagygyűlésé
nek megnyitására rövid Időre együtt 
Genfbe utazik.

országra utalnom, nem is szólva 
Ausztriáról, amely már a szanálás 
útján van. Ezekben az államokban 
is csak úgy lehet szó a tisztviselő
fizetések emeléséről, hogy az adó
kat emelik, vagyis az állami bevé
teleket fokozzák.

Nálunk ezidőszerint adóemelést 
nem lehet tervbevenni, mert 
különben felborulna a szanálási 

akció egész struktúrája.
Ausztriában eltértek az eredetileg 
előre megállapított költségvetési 
tervezettől, de csak másfél év múl
tán. Ott tehát egészen más a hely
zet. Ausztriában egy kialakult álla
pottal állunk szemben, nálunk csak 
most kezdődik a végrehajtás mun
kája. Mihelyt nálunk is változnak 
a viszonyok, főként pedig

mihelyt redukálni lehet minden 
téren az állami kiadások té

teleit:
megteremtődik a szükséges fedezet, 
amelyből rendezni lehet majd a köz
tisztviselői fizetéseket úgy, hogy ez 
a megoldás megnyugvást kelthet. 
A köztisztviselők nyugodt meg
élhetésének biztosítására szükség is 
van, mert csak így lehet biztosítani 
az állami adminisztráció rendes 
menetét és mert az állam érdekei
ért dolgozó tisztviselőknek a ki
elégítése a nemzeti munkának elő
feltétele.

Genfi tapasztalatok
Munkatársunk ezután kérdést intézett 

Kállay Tiborhoz aziránt, hogy milyen 
benyomásokkal jött haza Genfből és mi
ként látja a kölcsöniigyj helyzetet? A 
volt pénzügy miniszter így válaszolt:

— A kölcsöniigy intézésére sem
mi befolyásom sincs. Genfi tapasz
talataimról csak annyit mondha
tok, hogy

világszerte nagy a pénzszűke. 
Genf ugyanis júniusban rendkívül 
látogatott szokott lenni, most van 
ott a főszezón. Ennek ellenére 
Genfben a népszövetségieken kívül 
alig volt nyaraló vagy szórakozó 
külföldi. A genfi állapotok egyéb
ként európai jellegűek. Európa 
minden állama erősen megérzi a 
világháború romboló hatását
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Ha húsz éven belül háború 
törne lel, Európa beláthatatlan 
időre elvesztené vezérszerepét

óriási kivándorlási mozgalom in
dulna ineg a jelenleginél fokozato
san nagyobb méretekben. Jellemző 
a mai állapotokra, hogy

Európa találmányai Amerika és 
Délafrika számára készülnek

A kölcsön

/ beszélgetés során ssóba került a köl
csön folyósításának kérdése is. Errs vo
natkozólag Kállai) Tibor ezeket mon- 
lotta:

— Telessky János egyedül hiva
tott arra, hogy a kölosönügyl tár
gyalásokról nyilatkozzék. Ügy tu 
dóm, hogy

június 24-én fejezi be Telerak?
János Londonban a kölcsön- 

tárgyaiásokat,

amelyek várakozáson felüli ered
ményt produkáltak. Teleszky Já
nos előroláthatóan csütörtökön 
vagy legkésőbb a hét végén haza
érkezik és élőszóval adhatja majd 
elő külföldi tárgyalásainak ered
ményét

A kölcsön elhelyezése
Munkatársunk itt közbevetőén meg

kérdezte, hogy mely országok bankeégei 
vállaltak részt a kölcsön jegyzésből 1 
Kállai) Tibor így válaszolt:

— Tudomásom szerint elsősorban 
és legnagyobbrészt Anglia jön szá
mításba, de kisebb összegeket vál
laltak francia, spanyol, olasz, svéd, 
holland, belga, svájci és cseh ban
kok is.

Túljegyzik a kölcsönt!
Arru a kérdésre, hogy túljegyzésre la. 

het-o számítani, Kállay igy felelt:
— Az esetleges túljegyzésről most 

még korai volna beszélni. Azok a 
bankok, amelyek a jegyzésben részt 
vállaltak, publikumuk körében he
lyezik el a kölcsön egyes címleteit.

Ez az úgynevezett emittálásl 
akció július elején feltétlenül 

megindul.
Néhány hét választja el tehát az 

országot a kölcsön folyósításának 
napjától, 1923 áprilisában indult el 
Bethlen a párizsi, londoni és római 
útra. Azóta váltakozó reménységek 
közben immár 14 hónap telt el. 
Nagy ellenzés közben indult meg a 
szanálási köcsönakció s az eltelt 
ötnegyed esztendő sem változtatta 
meg a kölcsönellenzők felfogását. 
Az igazatadás a jövő feladata.

Rátkai Károly dr.

Fordulóponton
a Werbőczy-utcai rablógyilkosság
Újabb előállítás — Terhelő tanúvallomás egy gyanú

sított ellen
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A Werbőczy Jíccal rablógyilkosság 
ügyében tegnap újabb fordulat ál
lott be.

A detektívek napokon keresztül 
razziáztak azokon a kéteshírű he
lyeken, ahol a gyanúsított egyének 
megfordulnak.

Tegnap a Városliget egyik kocs
májában a detektívek rátaláltak 
arra az emberre, akit annakidején 
kitoloncoltak Budapestről. Az ille
tőt nyomban előállították a főkapi
tányságra, ahol Pollák János meg
gyilkolására vonatkozóan kihallgat
ták. A gyanúsított fiatalember, ta
gadta, hogy Pollákot jnegölto volna, 
annyit azonban beismert, hogy a 
meggyilkolt embert ismerte és több

Katholikus mozgalom o pírínl miatt 
egy kultuszminiszteri hivatalnok ellen 
Sünyaáaimak az Emericana Egyesület alapszabályai 

körül — Huszár Károly nyilatkozata
- A Hittől Napló tudósítójától. —

Huszár Károly, a nemzetgyűlés 
alelnöke a nemzetgyűlés szerdai 
ülésén interpellációt mondott el, 
mert illetékes hatóságok másfél 
esztendő óta halasztják az Emerl- 
cana Egyesület alapszabályainak 
jóváhagyását. Az interpelláció kí
nos feltűnést keltett mindenfelé. 
A beavatottak szerint

Huszár Károly Igen magas 
egyházi méltóságtól kapott fel
hatalmazást és a katholikus vi
lág reprezentánsainak helyeslé
se mellett mondotta el interpel- i 

láclóját,
melyben ellenzéki húrokat pendített 
meg. Az ügynek érdekes háttere 
van, mert — mint ismeretessé vált —

az Emericana Egyesület alap
szabályainak jóváhagyását nem 
a belügyminisztérium, hanem 
csodálatosképpen a kultuszmi

nisztérium ellenezte.
Az alapszabályok egyik paragra
fusa ugyanis arra kötelezi az Eme- 
rioana tagjait, hogy — igen helye
sen — fogadalmat tegyenek a pár
baj ellen. Tudvalévő ugyanis, hogy 
nemcsak a katholikus, hanem a re-

ször, mulatott vele.
A detektívek keresztkérdése alatt 

elmondotta, hogy a gyilkosság dél
utánján együtt volt Pollákkal, de 
öt órakor elvált tőle és azóta nem 
látta. Különben azt sem tudta, hogy 
Pollák hol lakik és sohasem veit a 
lakásán.

A gyanúsított egyén vallomásával 
szemben vasárnap két tanú jelent 
meg a főkapitányságon, akik terhe
lőén vallottak az előállított fiatal
ember ellen.

A gyilkosságra vonatkozóan a 
rendőrségnek nem sikerült kellő bi
zonyítékot szerezni a gyanúsított 
bűnössége mellett. Ennek ellenére 
továbbra is őrizetben tartják.

formátus egyházi egyesületek Is 
tiltják a párbajozást úgy theoló- 
gus, mint íilozopter, jogász vagy 
orvostanhallgató tagjaiknak egy
aránt Éppen ezért általános meg
botránkozást keltett az a hír, 
amely a kormánypárt estilapjában 
jelent meg és amely szerint a kul
tuszminisztérium egyik főtisztvise
lője azért gördített nehézségeket az 
alapszabályok jóváhagyása elé, 
mert abban párbajt tiltó fogadalom 
foglaltatik. Megbízható helyről 
szerzett értesülésünk szerint ez a 
hír megfelel a valóságnak és éppen 
ezért érthető, hogy

katolikus mozgalom indult meg 
a kultuszminisztérium érdekelt 

főtisztviselője ellen.
A mozgalom kezdeményezői meg
lehetősen rossz réven veszik Kle- 
belsberg Kunó gróf va^ds- és köz
oktatásügyi minisztertől, hogy egy- 
ízben párbaj útján szerzett magá
nak elégtételt és legújabban is lo- 
vagias útra terelte Kiss Menyhért
tel támadt afférját. Hogy valóban 
a kultuszminisztérium és nem a 
belügyminisztérium hátráltatja a 
jóváhagyást, ennek bizonyságául 
szolgál Huszár Károly alábbi nyi

latkozata, amelyet a Bétfól ta 
munkatársa előtt tett:

7 udom — mondotta tt, « 
Károly hogy a kultusz^S 
numban rekedt el az alapéi i 
jóváhagyása. Rakovszky rí „wl 
beszéltem már ez ügyben i, Ó S 
ügymmiszter úr kijelentette, i, ' 
néhány napon belül elinti,,'^ jóváhagyást ha a kuliul 

num az aktát átküldi. Tudor,,,.' 
van arról is, hogy kizáróan 0 2 
&ay-s«afca» miatt gördítettek Z 
dalyt a jóváhagyás elé - a 
tuszminisztérhimban.

sr- o itr, <Qj«'p>o^nv.n.

Meikil -Icáivé 
n Wagyar KüznsnalsElfik Kállaiul mim" 
imiitiali Teliareiipenzilra Hto.-Hnitii 
Budapest VII, Rákóczi út 78. Tel. J. 60-40, J. 135-32 

líigatlanlomalml löoszíálja híz és birtok eladását vállalla és vételét közvetíti 
Legjobb összeköttetések a megszállt területeken.

Meggyőződéssel
hirdetjük, hogy háromcsilla
gos UHU kávénk, me
lyet tiszta, baktériummentes 
cikóriából modernül berende
zett gyárunkban készítünk: 

a legjobb
amit e szakmában készíteni 
lehet

Kőbányai Polgári Serfőző és Szent 
István Tápszermű vek Részv.-Társaság

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850 SEMLER1 udv. szállító

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza 
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb 

szövetkülönlegességeit
FóOzlet: Bécsi ucca 7. (Oeik Ferenc ucca sarok) Fióküzlet: Koronaherceg ucca «

I cégnek a kwtkezí Urunkban tannak lerakatni: -
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borzalmaknak eb
olyan hangokat 

a földi igazság-

Statáriumot 
a gyilkosokra 

Wom mehetünk el szó nélkül azok 
,•* “ feleségek előtt, amelyek az 

° Ibi“időben a legborzalmasab- 
kítórulnak szemeink ele. Alig 
bS „vétlen napja a hétnek, ame- 

|V8.°.Tápok Újabb és újabb\gyilkos- 
■ J„lPe számolnának be. Az em- 

“e°^ono8zság legkétségbeejtőbb el- 
^" végrehajtott gyilkos- 
”p . ,.nui vagyunk naprol-napra. S^döbbe^ünk, hogy ily ol
íva lett nálunk az emberi elet

Ha ezeknek a gyilkosságoknak a 
lefolyását nézzük, vigasztalan sivar- 
’Lal tárul elénk helyzetünk ret- 
Stessége. Gyilkolnak emberek 
15 embereket: a Pénzért. Valami 

rettenetes, valami széditoen borzal
mas hatalommá nőtt a pénz, mely 
“mberi életet oltót ki telhetetlen és 
fékezhetetlen szomjusagaban. Es 
mily züllöttsége következett el az 
embernek, hogy a gondolkodó, az 
érző, az élnivágyó ember embert öl 
a pénz hatalmáért.

És ha az újabb időkben elkövetett 
gyilkosságok körül történteket 
szemléljük, mily ijesztően hat, hogy 
hosszú hónapok múltával felderí
tette ngyilkosságok vannak, a bosz- 
szúért kiáltó embervér nem, nyert 
elégtételt a bűnös bünhődésében. 
Nem. rekriminálunk a rendőrség
nek, de a tények előtt szemünket se 
hunyhatjuk be.

Nem akarunk a 
ben a tengerében 
hallati, amelyek 
szolgáltatást bármilyen formában 
kritikával illetnék, de kénytelenek 
vagyunk fájdalmasan konstatálni, 
Aogy a mind mai napig meg nem 
torolj gyilkosságok jelentékenyen 
hozzájárulnak ahhoz, hogy bűnös 
hajlandóságú emberek habozás nél
kül elkövessék szörnyen rémséges 
tetteiket

Példát kell statuálni. Szigorú pél
dát kell statuálni. Nem lehet tovább 
tűrni, hogy egy főváros milliónyi 
népe éjszakánként ne hajthassa 
aggódás nélkül nyugovóra fejét, 
nem tudván, hogy gaz, elvetemült 
bűnösök nem törnek-e rá orozva s 
rabolják meg legdrágább kincsétől: 
az élettől.

Statáriumot a gyilkosokra! A 
bűnözésnek olyan abnormis jelei 
tárulnak fel előttünk, amelyek nem 
illeszthetők — véleményünk szerint 
~ a normális judikatúra keretei 
közé. Ma nem lehet elégséges a föl- 
hurjánzott rettenetes bűnök, gyil
kosságok kiirtására, hogy a Molnár- 
Tóth-féle gyilkosok, Oreskovicsnék, 
bukszics Józsefek egy hosszas bí
rái eljárás után, amikor kiment az 
emberek emlékéből a gyilkosságok 
borzalma, vegyék el büntetésüket 
A humánus bírói eljárás indokolt 
normális és konszolidált viszonyok 

naP‘naP mellett előforduló 
gyilkosságok azonban azt bizonyít
ói, hogy az emberi lélek elfaju- 
asni bűnözési vágya tekintetében 
°°lis időket élünk, amelyekbe 

J enek bele a normálisxjudika- 
5} hosszadalmas eljárásai.

amdretí.et^ Példákra van szükség, 
tlf./u az elve^mült emberi lélek 

béklyókba tudják verni, 
lv.L?to2ni ®röszakkal a szenvedé- 

immár nemcsak 
^íáf i é etétl de az állam bizton
lő l« veszélyeztetik.

h0^ a kormány ha- 
ttot . re?dcH<> el a statáriu- 
r, bűncselekményé-
’flktil hntben*ö Példaként habozás 
SefaftTx “°k8t’ akik má80k 

A tlLSÍfí0 elIen törnek. 
® «™±d'k, ,$ríban emeljük 

8 lékünk mélységes

A kormány az utóbbi időben nem interráltatott senkit 
Aki Zalaegerszegen akar meghalni

internálással ijesztgetik a nekik 
politikai okokból nem tetsző 

egyéneket.
— Azt meg lehet állapítani, hogy 
az utóbbi időben senkit sem 

Utaltak Zalaegerszegre.
Munkatársunk megkérdezte Pik

tor Emilt, hogy Zalaegerszegen sok 
politikai internált van-e? Pikler, így 
válaszolt:

Még öt politikai internált van 
Zalaegerszegen,

köztük Komlós Béláné, akit már 
többízben haza akartak bocsátani, 
de távozása előtt mindig kikérdez
ték politikai elvei felől. Komlósné 
még mindig ki'tart elvei mellett és 
így szokott válaszolni.

— Kommunista vagyok. Jézus 
Krisztus is az volt. Nem tagadom 
le meggyőződésemet és ha kien
gednek, agitálni fogok.
— A különös asszonyt hiába igye

keznek rábeszélni, hogy ne hangoz
tassa állandóan elveit, mert így so
hasem fogják elengedni: a külön
ben teljesen kifogástalan és rendes 

I asszony mokányan felelget: 
I — Én már itt fogok meghalni,

de elveimtől nem tágítok.

Pesthy Pál igazságügyminiszter, 
a büntetőnovella beterjesztésével 
kapcsolatosan úgy nyilatkozott, 
hogy a novella törvényerőre eme
lése után az internálási eljárások 
megszűnnek és ezek helyettesítője 
a dologházbautalás lesz. Sokan az 
igazságügymi'niszternek ebből a 
nyilatkozatából arra következtet
tek, hogy a zalaegerszegi internáló
tábort rövidesen feloszlatja a kor
mány.

Megbízható helyről szerzett érte
sülésünk szerint

szó sem lehet a zalaegerszegi in- 
temáló-tábor. feloszlatásáról,

legfeljebb annyi koncessziót tesz a 
kormány, hogy a politikai okokból 
való internálási eljárást megszün
teti.

Pikler Emil
szociáldemokrata nemzetgyűlési 
képviselő ez ügyben így nyilatko
zott a Hétfői Napló munkatársa 
előtt:

— Tudomásom szeriűt a kormány 
mer nem internáltat senkit, a köz
igazgatási hatóságok azonban még 
mindig rettegésben tartják a lakos-j asszony* mokányan felelget: 
ságot, különösen vidéken, ahol ál
landóan

Egész nyáron 
rossz időjárás lesz?! 
Csak szeptemberben jönnek újra a meleg napok

Még májusban, amikor nagy volt 
a hőség és az volt az általános vé
lemény, hogy meleg nyarunk lesz, 
a Neue Freie Pressében szokatlan 
hangú időjóslás jelent meg, amely 
szerint

júniusban lesz néhány \ meleg 
nap, de egyben igen nagy ziva
tarok lesznek, júliusban hűvös 
és esős lesz az időjárás, míg 
augusztusban hűvösek és szele
sek lesznek a napok és csak

Gandhi a hindu Nagy Szent 
levele Magyarországra

A fajoknak le kell vetni fajiságuk aggresszl- 
vitását — Szózat a lagyözöttekhez Indiából

A huszadik század legnagyobb 
problémájának körvonalai bonta
koznak ki most Indiában, ahol a 
hindu mozgalom újra erőre kapott 
A mozgalom élén Mohandász Ka
rámosod Gandhi áll. Mahamatá, a 
Nagy Szent, mint a hinduk tartják.

Angol táviratok százai árasztják 
el most a kontinenst. A keleti hege
móniáját féltő Anglia sötét színben 
igyekszik 
galmat. 
országtól

feltüntetni a hindu moz- 
Anglia Szovjet-Orosz- 

félti Indiát.
Indiában isis meg száz 
orosz Ügynök van

az alkalomra, hogy felszíthassa a 
lappangó parazsat, melynek lángjá
nál a vörös mezbe bújt orosz nacio
nalizmus akarja megsütni a maga 
pecsenyéjét. A szovjetnek, csakúgy, 
mint a jöárl Oroszországnak, titkos 
vágya az India felé való terjeszke
dés. Másrészt Anglia érzi, hogy a 
belső mozgalom megingatja lába 
alatt a talajt. Recseg, ropog a bás
tyafal, melyet ágyúk ezreiből emeTT 
és szüronyok százezreivel sem tudja 
acélbéklyóba verni Indiát. Anglia

újra olyan 
amilyenben 

részünk.
jóslatot akkor

szeptemberben lesz 
nyári meleg, mint 

májusban volt
Ezt a kellemetlen 

kevés figyelemre méltatták, most 
azonban visszamenőleg, amikor a 
júniusi jóslat ilyen megdöbbentő 
pontossággal bevált, kezdenek meg
döbbenni az emberek és félve és 
aggodalommal gondolnak arra, 
hogy esetleg mégis igaza lesz a 
Presse jóslatának.

belátja, hogy szuronyokon kívül 
más fegyverre is szüksége van. Hol 
találja meg hát ezt a fegyvert?

Anglia feje ugyan nem fáj Euró
pának, és még kevésbbé fáj ÁmeTT- 
kának, hiszen az egykori fegyver
barátok vetélytársak a tengerek 
kérdésében. Európának azonban 
egyre jobban számolnia kell az el
következhető ázsiai veszedelem el
jöttével. Amerika is bizonyos 
ges feszültséggel figyel Japán 
mely támadásra készen lapul 
vele szemben

A fehér világnak erre a rettegé
sére épít Anglia, mikor óriási appa
rátussal dolgozó hlrszervezetei út
ján pánázsiai jellegűnek igyekszik 
feltüntetni a Gandhi megindította 
mozgalmat Az ideges Európában 
így keres magának fegyvertársat 
Anglia India ellen.

Gandhi és ez Indiai 
mozgalom a valóságban

Baktay Ervin, a hírneves oHentá- 
lista, Gandhi magyar barátja, mun
katársunk előtt Gandhit és rajta 

ide- 
felé, 
meg

keresztül az indiai mozgalmat a 
következőkben ismertette:

— Gandhi most ötvenöt éves. Fia
tal korában ügyvéd volt Bombay- 
ban. Harminc évvel ezelőtt állott a 
Dél-Afrikában élő hinduk szabad
ságmozgalmának élére. Azóta az 
örök emberi probléma, a szabadság 
apostola. Millió és millió hindu szí-' 
vében Messiásként él. Egyetlen sza
vára milliók állnának csatarendbe, 
de Gandhi nem vív véres harcokat. 
Fegyvere az Igazság és az ember
szeretet. Ezt állítja a britt szuro
nyokkal szembe. Nemzeti és faji po
litikája egyetlen pontból áll: « sze
retet és az igazság nevében követeli, 
hogy a földön, melyen él, ne legyen 
kevesebb joga, múnt a saját földjén 
vendégként élő másik népnek. 
Gandhi harca tehát nem naciona
lista vagy szociális harc. Ez a harc 
az emelkedett szellem harpa az ala- 
jösonyrendűvel.

Gandhi iGtynin
Gandhi a következő levelet irta 

magyarországi barátjához, Baktay 
Ervinhez;

Pást Aldheti 1924,
Kedves Barátom!
Igazán örültem februán hóban 

küldött levele kézhezvételén. Kelle
mes nekem az a tudat, hogy az a% 
alázatos munka, mellyel én saját 
hazámban foglalkozom, megértetik 
és terjesztetik Európában is és leg
inkább azok által, akik, mint az én 
népem, szintén elnyomás alatt áll
nak.

Jóllehet, az én munkálkodásom 
India határáig terjed, én Osztom az 
ön hitét, hogy ha mi megszerezzük 
a ml igaz szabadságunkat' a be- 
bizonyithatóan alacsanyrendüekkel 
szemben, akkor a világ legyőzöttei- 
nek nem lesz nehéz az igazságöt le
győzhetetlen né tenni.

Üdvözlettel 
M. K, Gandhi.

Baktay Ervin Esa
Budapest, II, Mecsek Ucca 12. 

Hungary.
Gandhi a fajvédé

Gandhi nem hirdet tehát gyűlöle
tet az elnyomó fehér faj ellen. A 
misztikus Keleten, titokzatos sötét 
hinduk között, a fantasztikusok ha. 
zájában nyíltan hirdeti, h’ogy a fa
joknak össze kell fogni az igaz sze
retet jegyében.

A fajoknak le kell vetni fajisdgük 
agresszív részét, anélkül, högy fel
áldoznák fajiságuk tulajdonképpeni 
értékét.

Látjuk tehát, hogy India szfi^nd- 
ságmozgalmát csak az ázsiai vesze
delemtől rettegő Európa tartja pán- 
ázsiai jellegűnek.

Igaz Ugyan, hogy Japán és Kinn, 
mely számszerűségénél fogva 
vntva volna súlyt adni az „Ázsia az 
ázsiaiaké" jelszónak, nem rendelke
zik olyan jelentős egyéniségű vezér
rel, aki az ázsiai eszmét képvisel
hetné. Apró-cseprő politikai bicská
zásokban merül ki vezéreik oreje. 
Érthetővé válik tehát, ha Ázsia 
egyetemessége, Buddha, Konfnöse 
és Mohamed követői egyaránt 
Gandhiban szeretnék felfedezni a 
pánázsiai eszme prófétáját

Anglia reszkető Idegességgel 
akarja megszerezni a maga békéjét 
Indiában. A fehér világ pedig alap
talan félelemmel várja az ázsiai ve
szedelmet, melynek sárga hüllámjáf 
— Anglia szerint — Gandhi irá
nyítja.

Sági Pál

Férfi- él női cipő- 
kfllőnlogGsiégekf 

részletfizetésre 
napiárban mérték után kóssltflnk 
Német és Irdélyli Bérkocsis o. >•
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EmléMsl914június28 ra
Bozivoj Jevtics szerb publicista, az össze
esküvők egyike, tíz év után elmondja a 

szarajevói merénylet előkészítését
Ezen a héten — szombaton — lesz 

tíz esztendeje annak a tragikus gyil
kosságnak, mely három revolver
lövéssel két fejedelmi életet oltott 
ki. Június 28-án, a déli órákban csat
tant el a gyilkos Princip revolvere 
Szerajevóban az Appel téren s ez a 
revolverdörrenés lángra lobbantotta 
a világot.

Amikor tíz óv előtt a gyilkos 
golyó kioltotta a monarchia trón
örökösének és fejedelmi feleségének 
az életét, már bizonyos volt, hogy a 
háború elkerülhetetlen. Ekkor azon
ban még senki sem gondolta, hogy 
egy elvetemült gyilkos revolver- 
lövéj»o évtizedekre veti vissza az em
beriséget s a belúthatatltan nypnio- 
ruság áramlik az emberiségre.

Tíz év... És az emberiség ebben 
az utolsó tíz esztendőben századok 
életét élte, századok nyomorúsága 
nehezedett rá, századok szenvedése 
fit bélyeget a mai kor gyermekeire. 
Egy gyilkos golyó lángjától Európa 
lobbant lángra s ez a láng elpusztí
totta, amit századok építettek' fel a 
kultúra, az emberiség oltárán.

A tízéves évforduló alkalmából 
fíozivoj Jevtics 
aki annakidején 
eskiivésben és 
rénylet napjain 
dekes adatokat mondott el a Hétfői 
Napló temesvári tudósítójának a 
gyilkos merénylet előkészítéséről.

belgrádi publicista, 
részt vett nz összo- 
Principnek a me- 
lakótársa volt, ér-

Gavnllo Princlp '
— A merénylőt főrészese — mondotta pillantás alatt mértföldeket ugrott előre, 

tudósítónknak Jevtics — Gavrilo Prin- ■ Mindenki spekulált. A kávéházi konye- 
cip volt. Ifjúsága javarészét tüdőbajá- rcslánytól a munkáson, tisztviselőn, tó
ból befolyásoltam fantasztikus gondola- í kepénzesen keresztül a mindenható bank
tokkal eltelve töltötte. Kivételes szerep- . igazgatóig mindenki spekulált. Minden
re vágyott.

—„Bár be tudnám zárni az egész Szc- 
rajevót egy gyufaskatulyába, szívesen 
felgyújtanám** — mondotta nem egy
szer. És Európát gyújtotta fel.

— A kollégiumban szorgalmas, do 
nyugtalan és politizáló diák volt. Bel- 
grádba került, ahol az Arany hordóhoz 
címzett kis kávéházban az emigránsok 
egy csoportjával került össze.

— Egy nap borítékban kivágott új
sághírt kapott a zágrábi Srbobranból 
Princip. Az volt benne, hogy júniusban 
a XV. és XVI. ezerajevói és raguzai 
hadtostek nagygyakorlatot tartanak kö
zel a szerb határhoz Fereno Ferdinánd 
jelenlétében, aki Szerajevóba is elláto
gat

— A levelet CsabrlnovItM nyomdász 
küldte, aki u Mlada Bo»ua (UJ Bosznia) 
titkos szervezet tagja volt. A -szara
jevói merénylet előestéjén Princip virá
gokat helyezett egy Gerajlos nevű her
cegovinál diák sírjára, aki a független
ségi ügy első fanatikusa és mártírja 
volt és megoskiidütt barátja hamvaira, 
hogy kezo nem fog reszketni.

— Princip egy boanyák mozdonyve
zető közvetítésével szerzett bombákat és 
revolvereket, melyeket Tankoslcs szerb 
őrnagy bocsátott, rendelkezésére. A bel
grádi rendőrség sejtett valamit .Tova- 
novics bécsi szerb követ maga is jelezte 
az osztrák kormánynál az eshetősége
ket, do nem vették tudomásul.

Tíz helyen ItselhQdtft a haldl
— Az összeesküvés aránya klszéleso- 

dctL Csurlnovios új társakat verbuvált, 
míg Illés Dániel tanító a merénylet ki
vitelé! készítette elő. Tíz leshelyről várt 
a halál a trónörökösre. Az első három i — —*u61uvum- 
Csabrlnovicsra. Prlnclpre és egy bősz- tok, a hangos lárma elült s akik tegnup 
nini szerb pap fiára volt bízva. Hn nem I nyeregben ültek gondtalanul, ma lziad- 
Hikerül a munkájuk, következik n tar-1 va, tlkkadtan keresnek egy kopott, tinta- 
tnlék: Illés Gyuklce. lTa pedig Fereno foltot íróasztalt, amely inelleti megtel*. 
Fsrdlnándnnk sikerül épen elhagynia pedhessenek.

, B&SSES ÁrpódJtrnndfUrtőn (CslIlKlrf
k ... n U réggé. PálHy-téri villamostól (Indul óránként), k.ll.m.a.n «dll a bárme|y idaben viS8Zatérhet otthonéba"

Szerajevót ükkor Pasára Mihálynak 
kellett a viskói állomáson bombát dob
nia.

— Három héttel a merénylőt előtt egy 
megbízott érkezett Belgrádból Szeraje- 
vóba kis p a páron ez üzenettel:

—Minden rendben van.
Egyidejűleg megkapták az összeeskü

vők a fegyvereket s mindegyik egy ta
bui mérget is, hogy elfogatásuk esetén 
felhasználhassák.

JVz ojzfrdft nendónség 
gondatlansága

— A merényletet a legnagyobb titok

Hogyan és miből élnek ma 
Budapesten T

Vége aspekuláclónek — Csak munkából lehet megélni T — Előkelő 
éttermekben és plncepullkokban — A visszafordított ruhák szeiónja. 
A lányos kirakatok bámulél — Nincs elégedett ember Budapesten

- 'A Héttői Napló tudórító]dtól. —
Klió, ha egykoron tollára érdemesíti 

a vergődő Budapestnek ezt az epízódkor- 
szakát, aligha találand karakterisztiku
sabb jellemzést mint: ,>a bessz napjai**. 
Hetekkel, vagy talán hónapokkal előbb 
— ki érne rá számolni a napokat — élet
vidám musiygós emberek siettek a szé
les uccukon. Színházakban, mulatókban, 
fényes éttermekben, gőzös kis kocsmák
ban gombostűt nem lehetett a földre ej
teni a szorongástól. A reggeli, déli, esti 
órákban falták az. emberek a lapok utol
só oldalait és boldogan állapították meg: 
ma ennyit .nyertem".

Rohant, robogott, dübörgött az élet. 
Szárnyat kapott a „spekuláció" és szem-

milliós tétekben

I kinek voltak részvényei, volt pénzo koszt
ban vagy koszton kívül és lázasan várta, 
leste, hogy jön, fokozódik, szilárdul a: 
hossz.

Egzisztenciák nőttek ki a földből. Teg
nap még az ismeretlenség homályában 
bukdácsoltak és egyszerre a pénzpiac ar- 
rlvéi lettek tejfölösszájú gyerkőzök, akik 
autón jártak, u Rltzben vacsoráztak, 
szeretőt tartottak és 
kártyáztak.

És Jött egy napon a beszi

Fordultak a napok, változott az idő. 
Aa autók nem sorakoztak beláthatatlan 
Rorban a Mária-Vnlória uccán, a „kicsi" 
nők dalos csicsergése elmaradt. Az em
berek komolyakká lettek. As arany fia
talság napok alatt kidőlt, fehérkamáslls 
öregruék felhúzták ismét cúgog cipőiket. 
Panasszal telt meg a város. A szeren- 
esésobbje félhomályra világított szobája 
zúgáhan, peohesebbje a Markó ncoában 
elmélkedett a világ múlandóságairól s 
megállapította, hogy: itt a beste.

És a bessz azóta is uralkodik, mono
póliumot szerzett ennok a városnak éle
tében s a kegyetlen kaszás halál szív
telenségével aratja azóta is a termést.

Spekulációból nem lehet megélni

Ma már mindenki állítja, hogy a spe
kuláció konjunktúrája csődött mondott. 
Hossz, bessz, kontremin, lanyha, tartott, 
szilárd kifejezések kikoptak az emberek 
szótárából. Veszek Liptákot, adok Gu
mit — csak tompítva hangzanak. Aki 
még teheti, csak ad, elad: autót, bőrka
bátot, börberi raglánt és — igen gyak
ran — az ötszobáa lakást.

Ki veszi A „gyönge kozák" megbénul-

takarta. Még egymásról sem tudtak a I kel visszafordítják a 
résztvevők s csak 1—2 összeesküvő ta- hát modern kiadásban 
lrtl.lrrvr.ntf. ül AkMzünkAnt. A'z. nuxtrAV V.mrloeőó lni—i. , *lálkozott időközönként Az osztrák ren
dőrség gondatlansága határtalan volt 
Princip írásait megnézték, anélkül,, 
hogy sejtelmük lett volna róla, hogy 
egy üldözött boszniai emigránssal van 
dolguk! És 24 órával a merénylőt előtt 
döoögött a váróéba a tuzlal szekér, mely 
az „árukat**, azaz a bombákat és fegy
vereket szállította a merénylőknek.

— Az összeesküvők a merénylet elő
estéjén búcsúlakomára gyűltek össze. 
Mielőtt távoztak, megölelték egymást. 
Hárman: Prlnoip, Jevtics és Varagics 
együtt laktak. Prlnoip siettette őket, ■ 
utasította, menjenek külön, nehogy gya
nút keltsenek.

Mikor Prlnoip alakja az utca szögle
ténél eltűnt, Varagics azt mondta Jev- 
tlcsnek:

— Alig tudom mindezt hinni, mintha 
az egész csak álom volna!

És másnap az álom valóság lett.

Fájó rezlgnáoió tör fel a leik okbői:
Elérkezett a munka 
konjunkturéja

Még nincs itt, de az időjósok azt mond- 
jká, hogy a közelben; van. Valaki, akit 
megkérdeztem, ezt mondotta:

— A spekuláció konjunktúrája véget 
ért, jönnie kel] a munkáénak. Nézzen 
körül. Egy munkaalkalomra ezer jelent
kező. És nincs válogatás. A munka kezd 
erény lenni s már nem az a kérdés: 
mennyi pénze van, hanem: mennyit dol
gozik.

Miből élnek ■ pestiek
Bármennyire különösen hangzik a kér

dés, mégis megtudtuk, miből élnek a 
pestiek. Nem a tőkés, ki vagyona kama
tai mellett a tőkéjét fogyasztja, nem a 
kereskedő, aki „kasszájából" él, hanem 
a tisztviselő, a munkás emberek tömegei, 
akiknek elsejétől harmincadikáig kell 
elosztaniok a kapott „milliókat!

A méltóságos tanácsos úr délutánon
ként egy előkelő malom könyvelését bo
nyolítja, a nagyságos asszony havi tű
pénzét gépírással gyűjti össze. Vannak, 
kik délelőtt parancsokat osztogatnak, 
délután engedelmeskednek a „fizetésért**. 
Mások a délutáni kártyapartit áldozzák 
fel az összeadás és kivonás oltárán s 
őnagysága a Hangli éa Zserbó helyett 
gyakrabban az irodából tér este fárad
tan nyugovóra.

Bizonyos, hogy ma már nem abból él
nek aa emberek, amit kapnak, hanem 
abból, amit „keresnek".

Hogyan élnek ■ pestiek
Vannak Pesten, akik ma is úgy élnek, 

mint békében A nagy többség nem él
het úgy. Ezeknek két típusuk van. Az 
egyikbe azok tartoznak, akik hosszú évek 
során megtanultak lemondani. Ismerek 
családokat, amelyek évek óta nem vol
tak színházban. A békében páholyt bé
reltok, támlásszékbe ma nem ülnek. Ezek 
az élet hangtalan mártírjai.

A másik típus a színházról, kávéház
iéi nem tud lemondani, inkább lemond 
hetenként ötször a húsevésről. Ezek az 
élet betegei. s

Rátettem a kezemet az egyik divatszü
lőn tulajdonosának s egyik előkelő étte
rem föplncérjének ütőerére, hogy meg
éressem abból a mai Pest élotét: íme: 
— Kérem, érdekesen változott az idő — 
mondotta a divatszalóntulajdonos. — Ha 
ön megállna az ajtónál, és csak arra fi
gyelne, hányán jönnek ás mennek, azt 
gondolná, hogy milliárdokat keresünk, 
holott a valóság as, hogy személyzetün
ket nem tudjuk foglalkoztatni.

— Hogyan — kérdeztem csodálkozva.
- Egyszerű a dolog. A hölgyek, akik 

ma hozónk járnak, egykor klienseink 
voltak, ma csak klvánoslaakodók. Néz
nek, gyönyörködnek a szemükkel, lené- 
sik a modellt ég otthon háaivarrónőjflk-

Peu-

________ , m- 
kundsaftjalnk. A modell is önagyságút nálunk,. h’4““n*' 
dig olcsó és diszkrét? ílzivarrtM M.

A főár így beszélt:
~,?et8z’k látni’ m'!yon sokan vu> ; 

Jó társaságok. Ismerek, maidról*”"* 
denklt a békevilágból. Egyik “l"' 
rázlk, vacsora ntán Jönnek. Egy kkS 
egy kis sör, ennyi az egész. Do 
minden esto. mert megszokták ó u?

a am?°r va's»'«tsk, » *
göztek és százforintos bankót adtS 
cigánynak. Ma csak sajt és sör * uruk, Igazi urak, akik ú gy es A . .1"* 
mintha ötfogásos vacsorában válog^S1 

mcs 'WÍ’"I',r J°M> világ *' 
A Stáhly uooa sarkán van eg, kl. 

kocsin.- Szűk és füstös. Valami m,l ' 
bunda kegyetlenül nyúzza a divatos ta 
lét: Ha megversz Is, imádlak én.. L 
astzalok sűrűn egymás mellett a mind, 
nlket szorosan körüliillk a vendén* 
Nagy keresető van a pincérnek. Bort í 
nak. Literszámra rendelik és dalolunk 
hozzá függetlenül a cigánytól. “ 

A joviális osapláros büszkén mondj,.
— Kérem nálam mindig tele van a két 

..terem". Nekem van a legjobb borom 
Posten. En kérem nem keresztelem í. 
azért szeretnek a vendégeim. Munláí 
emberek ezek kérem. Jól keresnek. Vaj 
pénzűk és ezek tetszik tudni nóbelet 
Kérem, ma csak az a szegény, aki nem 
dolgozik. Aki dolgozik, annyit keres 
amennyit akar.

— Hozzon még egy litert Ferit - hal. 
látszott egyik asztaltól.

Kifelé tartottam. Amott a Bajt és a aöt, 
emltt: még egy litert, Feri. Vájjon tény, 
lég elérkezett volna a munka konjurt- 
túrája. — Hisz ha ez igaz volnál

ERTESITES!
SZENZÁCIÓS OLCSÓ ÁRAKI

Közismert legfinomabb kész 
ruha raktáramat a jelen gaz
dasági viszonyok folytán 

feloszlatom
A raktáron lévő összes kész 
áruk mélyen leszállított ölesé 
árban kerülnek eladásra. Te
kintettel e rendkívül kedvező 
alkalomra, saját érdekében ké
rem ruhaszükségletét minél 
előbb beszerezni szíveskedjék. 
Kívánságra kedvezményképpen 

nálam vásárolt
öltöny, ragián, 

télikabát, szőrmebekeos, bőr
kabát, brloses, téli vagy nyári 
nadrág úgyszintén mértékutáni 
rendelések részletfizetésre is 

kaphatók

Fehér M. Miksa
IV, Károly körút IS

Fiatalosadé 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. KalM£ 
llng HYVARJON szépltőazere, adafia 
K A.000. Főraktár; Török-gyógyszertár. 
Király acca IX szám. „Operí’-ryógy 

szertár, Andrássy át X. szám

BRILLIANSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágább*" 
vessek Knat, Kt*aíy-ucc* M

(Terésfemplommal szemben)

tffilSIOl
2 hengeres

motorkerékpár
VBZÚRKÉPVISKLC:

SIRÁLY AUTOMOBIL RA
VI. JUOR. ANDRÁSA Y-UT8.8X.
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Halasztás Győrött
« wsl'úI nyele írakos kezdődött
S a JHú/cits Ferenc liala- 

‘.“fSre»e<lett győri mandátum 
re A szavazás teljes rend- 

l k. A három jelölt közül a 
ChalüDka Károlynak van 

b esaye. aki liberális eUen- 
* “iut Or^°-a 

PSrt felültje lépett föl. A faj- 
Nándort jelölték, 

vevés reménye lehet a gyo- 
Xíe A szocialisták jelöltje Ha- 
lasits Géza.

rhnluvka Károly megválasztasat, 
ö az egyedüli polgári 30- 

í a győri viszonyokkal ismém 
i-nxíik bizonyosra veszik.

Minthogy több körzetben folyik a JS, sőt több helyütt hétfőn 
(„Irtatják, kihirdetésre csak hétfőn 
esté vagy kedden reggel kerül sor.

M tőzsde több mtlUős 
adományát vlsszavettéka vivő
szövetség kurzus politikája 

miatt
R Vivőszövvtség magára vállalta az esetleges olimpiád 

vereség ódiumát

A vívók olimpiai kiküldetésének ügye 
a befejezett tények ellenére is, izgatott
ságban tartja a sportköröket A Ma
gyar Olimpiai Bizottság ugyanis a 
vívóbajnokság befejezése után, közvet
lenül a nevezési határidő letelte előtt 
elküldte a nevezéseket Párizsba, még 
pedig Fuchs Jenő dr. nevezése nélkül. 
Ezzel a ténnyel a MOB minden további 
vitának végett vetett mert a fenti té
nyen változtatni most már senkinek 
sincs módidban.

A sporttársadalom álláspontja e kér
désben természetesen nem egységes. 
Vannak, akik a szövetség presztízse ér
dekében helyesnek tartják a MOB dön
tését, a túlnyomó többség azonban csak 
nehezen nyugszik belő a történtekbe. 
Az utóbbiak azzal érvelnek, hogy

Fuchs Jenőnek joga van megvédeni 
kétszeres olimpiai
Ez mindenütt, az 

van ás szerintük a 
fosztást követett el, 
tői, aki formája tetőpontján áll és még 
mindig a világ logjobb vívójának to- 
lrinthető, elveszik a lehetőségét attól,

Jl Magyar Devbyt 
Osftar Unton nyerte

A sikerekben és eseményekben gazdag 
júniusi mectinget zárta be a Lovarogy- 
let mai versenynapjával ■ a napot az 
esztendő legnagyobb sporteseménye a 
negyedik Magyar Derby tette uevese- 
teásé. A borús idő dacára is nagyszámú 
közönség érdeklődése mellett futották 
le az év legnagyobb classicus verse
nyét. A futamokat a heves zápor miatt 
osak negyedórái késéssel kezdhették, s a 
mélyen i’elázott pálya sem hozott ir
reális eredményeket. A Derby ben hét te
livért vezettek fel. A befutó nagy mgle- 
petéat hozott, mert a roás favorit Altér 
Drahrert, mely úgy látszik nem hevorte

hogy Londonban szerzett világbajnok
ságát megvédje.

Azzal is érvelnek, hogy a várakozá
son aluli eredménnyel végződött olim
piai gyűjtés sokkal szomorúbb ered- 

társadaíom tudta volna, hogy Fuchs 
Jenőt mellőzni fogják a kiküldotésnél.

A Hétfői Napló tudósítója arról érte
sül egyébként, hgoy az olimpiai kikül
detési alap érdekében a társadalom ak
ciót indított, hogy az állam szorult 
helyzetén némileg enyhítsen.

így a tőzsdén több, mint kétszázmil
liót jegyeztek már, midőn nyilvános
ságra került a Vívószövetség határo

zata és az akció megsemmisült.
Ismételjük: a dolgon változtatni már 

nem lehet. A történtek ellenére is, az 
egész társadalom spontán lelkesedéssel 
bízik a magyar kard kiválóságában. A 
magyar vívósport reprezentánsait a lég-

ínénuyel mutatott volna fel, ha a sport- I aa utolsó galoppjánál szenvedett ao-

AZ OMKE 
közgyűlése a forgalmi 

adá ollon
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

fa Omke vasárnap délelőtt tartotta 
wegtneg rendkívüli közgyűlését, ame
lyen megjelent a fővárosi éo vidéki ke
reskedő társadalom úgyszólván teljes 
számban. Tíz órára a Lloyd nagyterme 
isuffoláeig megteli s a megjelentek vi
haros óváclóval üdvözölték az Omke el
nökét, Sándor Pált, aki az elnöki meg
nyitójában élénk színekkel ecsetelte a 
kereskedelem kritikus napjait és rámu
tatott azokra a szomorú esetekre, mikor 
a kereskedő hibáján kívül gyanúsításnak 
te zaklatásoknak van kitéve. Mindenkit 
arra kél, hogy a legmeszebbinenő gond
dal és takarékossággal bonyolítsák le 
őrleteiket. Végül bejelanti, hogy az 
Omke ebben az évben óhajtja 20 éves 
kutsának, jubileumát megünnepelni, 
s ezfeft mindenkit felhív arra, hogy ezt 

•az ünnepélyt a magyar kereskedő tradí
ciónak készítsék elő.

Az elnöki mgenyitó után Szentpdly 
István nemzetgyűlési képviselő bejelen- . 
tele, hogy a miskolczl kereskedők érdé- ^mlk0^* 
kelt óhajtja megvédeni és határozati ja- I -
vaslatot nyújtót be, melyben i ‘ * líUJWx„ni, ______ ___
azokra a módosításokra, amelyeket a . tektivfőnök részletesen kihallgatta a 
wiskoloi kereskedelmet ismét a régi he- rablógyilkost.
bei kerékvágásba terelik. A süllőit, kopott ruhájú, hatalmas ter-

Bodrogi József dr. az Omke ez évi' moy| gyilkost két detektív vezette n de- 
mérlegét és zárószámadását terjesztette tektívfőnök szobájába. Kósza vörös haja, 
a közgyűlés elé. Majd az alábbi hatá- I a]acsOny homlokn van, szúrós agár szó- 
rozati javaslatot nyújtotta be: .n0j szemöldöke. Orra alaktalan,

Az Omke közgyűlése a forgalmi adó- Ossseroncsoll. Aa égési egy nyitott seb,
rendszernek osztrák mintára való sür- amely penetráns bűzi terjeszt. Nyugo ,
Cös átalakítását kívánja. A kereskedő- | hnlk hangon mondja el személyi ada-
lem nem szenvedheti tovább azokat a teát: ™ ,
kíméletlen zaklatásokat, amelyek a lég* I ”
utóbbi esztendőkben érték. Addig is, , 
amíg oz a rendszer életbe lép, a jutalék
rendszer azonnal megszüntetendő, ós a 
kigexisztenciákra átalányösszegben ve
tendő ki eddigi forgalmuk alapján az 
általános forgalmi adó. Az OMKE föl
kéri a pénzügyi kormányt, hogy az új 
forgalmi adórendszer bevezetéséhez a 
wükséges előmunkálatokat haladék/'a- 
uul kezdje meg, s ennek a keretein be-

világbajnokságát.

egész világon így 
Vívószövetség jog
mikor Fuchs Jenö-

oldenst, a meglepetés lova Osk; ? Autón 
fölényes stílussal könnyen verte mog 1 
és fél hosszal. Hogy a többi lovak 
mennyire gyengék voltak, bizonyítja az 
a 7 hossz, amellyel Kilindi, Szumir ka
lauzolásával harmadik helyre felvergő
dött, negyedik helyre utasítva a másod* 
sorban favorizált Oktondit.

Z, Sződi dij. 1200 ni.
I. Utolsó (1% Nagy G.J, 2. Orda^ (12 

Fridrích), 3. Toronyőr (2% Sajdik). F. 
m.: Tóga, C’orona, F. Béla bácsi, /* h. 
1 h. Tót.-. 1600, 2700, 1800, 4600.

II. Kétéves nyeretlenek handieapja. 
900 ni.

1. Chyre (6 Kovács L.), 2. Delila (2K 
Hoffbuuer), 3. Pandi (10 Steozák). F. m.:

k’ t 71 útnnk A' Maridon, Som, Áldomás, Gringolet, Bal-nagyobb bizalommal bocsátja WnaJu A. n Fortóly_ Ma(U n Lwér0> 8tna.
felelősseget ( lgMMagyar Vívószöveteég a 

bajnokságot és vele együtt az 
tartanók, ha a kedélyek a nemzeti ügy 
érdekében lecsillapodnának.

A pestszentlőrinci rablógyilkos 
vasárnap mindent bevallott

Gyilkolt, mert szép ruhákat akart* A 
gyilkosság fölf fedezése után huszon
négy óra múlva már a rendőrség kezel 
között volt. A rendőrségnek homú idő 
óta ez az első eredményes cselekvése. 
Auuküx a pestszentlőrinci kettős rabló- 
gyilkoaság tettesét sikerült elfogni.

utal i Vasárnap délolőtt azután Laky de

Lukszlcs Józsefnek hívnak, 22 éves 
hentessegéd vagyok, Nagyperkátán szü-

Nem járhatok örökké 
rongyokban 

Azután közömbösen mondja el a gyil
kosságot:

— Én öltem meg a- X... ■..»» - Itatalenihort ós a z
öregasszonyt Aztán kiraboltam őket 
Elvittem a fiatal úr ruháit, cigaretta
tárcáját. pénztárcáját, mindent, ami mr- _ . ' Ml V 11 • fi
Blvittem a fiatal úr

■ül teáját, P6n.urewt mlnd™t.o.ml»e
Scdsz Pál titkár határozati javaslatot | teieu n kezembe ’xrőfefcé ronűl/o/r-

be, melyben a behozatali UJal- <“*«■
mák mfwz.inlHísM é„ a jelen lúg érvény I han' ruh,a ember

“erzMések rwi■
I ér/t-s Emil kereskedő erősen kárhoz- I ncnj

tat in .... .... .a Ion.

Cipó, WIWII mutun nun, 
vagyok, tessék az orromat nézni, emiatt 

, , ..vm maradhatok sehol sem. Nem tud* 
ta’ja azt az egyoldalu^gzélsőségeirDoii- ' tam sohfl ftnnyh keresni, hogy egy ru- t'Kál. amely a k7^ ^gyek magamnak, vagy egy' tagot
“lo. holmiba sodorta. HaláruiaU Ja-. Hónapok óta alkalmi'•■ Ólában kéri a behozatali “álmák tmn. így Ismerkedtem meg a S.t.l órák- 
Woiitását. kai if».
J égül Sándor Pál elnök megköszönte j 

. reskedők nagyszámú meg jelenését és 
joszonetét fejezte ki Neustadt Miklósi 

tnagynak üzért az eredményes mun- 
vk,\.nn,l>lyet a közgyűlés érdekében

••után déli Ufakor veget ért

•lójót kéri.

”ROMAN“

topn'8 tslomond és Márton

Mamakai. i.i.wh...

Elhatároztam, 
hogy megölöm ökot

Érdeken, hogy a gyilkos nem la“orte 
I névről Áldozatait és Símén Endrét állan
dóan fiatal úrnak mondja.

! — A mnlt szombatén — folytatja . 
amikor átköltöitak, én vittem a Batal^ramiKiir — vzi
ruháit. Mikor láttam, milyen szép runai 
és fehérneműi vannak a fiatal urnák, 
gondoltam, jó lenne est megkeresni ma
gamnak. Napokig törtem a fejemet, ho
gyant végre csütörtökön elhatároztam, 
hogy megölöm őket. Kértem a háziasz- 
•conytól egy hátizsákot, előkerestem egy 
haltát és azt káván Jól kiélesitettcin. Csü
törtökön este azután beszöktem a te- 
lepra. ’’

Hogyan történt 
a gyilkosság

_  Órák hosszat ácsorogtam a ház kö
rül. Láttam, hogy aí egyik szobában ég 
a lámpa, a másik szobában le van ercszt- 
vo a függöny és ott az öreg asszony al
szik. Téglákat vittem az ablakhoz, be
másztam, a többi már pillanatok alatt 
történt. A baltával kétszer fejbevágtam 
az asszonyt, aki hang nélkül meghalt. 
Erre átmentem a másik szobába és a 
fiatal úrral végeztem. A fiatal úr közben 
felébredt, egy szoknyával be akartam 
tömni a száját, de a kezével a szoknyába 
kapott. Erre többször rásujtottam a bal
tával. Azután összeszedtem mindent és a 
ruhákat betettem a magammal hozott 
hátizsákba. A gzobában é«ett a lámpa, 
féltem, hogy a világosság mellett valaki 
észrevesz, ezért a lámpát letettem az ágy 
mellé a földre.

Nincs tettestársam
A detektívfőnök rászólt:
— Egyedül követte el a gyilkosságot? 
— Egyedül. Nem volt nekem társam. 
— És mennyi pénzt vitt ell
— Negyvenezer koronát Ebből har

mincezer koronát már elköltöttem. Mi
óta eltávoztam, az újpesti rakparton csa
varogtam, Nem gondoltam rá, hogy ön
gyilkos legyek. Csak arra gondoltam, 
hogyan jöjjek vissza a * ™
akartam adni azokat

Bánom is én,
A beismerésben levő 

előtt a kihallgatás után kihirdették a le-1 
tartóztatásáról szóló végzéstLukazlca egy 
kedvűén felelte:

— Bánom is én már, akármi lesz.
A tettes a gyilkosság előtt levelet írt,. 

amit a lakásán megtaláltak. Ebben a le-1 
vélben kúsea betűkkel írja, hogy a nyo-1 
mór ós a szép ruha utáni vágyakozás 
hajszolja a gyilkosságba. Egy leánnyal 
is szeretne találkozni, de rossz ruhája 
miatt nem közeledhetik hozed. A levélé- i 

1 ben végre bejelenti a gyíkosság napját 
A gyilkos levelet írt a gyilkosság elkö- 

, vetése után is. Ebben azt vallja, hogy
■ Izgalmas éjszakát ólt át „mert az az sm-
■ bor, aki nem volt a harctéren, aki még 

rém gyilkolt, csak most veszi észre, hogy 
mW..."

' Luksziost hétfőn délután átkísérik az 
- figyészség Markó ucoai fogházába. A szó- 

rencsétlen áldozatok temetését Illetően 
,, még nem történt intézkedés-

III. Magyar Derby. 2loo ni.
Amint a mezőny láthataó Altér Drah- 

rer vezet Borgia és Oktondi előtt s az 
egyenesbe is elsőnek fordul be. A táv 
után OBkur Anton ostor alatt beéri b 
elhúzva mellette könnyen meg is veri. 
A harmadik helyért Kilindi s Oktoí*'M 
folytattak heves küzdelmet. A közönség 
élénk óváclóval és tapssal fogadta a 
népszerű Dreher istálló oz értékes győ
zelmét

1. Oakar Anton (8 és fél Schojba), 2. 
Altér Drahrer (1 és fél r. Szabó L. II.), 
3. 3. Kilindi-it (6 Pintér), 4. Oktondi (2 a 
fél Nagy 0.), F. m.: Borgia, Barin és 
Szumir 1 és fél h; 7 h. Tót.: 1000, 8900, 
1100, 1300.

IV. Kétévesek versenye. 900 m.
1. Szepes (p. Sajdik), 2. Mi tszól hoz

zál (10 Fridrioh), 3. Tamara (5 Schoj- 
bal), F. m.: Fair, Babs, Sleppcr, Nápoly, 
Altos Bristol, Csupor, Szita, Czinkaá 
Pana, Pronto, Hungárián Boy Pi- 

• tyergő 1 h. ötnegyed h. Tót: 1000, 2500, 
2300, 1800.

| V. Handicap. 1200 ni.
1. Túrán (6 Nagy G.), 1. Rigolo (4 Sin- 

ger) 8. Szándék (1 e egynegyed Sajdik) 
F. m.: Finálé, Miki, Skoffum, Über Alles 

■ bona, En bloc, Fen sacré, Citera; holtv.
2 h. Tót.: 1000, 4800, 4000, 2200,2000, 1500. 

I VI. Welter-handicap. 1000 ni.
L Adut (6 Steczák), 2. Malweib 1 és fél 

I Schejbal), 8. Szeles (2 és fél Pretzner). 
F. m.: Finálé, Miki, Skollnn, Über Alles. 
Ilug, Fruzsi. Tót: 1000, 13600, 2800, 1600, 

,1800.

Váci uccaelején
háromszobáa Baross uccábao nágyszobiis első
emel éti ut- ezenkívül több
cai modern KIIMWWIW apró lakások ók 
bútorozott szobák úriknak, hölgyeknek házaspár
nak átadók. „SATURNUS" Mária ucca 34. szám

ruhákért. El

bármi lesz
rabi ógyi lkos

Cérnagrenadinok 
Eponzskelmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Libertlk, pikék 
Vásznak, slfonok 

óriási választókban, jutányos áron

Kiéin Antal
cllvalArialiftzában

Klrály-uíca53.szám
(Akécfa.utca Mrak]
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VI. Vilmos császár szerepe 
a Dreyfus-ügyben

Szenzációs leleplezések a német külügyi hivatal most pub
likált titkos aktáiból

M Hétfői Napid berlini tudósítójától).
Berlin, junius 22.

Berlinben most jolent meg a némot 
külügyi hivatal által publikált, II. Vil
mos korára vonatkozó titkos akták HE 
kötete. Az uj gyűjtemény többek között 
szenzációs közléseket tartalmaz az el
múlt évszázad legnagyobhszabásu anti
szemita peréről, a Dreyfus-ügyről, amely 
189G és 1899 között izgalomban tartotta 
nemcsak Franciaországot, do egész Eu
rópát. A francia klerikálisok ekkor úgy 
akarták bebizonyítani a zsidóság meg
bízhatatlanságát és hazaflutlanságát, 
hogy hamis tanuk segítségével a fran
cia vezérkar egyik zsidó alezredesét, 
Preyfust megvádolták azzal, hogy Né
metország számára kémszolgálatot telje
sít. Noha pozitív bizonyíték nem volt. 
Droyfus bűnösségére, a hamis tanuk val
lomása alapján a hadbíróság dogradá- 
lásra és deportálásra Ítélte. Közel há
rom évig sínylődött Szent Ilona-szigc- 
tén, míg nagynevű védőinek. ZoM-nak 
és Ctemanceau-nnk sikerült kieszközöl
niük a per revízióját és ennek során 
nemcsak bebizonyítani ok Droyfus ártat
lanságát, do egyúttal kimutatótok a ter
helő tanuk vallomásainak valótlanságát. 
A német külügyi hivatal mostan több 
érdekes és II. Vilmos excsászár menta
litására jellemző aktát publikál a Drey- 
fus-iigyre vonatkozólag.

1898 őszén Zola és Clémanccau vezeté
sével a liberálisok Franciaországban 
nagy agitáeiót kezdtek a Dreyfus-ügy 
revíziója érdekében. Erre vonatkozik az 
a sürgöny, amelyet Biilow Bernát lier- 
cog akkori nőmet államtitkár küldött a 
Semmeringről 1898 szeptember 29-én a 
német külügyi hivatalnak:

„Az antirevizionislák győzelme nem 
kívánatos, mivel ez könnyen diktatú
rára és ezen keresztül ellenünk való 
háborúra vezethetne. Másrészt azon
ban az sem kívánatos, hogy Francia
ország a Dreyfus-ügy gyors és ekla
táns reperációjával ismét megszerezze 
magának a liberálisok és a zsidók ro- 
konszenvét. A legjobb, ha az ügy to
vább bonyolódik, a hadsereg szétesik 
és Európa botrányban úszik."
Amikor később Franciaországban meg

alakul a baloldali demokratikus Wal- 
deck-Rousscau-kOTm&ny, amely minden 
energiájával a Dreyfus-affér likvidálá
sára törekedett, a párizsi német nagy
követ értesítette Biilow külügyi állam
titkárt, hogy Waldeck-llousseau minisz
terelnök személyesen megjelent nála a 
követség! palotában és megkérdezte őt, 
vájjon választ adna-e a német kormány 
a francia kormány felvilágosításokat 
kérő jegyzékére, mivel a revízió során 
a francia kormány a némot kormányhoz 
Ss kérdést szeretne intézni, vájjon némot 
szolgálatban állott-e Droyfus vagy sem? 
Bülöv herceg megtagadta a válaszadást, 
ami a francia kormány köreiben óriási

cidk császárai Azonkívül a hadbíróság 
sem akarja."
A német hadbíróság tényleg elutasí

totta Schwartzkoppen ezredes kihallga
tására vonatkozó francia kérelmet és 
Dreyfust a francia hadbíróság nemso
kára 3 szavazattal 2 ellenében 10 évi 
száműzetésre ítélte. A párisi német 
nagykövet igy vélekedett az ítéletről:

„... monstrum, amelyet az egész ci
vilizált világ közvéleménye megvet." 
Mindezek ellenére II. Vilmos császár 

kormánya mii sem tett az ártatlanul el
itéit Dreyfus megmentésére, holott ha 
megengedi Schwartzkoppen ezredes ki
hallgatását, úgy nemcsak Dreyfust 
menti meg a büntetéstől, de az egész vi
lág előtt dokumentálja Németország bé- 
keszeretetét, illetőleg azt, hogy Német
ország nem használ fel aljas eszközöket 
egy másik hatalom katonai erejének ki
kémlelésére. II.. Vilmosban és tanács
adóiban azonban olyan erős volt az an
tiszemitizmus, hogy inkább belenyugod-

„Ha Felséged oly kegyes volna G(d-1 tak az általuk itf igazságtalannak tar- 
fi/ef generális, hadügyminiszter aláza-' tott ítéletbe, inkább magukra vették azt 
tos kéréséi teljesíteni — írja többek I az ódiumot, hogy Németország kémek- 
között Süsskind generális katonai at- | kel veszélyezteti Európa többi államai
tok hd —, úgy Felséged nagy érdeme-; nak biztonságát, mintsem megmentsenek 
két szerezne a rend és nyugalom • egy ártatlan zsidót. A német külügyi hi- 
Franciaországban való vlzez"térJ'oA —un— 
ben."

Éhez a passzusba II. Vilmos a 
vetkező megjegyzést irta a margóra: ■ wmouvwucu »■ europui e.__ _____ _

„Mi közöm ehezl Nem vagyok a fran- elvakultan kiélező politikáját

Ősszel feltétlenül mestnrtjúK 
a fővárosi vólasztásobat

felháborodást keltett, mivel > .rizsben 
ekkor már tudták, hogy Dreyfus nem 
kémkedett a németek számára éo igy a 
német kormány könnyen megadhatta 
volna a választ.

Ezután Süsskind báró párizsi német 
katonai attaché jelentése következik, 
amelyben említést tesz arról, hogy Gal- 
lifet francia hadügyminiszter a német 
császárt arra kéri, engedje meg 
Schwartzkoppen ezredes Németország
ban való kihallgatását a Droyfus-iigy- 
bon, • |

visszatérésé- ' vatal most publikált titkos aktái e te- 
kintetben is érdekesen megvilágítják II. 

kÖ-, Vilmos excsászárnak és tanácsadóinak 
■ szerencsétlen és az európai ellentéteket

tok a nemzetgyűlés szünet előtti 
Szerdán befejezik az indemnitás

Megegyeztek a pártok a nemzi
munkarendjében — f___ ~___________ __ ........ ........ ..
vitáját — Nyolcórás ülések a fővárosi törvényjavaslat 
tárgyalására — Tisztviselői körökben visszatetszést 

szült a képviselői Illetmény rendezése
Mint munkatársunk megbízható 

helyről értesül, a megegyezés alapjai 
a következők:

1. Az ellenzéki pártok lehetővé te
szik, hogy az indemni'tás egy-két 
napon belüli letárgyalásával azon
nal áttérjenek a fővárosi törvény
javaslat tárgyalásába.

2. A kormánypárt s az ellenzék 
nem gördít akadályokat az elé, hogy 
a fővárosi törvényjavaslatot a szük
séghez képest akár nyolc órás ülé
seken tárgyalja le a nemzetgyűlés, 
hogy ezáltal egyrészt az ellenzék 
kritikai joga biztosíttassák, más
részt a nyári szünet kérdése se to- ; 
lódjék ki július első felén túl.

3. A kormány a miniszterelnök
nek a Ház előtt tett nyilatkozata 
által garanciát lát arra, hogy még 
az ősz folyamán a fővárosi válasz
tásokat mfnden körülmények közt i 
megtartatja.

4. A kormány garanciákkal bízta-

sítja a választások tisztaságát és 
nyugodt, lefolyását és különösen a 
szocialistákkal szemben nem lépi 
túl az alkotmányosság kereteit.

Rassay Károlynak tárgyalásai sq- 
rán a fentebbi pontok alapján sike
rült az összes pártok hozzájárulását 
biztosítania s így minden különö
sebb pártközi értekezlet nélkül meg
állapodást létesíteni a fővárosi tör
vényjavaslat sorsát illetően.

Mint beavatott helyről értesülünk, 
a megegyezésnek megfelelően az fn- 
’demnitás vitáját kedden, legkésőbb 
szerdán befejezik s ennek megfele
lően azonnal hozzáfognak a fővárosi 
törvényjavaslat tárgyalásához. Ha 
az első nap.ök azt mutatnák, hogy 
a javaslat gyors letárgyalása köny- 
nyedén biztosítható lesz, akkor csak 
rendes üléseken tárgyalnák, ellen
kező esetben a kormány és az ellen
zék együttesen kérné a nyolcórás 
üléseket a javaslat tárgyalására.

A jelek általában azt 
hogy a fővárosi tömvén yjaS*??^ 
rül elmúltak a viharos Izgalmi?*’ 
így arra is megvan mindeTremíj 
hogy a javaslat tárgyalása 
sebb Izgalmakat nem fog kH-V.i? 
a nemzetgyűlésen. 8 k"<iItaiU

E helyütt említjük, hogy . l4 
viselők il’etményeit a Szombati 
non az aranyparjtás alapjú 
üeztek s ennek megfelelően a u"‘ 
vmeiok havi 320 aranykoronát & 
évi 500 aranykorona lakbért k. 
nak. Köztisztviselői^körökben n hír feltűnést és megboírániToXt 
keltett annal Inkább, mert _ Í 
ismeretes - a köztisztviselők 
set meg mindezideig nem rendteték 
vegervenyesen.

Szombatig még a legteljesebb bi- 
zonytalanság és tapogatózás volt » 
nemzetgyűlésnek szünet előtti karendjét illetően. A kormány ,a 
gaszkodott a jullus 1-jei szünethez, 
viszont az ellenzék egyre erőtelje 
sebben követelte, hogy a fővárosi 
törvényjavaslatot a Ház még a sző 
nőt előtt tárgyalja le, mert esupáu 
ebben láthatta az ellenzék garan
ciáját annak, hogy a fővárosi vá
lasztásokat még ebben az évben 
meg lehet ejteni és ezzel véget lehet 
vetni annak a bizonytalanságnak 
mely a főváros ügyeinek intézését 
hátráltatja.

A helyzet szombatig az volt, h'ogy 
a kormány nem is gondolhatott kfr 
molyán qrra, hogy a fővárosi tör
vényjavaslatot letárgyaltassa, mert 
egyrészt hívei körében is eltérőek 
a vélemények, másrészt a kisgazdák 
semmiesetre se akarnak juliúsban 
tárgyalni, piert a mezőgazdasági 
munkák jelenlétüket lehetetlenné te
szik.

Szombaton aztán Rassay Károly 
vette kezébe az ügyet s mintán úgy 
a kormány, mint az ellenzék egyes 
pártjainál puhatolódzott a felfogás
ról, mindkét oldalon olyan prepo
zíciókkal lépett fel, amelyek lehe
tővé teszik a sokat vitatott kérdés 
megoldását a kölcsönös engedmé
nyek alapján.

egész finom minő- nőj
|135korJ vászonclpfi

ben vastag vörös gummitalppa
s férfi- 4a fiú viiascnclptf va-

1108^.1 itVííffi??’’1 ....................
.'"1 háeicipök posztóból vagy 

’ dO ?Cr I vánoiiból, sarokkal vagy korJ __________________

Gyermek vászon és bőr-
minden nagyságban és formában állan- 

CIBUK dóan raktáron és olcsó árban áru- 
sitfatnak
CareaMsI külénlegcs minőségben ésdZanaaiUK elsőrangú kivitelben dupla 
varrással és dupla talppal külföldről Ismét érkeztek 

SCHAFFER cégnél, Budapest,
I. kér., Döbrentel Mr 4-8. «zím 

Telelőn: S-Tl. Mr- *. höelpSk moll I.- 
■■Állított ártson. Kereskedőknek engedmény

Vidékre utánvéttel

Magyar kir.

Alapíttatott.ez SENLER J Magyar kir. udv. szállító

g Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza 
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb 

szövetkülönlegességeit
Föüzlet: Bécsi ucca 7. (e^krzrnMoma zarnkg Fióküzlet: Koronaherceg ««• •

k cégnek a kMkezí városokban vannak lerakatai: *
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HÍREK
Vasírnap

Mit vihar dühöngött 
Buíapeilen És auidehen 

_ Hétfői Napló tudósítójától. —

Szombatról vasárnapsa virrad-0 
„i.. 6ötót vihar vonult át Bu- 

O®“* „mely a fővárps egyes 
daP1n ’ká”kat okozott. A felhő- 
Sdás különösön a villamosáram- 

iktatásban okozott zavarokat 
vil Xsok több helyen nem 

“. 1 kittek A VI. és VII. kerü
leten a villanyvilágításban is za- 
.5 állottak be. úgy hogy a leg- 

.Xtelven még vasárnap estig sem 
“került a villanyvilágítás! zavara- 
kát rendbe hozni.

Újpesten a vihar több helyen át- 
törte a zsilipeket és ennek követ
keztében egyes jieeareszeket elön
tött a vizáradat, Valóságos árteru- 
letek keletkeztek. Az újpesti tűzol
tók a lakosság segítségével vasár
nap egész napon -át az árterületeken 
dolgoztak és a vizet szivattyúzták. 
Az alacsony házakat csaknem min
denütt elöntötte a víz, a pincék pe
dig félméteres magasságban megtel
tek víztömegekkel.

Vasárnap délután a felhőszakadás 
megismétlődött. Közel egy óráig 
tartó vihar dühöngött és a hosszan
tartó zivatar, sok helyen elöntötte 
a villamossíneket. Ezért egyfcs re
lációkban megakadt a villamosfor.- 
gálom, amit csak nehéz munka után 
tudtak helyreállítani. A körutakon 
az orkán fákat csavart ki, padokat 
döntött fel.

A vihar nemcsak Budapesten, de 
lobb vidéki városban is pusztított. 
A Dunántúlon diónagyságú jég
darabok estek és a termésben káro
kat okoztak.

- Seipel állapota. Hivatalosan je
lentik, hogy Seipel kancellár az el
múlt éjszakát jól töltötte és az or
vosi vizsgálat ma is a tartós javu
lás tüneteit észlelte. A kancellár 
naponta fóUrát vagy egy órát 
sétálgat szobájában, de egyelőre 
még a wiedeni kórházban kell ma
radnia.
- A MIKFE közgyűlése. A Magyar 

Izraelita Kézmű és Földművelési Egye
sület vasárnap tartotta 81-ik évi köz- 
gyűlését. Az egyesület elnöke: érdi 
Krausz Simon elfoglaltadga miatt nem 
jelenhetett meg. Az elnöklő Deutsch 
Ernő dr. üdvözölte a felekezetek kikül
dőiéit, kiemelve, hogy ebben a nemes 
ólokban való közösség megnyilatkozá
st látja. Majd az Egyesület agilis tit
kárja, Benedek 'Ábrahám, beterjesztette 

egyesület múlt évi munkáját tár
ható jelentést Az egyesület két ott- 
wnában hetvennyolc árva fiú nevelhe
tett, Hajlékot ellátást és erkölcsi gon- 
dozáet biztosítottak számukra. A köz- 
Wulé8 ezután lelkesedéssel választotta 
JW Hevesi Simon főrp.bbit elnökhe- 
’yettessé.
.7" ^’miszerhamisitásért elítél- 

egy kereskedőt A múlt év de
cemberében Hajmos Béla orvostan- 
♦>/ ^lkiló vajat vásárolt Bi-

JózsefnétŐl, odahaza azonban 
®íy megütközéssel tapasztalta, 

a ,Vftjnak csak külső burko- 
vi+t Va;*’ keMírőZ bűzös túró. Fel
szív a»«V^na^ eladott élelmiszert a 

övaros vcgyészeti intézetébe, 
m<» Pp^llapították, hogy az 
tánlln61*^^011 és emberi

lan *k0z6sra egyáltalán alkalmat- 
jelend rendörsé»en megtett föl- 
ség aí x6 köze«észség elleni vét- 
eUen “i • ,me*indHották Binétné 

járáLw J(lkah Ernö dr- büntető
itta ki bűnösnek mon-
nap< loa^nélnéti 8 elltélte nyólc- 

korona

hogy az

Németország vissza akarja! 
szerezni gyarmatait

Berlin, június 22.
(A Hétfői Napló berlini tudósító

jától.) Feltétlenül megbízható dip
lomáciai helyről arról értesül a 
Hétfői Napló berlini tudósítója, 
hogy Németország a reparáció pro
blémájának rendezésével kapcsolat
ban fel fogja vetni a volt német 
gyarmatok kérdését is. A német 
kormány hajlandó a Dawes-féle 
szakértői javaslatot teljes egészé
ben elfogadni és kötelezettséget 
vállal feltételeinek betartására, 
ezt azoban junktimba akarja hozni 
a német gyarmatok sorsával. A né
met birodalom gyarmatait, m^ént 
ismeretes, az összeomlás után az 
ántánt hatalmak felosztották egy
más között. A német kormány meg
bízásából Schacht dr., a birodalmi 
bank elnöke mostan tervezetet dol
gozott ki arra vonatkozólag, hogy 
Németország beleszólási jogot kap
jon volt gyarmatainak vezetésében. 
Schacht dr. terve szerint

nemzetközi részvén y tár saság 0 t
kellene alapítani Németország 
vezetése és az ántánt-tőke része

sedése mellett.

— A Radio-hangverseny második nap
ja. Vasárnap tartották az Állatkertben 
az Országos Gyermekegészségügyi Tár
saság által rendezett második Radio- 
hangversenyt, amelyen a kedvezőtlen 
időjárás ellenére nagyszámú és előkelő 
közönség jelent meg. Este 7 órakor meg 
jelent Auguszta főhercegasszony Zsófia 
főhercegnő, Magdolna főhercegnő és Jó
zsef főhei'ceg kiséretébonA főhercegek 
társaságában volt Szirmay tábornok és 
neje. A főhercegi személyiségeket Lóvay 
Tibor dr. korhíitíiyta’nácsos. az Orszá
gos Gyermckegészségügyi Társaság fő
titkára és Hilbert állatkerti igazgató fo
gadták. A délután folyamán a gyer- 
meközonség szórakoztatására kitünőon 
sikerült gyermekelőaadás, különböző 
sport- és boxmérkőzések voltak. Este 
fél 8-tól fél 9-ig radiohangverseny volt, 
mely kitünően sikerült.

— öngyilkos pénzügyőr. Bugyi Mihály 
19 éves pénzügyőr szolgálati fegyverével 
mellbelőtte magát. Meghalt.

— A Dunába fulladt. Kiss Béla 12 éves 
táguló fürdés közben a Dunába fulladt.

— Halálos fürdés. Német József vil
lanyszerelő a Rákos-patakban fürdött. A 
inogó radt. víz elsodorta. Elmerült.

— Gyanús embert fogott a rendőrség. 
A nyugati pályaudvar postája előtt a 
posztoló rendőr észrevette, hogy a fel
adásra elkészített csomagok körül egy 
gyanús kinézésű ember ólálkodhk. Iga
zolásra szólította, de az illető futásnak 
eredt. Hosszú hajszu után sikerült el
fogni. Előállították a rendőrségre. Meg
állapították, hogy Hegedűs Sámuelnek 
hívják. Állásnélküli napszámos. A rend- 
őreégen azt hiszik, Hegedűs követte el 
az utóbbi időben a nyugati pályaudvar 
postáján előfordult lopásokat

— Hitközségi közgyűlés. A pesti izr. 
hitközség képviselőtestülete dr. Lederer 
Sándor elnöklete alatt vasárnap délelőtt 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, 
rítt)ely az elnöki előterjesztéseket, az 
elöljáróság jelentését és a költségvetési 
javaslatokat dr. Gál Jenő, Gáspár Fü- 
löp," Rotter Sándor, Kuliner Gyula fel
szólalása után egyhangúlag tudomásul 
vette. Különböző választások megejtőse 
után az elnökség indítványára elhatá
rozták a Nagyfuvaros uccai templom- 
és iskola-ház megvételét, mire a köz
gyűlés véget ért.

— Zeuner és Okollcsányl bankárok az 
ügyészségen. A rendőrség néhány nap- 
pal ezelőtt letartóztatta Zeuner Jónos 
bankblzományos, aki komittensei; mn 
millió korona erejéig megkárosította- 
Zeunert átszállították az ügyészség fog
házába, ahol dr. Koritsánszky József 
ítélőtáblái vizsgálóbíró ma elrendelte 

I ellene az előzetes letartóztatás fentarta- 
sát Ugyancsak ma kísérték át az 
ügyészségre Okoliesányi Zoltán bank
bizományost, aki szintén több száz mil
lió koronát sikkasztott. Az ügyészség 
ellene is indítványozta az előzetes le
tartóztatás fentartását A vizsgálóbíró 
holnap dönt OkoUwtányl ügyében.

Ez a szigorúan nemzetközi és sem
leges részvénytársaság használná 
ki ötven éven keresztül a volt né
met gyarmatokat. így tehát ezek
nek jövedelméből az ántánt-álla- 
mok is részesednének. Az alapítási 
szerződések

jogot adnának Németország
nak, hogy ötven év múlva ma
gához váltsa a nemzetközi rész
vénytársaság idegen kézben levő 

részvényeit.

Ezáltal ötven év múltán Németor
szág indirckt formában itmét régi 
gyarmatainak birtokába jutna. Ér
tesülésünk szerint az Északameri
kai Egyesült Államok vezető pénz
ügyi köreit Schacht dr. megbízot
tak útján már tájékoztatta tervéről, 
amely ottan kedvező fogadtatásban 
részesült. Mostanában Macdonald- 
tól és Herriot-tól függ a kérdés meg
oldása. A német kormány július 
elején részletesen meg akarja is
mertetni az európai közvélemény
nyel Schacht dr. tervét.

— Uzsoravctséggel vádott taka
rékpénztári igazgatók. Wachselko- 
vits Etel magánhivatalnoknőnek 
pénzre volt szüksége s az újsághir
detések nyomán beállított a Pod- 
maniczky ucca 18. szám alatt lé
tező Leszámítoló Takarékpénztár 
Mint Szövetkezet irodájába. Itt 
Diiller Jenő és Zoltán Benő igaz
gatók fogadták s a náluk zálogba 
letett egy Singer-varrógép s két 
női aranyóra ellenében — április 
10-lki lejárattal — 1,685.000 korona 
kölcsönt adtak neki. Miután Wach- 
selkovits Etel a lejárat napján nem 
tudta a kölcsönt visszafizetni, a 
szövetkezet heti 168.000 és 150.000 
korona kamat mellett prolongálta 8 i 
fizetést. így tartott ez május 1-éig, | 
amikor az adós bevitte egész tarto
zását s visszakövetelte a zálogot. A 
pénzt elvették tőle, a Singer-varró
gépet el is vihette, de a két arany
órát bizonyos kifogásokkal vissza
tartották. Wachselkovits Etel erre 
uzsora címén feljelentést tett a 
szövetkezet ellen, amelynek igaz
gatói azzal védekeztek, hogy ők 
nem heti kamatot, hanem törlesz
tést szedtek be, de ezt a védekezésü
ket a vádirat megcáfoltnak látja 
azzal, hogy az adós egész eredeti 
tartozását egyszerre fizette meg s 
ebből semmit sem engedtek el. Az 
igazgatók a levont kamatokat bírói 
letétbe helyezték.

— A késel ő barátnő. Szomorú 
Gyuláué varrónőt lakása előtt meg
leste férjének barátnője. Összeszó
lalkoztak. A barátnő veszekedés he
vében fejbeszúrta Szomorú Gyulá- 
nét. A szurkáló asszonyt őrizetbe 
vették.

— Á lúgkő napja. Vasárnap lúgkővel 
öngyilkossági szándékból megmórgezték 
magukat — Vértes Éva 15 éves loány — 
Biró Júlia 20 éves cselédleány — Ru
beles Istvánná napszámosnő.

— Letartóztattak egy körözött csalót. 
Szép István állásnélküli pincért a detek
tívek elfogták, amint a Teleky téren 
fehérneműt kínált eladásra. Előállítot
ták a főkapitányságra, ahol kiderült, 
hogy csalás miatt körözik. Letartóztat
ták.

— Halálos végű verekedés. Kis
pesten, a Kossuth- ucca egyik házá
ban, ahol főként cigányok laknak, 
összevesztek Sztojka József 78 éves 
és Vilko-Kobek József cigányok. 
Vilko-Kőbek pusztakózzel leütötte 

I az aggastyánt, aki azonnal meg- 
Ih^lt. A gyilkost letartóztatták. 

— Egy gyilkossággal vádolt pin
cér kártérítési pőre a kincstár el
len. 1921 márciusában, husvét va
sárnapján Andrássy úti lakásán 
több késszúrás által megölve talál
ták özvegy Breitner Józsefnél A 
rendőrség a gyilkosság elkövetésé
vel gyanúsított Székely Kálmán 
pincért letartóztatta, aki 32 hóna
pot töltött vizsgálati fogságban. A 
bíróság bizonyítékok hiánya címén 
felmentette s az ügyész fellebbe
zése folytán az ügy az Ítélőtábla elé 
került. Itt szintén felmentették és 
most Székely Kálmán ügyvédje, Bé- 
nárd Béla dr. útján 120 millió ko
rona erejéig kártérítési port indí
tott a kincstár ellen. Keresetében 
hivatkozik arra, hogy fogsága ideje 
alatt lakását elrekvirálták és kény
telen volt bútorait is eladni. A mi
nap kihallgatásra jelentkezett 
Pesthy Pál igazságügyminiszternél 
és a per végleges elintézéséig 
gyorssegély kiutalását kérte. Az 
igazságügyminiszter saját hatás
körében 500.000 koronát utalt ki az 
ártatlanul meghurcolt embernek.

— Tőzsdeveszteség miatt a halál
ba. Molnár József magánzót Rákó
czi úti lakásában szomszédai halva 
találták. A kiszállt rendőri bizott
ság megállapította, hogy Molnár 
már egy héttel ezelőtt főbe lőtte 
magát. Levelet hagyott hátra^ 
melyben megírja, hogy tőzsdevesz
teség miatt lett öngyilkos.

x Meinl-üzlet Siófokon. A Meínl-oég 
nyaraló közönsége kényelmére Siófokon, 
a déli vasúti sorompó melletti bódéban 
fióküzletet nyitott.

— Kiestek a villamosból. Vámos Sán
dor kereskedő a Horthy Miklós úton — 
Bugyik Jánosné a Hermina úton kiesett 
a robogó villamosból. Mindkettőt a Ró
kus kórházba szállították.

— Halál nz Angol-parkban. Az Angol
park egyik pénztárának kezelőnője hir
telen rosszul lett. Mire segítségére siet
tek meghalt.

— Földmunkások nagygyűlés Sárbo- 
gárdon. A Magyarországi Munkáspárt 
mi) tartotto zászlóbontó nagygyűlését a 
fejérmegyei Sárbogárdon. A párt pro- 
grammját Dénes István dr. nemzetgyű
lési képviselő ismertette, akinek beszé
dét nagy lelkesedéssel fogadták. Ugyan
csak agitációs gyűlést tartottak a faj
védők il Szentesen, ahová ex alkalomból 
Gömbös Gyula is leutazott.

— Ajándék-e vagy lopás? 1922-ben 
egyik gazdag főváros! magánzó ax óc
eán két feltűnő szépségű hölgyet látott 
él azok egyikének levelet írt, amelyben 
találkát kéri tőle. A tálé’kára nem a 
címzett, hanem annak barátnője ment 
el. A találkozón r, férfi szebb jövőt és 
házasságot helyezett kilátásba és a nő 
hajlandó volt házasságon kívüli együtt
élésre, Bn i,i költözött a férfi lakásába, 
majd nyáron Balaton-Ahnádin levő vil
lájába ment a nővel nyaralni. Itt úgy 
mutatta b<i barátnőjét, mint a foleségét. 
A nő az együttélés első hónapjában egy 
pár gyönyörű brilliánn fülbevalót látott 
meg a férfi családi ékszerei között én azt 
ajándékba kérti a férfitől. 1922-ben ösz- 
szeveszett vele a férfi és ekkor a nő kár
térítési pert indított. Ügyvédjénél a füg
gőt a kártérítés! összeg fedezeté™ letétbe 
helyozte. A férfi lopái büntette miatt 
feljelentette. A kir. törvényszék a nőt a 

,lopái vádja aló! felmentette. Ax ügyész 
élt a fellebbezéssel. A kir. ítélőtábla 
azonban ax első bíróság ítéletét helyben, 
hagyta.

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

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

forgalmiadóval együtt

SeHemtrlM-rnhilt
színben K 550.000

Gerfi áruház,
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Francia-osztrák ellentétek 
a bécsi kereskedők frank

vásárlásai miatt
Bécs. június 22.

A francia frank zuhanása idején a 
bécsi kereskedők rávetették magukat a 
francia gyárakra és minden mobilizál
ható tőkéjükért rendeléseket adtak fel 
számítva a frank további esésére. Ezek
nek a szállításoknak javarésze most vált 
esedékessé, a bécsi kereskedők azonban 
az átvételt a frank omolkedése következ
tében megtagadták. A francia külügy
minisztérium delegátust küldött Bécsbe 
az osztrák kormánnyal való intervenció 
céljából. A francia álláspont az, hogy a 
bécsi kereskedőknek a frank emelkedése 
nem ad jogot az átvétel megtagadására, 
hiszen módjukban állott a rendelés al
kalmával fizetni vagy legalább is fe
dezni magukat A bécsi kereskedők ja- 

egy százalékra drágítani a heti- : minőrök táborába tartozott és így akart 
pénzt ,a francia valuta romlásából profitálva"

Egy másik nagykontreminőr, Pfei- .áruhoz jutni. A^ bécsi kereskedők 

keik képviseletére, azonban a francia 
álláspont jogossága következtében telje
sen valószínűtlen, hogy a bécsi kereske
dők bármiféle koncessziót érjenek 
kényszerű átvétel természetesen 
számos inzolvenciát fog maga 
vonni.

XZIHE7
A KÖZ&UMSJÍ6M

35 milliárd maradi 
kihelyezetlenül a nagybankoknál és a 
kontreminőröknél az utolsó kasszanapon 

Haim Jakab tgymigi 3 milliárdot nem adott ki kosztba 
Harmincazor szalámi, mint fedezet

A megélhetésen kívül most hirte
len minden olcsóbb Lett Pesten: a 
valuta, a kosztpénz és a részvény 
legltokúbb. Ez nem túlságosan logi
kus fölsorakoztatás ugyan, mert a 
múltban az volt u rendszer, hogy a 
kosztpénz olcsóbbodásával mindig 
együttjárt a részvények árfolyamá
nak emelkedése. Ez most elmaradt, 
a kosztpénz már hetek óta piasó, a 
részvény árfolyam ok mégis lemor- ......... ........ _____________ __
zsplódnak, az el aúlt héten tovább ő tudja, hogy miért! — az elmúlt 
folytatódott a tőzsdén a lanyhaság, héten pótfedezetet kért ügyfeleitől, 
a kosztj)énz pedig annyira olcsó lett, ' 
hogy negyedszázatokra sem lehetett 
kihelyezni és hozzáértők becslése 
szerint nem kevesebb mint

vissza, valószínűleg abban a hiú 
reményben, hpgy ezzel a tezaurá- 
lássál, amely esetleg követőkre ta- _______ _____ _ Ja_
161, erre a hétre mégis csak sikerül | varésze azonban szintén a frank-kon tre- 
egy százalékra drágítani a heti- : min őrök táborába tartozott és Így akart 
pénzt a francia valuta romlásából profitálva"

Egy másik nagykontreminőr, Pfei- olcrá áruhoz jutni. A bécsi kereskedők 
fér Gyula, akf rendszerint Magyar * kereskedelmi kamarát kérték fel érde- 
Hitel, Salgó, Kereskedelmi bank és * -óa—

Hazai bank részvények fedezete mel
lett szokott hetlpénzt kölcsönözni — el. A 

isinéf 
után

35 milliárd maradt kihelyezetle- 
nül a nagybankodnál és nagy- 
kanirjeminöröknél, jó kezek 
ugyani* szinte egyáltalán nem 
jelentkeztek pénzért, gyöngébb 
kezeknek pedig a nagybankok 

az óvatos luigykontreminőrök 
egyáltalán nem adnak.

gyengébb kezek még fiaettek 
szózalékot is, jó kezek azonban

és

A
egy ____ __________ _______
csak fél százalék alatt voltak haj
landók kosztpénzt igénybe venni. 
Haim Jakab az ismert nagykontre- 
minőr megjelent a pénzpiacon és 
amikor megtudta, hogy még félper- 
centet aeni tud elérni, a vezető ügy
nököknél, hirtelen sarkon fordult 
és nem helyezett ki egyetlen fillért 
sem, tőzsdei becslés szerint körül
belül három milliárdot tartott így

akik legnagyobb meglepetésére
30.000 darab Szalámi részvényt 

küldtek pótfedezetül.
Ennek az eljárásnak a célzata 

nyilvánvaló volt, azt akarták elérni, ■ 
hogy Pfei fér is, mint ezt egy másik 1 
nagykontreminőr tette, kontremi- Bécs, június 22.
náJja el ezeket a Szalámi részvénye- I A bécst tőzsde tanácsa elhatározta, 
két. Pfeifer azonban nem állt kö-1 hogy a júniusi ultiméra ismét műkö
télnek, visszaküldte a 80.000 Szalá- désbe helyezi a frank-clearinget, amely
mit és elsőrendű részvényeket kértjnek - ---- -..........................................
fedezetül.

Rendszerint jószlmatu tőzsdei kö
rökben az a vélemény, hogy

ezen a héten valamivel jobb tőzs
dék lesznek,

ha nagyobb áremelkedésre nincs is 
kilátás, egy 10—lő százalékos javu- 
“f™ lehet számítnnL A „„------„„ a Juniull
kihelyezetlenül maradt milllárdok ultimóval Immár véglegesen lebonyoló- 
ilffVOTlía niflrríg nuulr z>l var.Írre.l/.c 1 .1 11~ .. k.*■ í . r .

A júniusi ultimé 
Becsben

álló Vállalatok egi/réste a Hitelbank segfj f^ja^t 
kereskedelmi Bank inkább Hl.} di, hálózatát kívánja fejlek, 
hány fotisztviselőjét már b< diin^ 
a Ballián főbb centrumaiba 
sMvidtól efi„,n
AtMnll, minden városban fi* 

,a . kiküldöttig
akik Bulgáriában látják a helyzeti, 
a Kereskedelmi Bank számára 1 
inkább érettnek, itt a dohn 

tVlde>enlBÍnk.'k ° Ma°yar Kere,ke^

Titokban virágzik az oaitaizv , tisztelt Szerkeszti úri Alulírott*,^ 
vagyok azoknak a szerenwétlen hZSL 
fényeseknek, akiket a ho88l 
ültettek néhány „nagyjövőjü" vállait 
részvényeibe Azon immár nem i. mí.k 
csodálkozni, hogy « részvények drfoliia- 
mával a plassirozdo után ma már >nU 
sem törődik, viszont egyenesen túlsM 
ne3lS°.al^ a részvé^yezeknek, hogy M 
utóbbi időben g vállalatok mérlegnek, 
állopitó közgyűléseiket is a legnagy0^ 
^kban tartják meg. A kegyein meg- 
állapított MredéMlWr outaWdl h 
csak A beavatottak tudnak. Ezzel nyíl- 
ván azt akarják elérni, hogya Mtöuis 
fel se vegye as osztalékot. Mert azt ro- 
ínélem, aj igazgatóságok senj hiúik, 
hogy veszteségeink betotojeiéHére méa 
előfizetünk a Budapesti Közlönyre U, 
Tessék publikálni a lapokban az outa- 
lékot. Tisztelettel B. 8. ny. miniszteri ta
nácsos.

A valutakereskedők a bankok eb 
len. A tőzsdecégek egyréaze, főleg 
pedig a Valutakereskedők Egyesü
letének tagjai körében igen érdekes

ugyanis mégis csak elhelyezkedést 
keresnek és a kontremin az új mély
ponton mégis csak fedez.

! mozgatom indult meg a nagyban
kok ellen. A vasárnapi lapokban
publikált új devizarendelet még in
kább megszorítja a magáncégek 
valuta- és devizaüzleteit, jóformán 

I teljesen alárendelt szerepet biztosít 
I számukra, viszont a nagyobb arányú 
üzleteket monopoltsztikus joggal a 
nagybankok részére biztosítja. Az 
évtizedek óta valutaüzletekkel fog
lalkozó bankárok kívánságairól 
megkérdeztük Nagel Pált, a mozga
lom vezetőjét, aki igen súlyosnak 
látja a helyzetet és a kereskedők 
szempontjából egyenesen exiszten- 
ciális veszélynek látja, hogy a 
tőzsdecégek az értéküzleti forgalom 
elsenyvedése következtében nem 
térhetnek vissza régi foglalkozás 
sukhoz. Akciójuk széles körben in
dul meg és már a jövő héten fel 
fogják keresni az illetékes kormány
köröket.

X A Pátria Általános Bistosíió Iutóiét 
róssvényelt a Magyar Mezőgazdasági 
Hitelintézet értesülésünk szerint, ma 
fogja a tőzsdére bevezetni.

Megszorítják a gazdahiteleket A 
Hétfői Napló beavatott helyről ar
ról értesül, hogy a jövő héten mű
ködését megkezdő Nemzeti Jegy
bank hitelpolitikája több tekintetr 
ben különbözni fog a Jegyintézet 
váltóleszámítolásától. Retorzióként 
a Jegybank-részvények jegyzésénél 
előfordult csekély érdeklődésre, fő
leg a gazdaközönség eddig élvezett 
hiteleit kívánják restringálni, a 
gazdaváltókndl lesz szigorúbb a 
cenzúra, amely különben újból meg 
fogja állapítani a vállalatok hitel
kereteit is, különös figyelemmel « 
egyes iparágaknál időközben be
következett üzemkorlátozásokra.

X A M. Klr, Folyam- ós Tengerhajó
zási Rt. június 20-án tartott rende« köí- 
gyfilése az Ífi23. évi osztalékot 2000 li
bán állapította meg. mely JúniuH 23-MI 
fizettetik. Az igazgatóság a közgyöl*’ 
követő alakuló ülésén a táreaság euw' 
kévé Popovics Sándor belső titkos t*DÁ 
esős urat, a társaság slelnökévé pedig 
Horváth Elemér miniszteri tanáoeoe * 
Végh Károly udvari tanáoaoe ura** 
választotta meg.

t segítségével az áprilisi és májusi 
angazsmánokat kielégítő módon sikerült 
lebonyolítani. A tőzsdetanács már köz
zétette az ultimói frank-clearing termi
nusrendjét, amely teljesen megegyezik 
az áprilisi és májusi rendszabályokkal. 
A rendezésből ez alkalommal a követ- 

ikező cégek vannak kizárva: Allgemeine 
I ndustriebank, Deutsche Bodenbank 

i Austro-Orientbank, Theodor Kettner und 
iC’o., Kalmár und Co., Wartenberg und 
Co. és Berthold Kary uud Co., A júniusi 

dik a bécsi frank-kontremín angazsmán- 
ja, úgyhogy júliusban már számolni le
het a bécsi tőzsde javulásával.

A „Hétfői Napló** bécsi szerkesztőségé
nek értesülése szerint a júniusi clearing 
zavartalan lebonyolítása biztosítva van. 
Az egyik magáncégről ugyan olyan hí
rek terjedtek el, hogy nem fog tudni 
mogfelelni kötelezettségeinek, a oég fő
nökei azonban kijelentették, hogy ulti
méra összes fizetési kötelezettségeiket 
egy nagybank segítségével teljesíteni 
fogják.

A bícsl tlzsíe tinta 
felelősségre vonta kontremln- 
manőverért a Zentralboden- 

kredltbank elnökét
Bécs, június 22.

A bécsi tőzsdetanács fegyelmi bízott 
Bága Langer Lipót tőzsdetanácsos elnök 
leta alatt most foglalkozott elBŐ ízben 
egy tőzsde látogató kontreinln manőve
rével.

Lustig, u Zeutralbodencreditbauknak, irányul. ----- - ------- - _wr
a budapesti Iparbauk anyain főzetének gépelemei konstruálni, melynek segít- 
elnöke abban az időben, műikor nun- ! Bégével a jelenlegi három-négy áttétel 
köztudomású volt u kampókeresztee | helyett egy bisonyos határon belül tet- 

Deutecbo Bodonlinnk krízise, ennek segít- szerinti mértékben fokozódik a fór- 
---------------a—a ---- | dulatssdm. Az uj gépelem oszcelldciós 

mozgást végez és fogaskerekek nélkül 
Automatikusan beállitódik a kívánt 
helyre. Sikerrel alkalmazható bármilyen

■ motornál, a Diesel motoroknál is. sőt á 
turbináknál is fel lehot használni, fí ta
lálmány gyártására és foryalombahozu- 

|taMra az elmúlt héfen konzorcium ala
kult, melynek tagjai u Magyar Acéláru. lulnaK
gyár, illetve a Poldihütte, a Hajós és 1 órezni Fnnnn Szántó cég, továbbá két magánember. 1 Ervin Hóim A * /aj fíf^anfe
A szabadalom gyukorlaü kipróbálása .Xtffczgatója utján az 
már megtörtént ós a xorgaloinbahozatal- ; aTC>bbi hetekben cgyre-másra szer
re Is elkészült a konzorcium, úgyhogy o íxctt kapcsolatot ipar vállalatokkal 
korszakalkotó technikai találmány min-1 ezeket patronlzáló vidéki ban- 
deu valószínűség szerint rendkívül nagy kokkal, főleg Miskolc és Debrecen 

! otaíőbh ^“tartói u* Uj °.ipeUm Jóval környékón. Ez a tevékenység a kö- 
“hn«n“lju h’I jövőb.en “‘^Inkább klszélese-]

energiát, amellett olyan .uí-u ■ mert Uzemredukció előtt \
1f fi I _____________________________________

yosárnapl magánforgaiont

1 kataí1.!^? ®»sí«í<>>-»«lom nl'r fellM®** kt °íí
' uTm 1ffí-.W.tre’ h°KT Irányárakat I, csak a Űrnap «
int,k#“Bekb«J kiindulva állana módunkban rerlMtrálnl. Mht 
m.r.at.k4"3'‘Ti k6‘M’knél 1. .a árfolyamok mind a ternapl 

I maradtak. e»kn« mAm.i .—..... . .. ncn, tirfjuk

A Magyar Acél 
rendkívüli fontos szabadalma 

Ifjú Uher Ödön találmánya fogas
kerék áttétel kiküszöbölésére
A magyar szakközönaég körében ál

landóan igen nagy érdeklődés nyilvánul 
meg azok iránt az érdekes technikai új
donságok iránt, amelyekkel ifj. Uher 

' Ödön szokta Időnként meglepni a nagy 
I nyilvánosságot. A zseniális fiatal fel- 
; találó legújabb szabadalma, amelyet az 
1 elmúlt hetekben jelentett be, a sebesség- 
| váltó fogaskor ékáttétel kiküszöbölésére 

Uhernek ugyanis sikerült egy

Bégével nagyarányú baisse operációkat 
hajtott végre a bécsi tőzsdén. Főként 
Flnze-részvényekct kontreminált. A ma
nővert a Deutscho Bódénbank útján bo
nyolította le, amely intézet vezérigazga
tójához, Heddeuigbez szoros barátság 
főzi.

A Zcntraibodenoredltbank egyik tiszt 
vUolöje, uki kihallgatta 1.üstig is Hód 
din ing erre vonatkozó benzéljíotédelt, el
mesélte a dolgot barátainak ós így a 
bécsi tőzsde tanácsa is tudomást szerzett 
az ügyről. A fegyelmi bizottság ezért, el
járást Indított Lustig ellen.

A mostan megtartott tárgyaláson ki 
akarták hallgatni a letartóztatott és je 
lepleg a ateinhofl tébolydában megfigye
lés alatt levő Heddentg vezértgazgatót 
«w ügyészség azonban ebbe nem egye
zett bele. A többi beidézett tanúk azon
ban mindannyian rendkívül teiholflen 
vallottak, úgyhogy u jury több tagja 
t.ustlgnak a tőzsdéről való kitiltását Jn 
dítványozta.

A kizárási Indítvány felett a biróeáit 
tárt tárgyaláson döntött és azt elvetette ml^nl __ _ .

energiát, amellett olyan kfinnyan alkal
mazható. hogy Odrmsly ltomban iavó 
motorra fel lehel lie.-elnl tzl a véneit met.
higanyt 
hamisfogat CIF

•' 2|i

J A Kommerz a Balkánon, a Hitel
bank pedlr ISler a vidéken terjeez- 

I kedik. A Hitelbank a háború be- 
I fejezése utáni években állandóan 
érezte, hogyha egy banknak ipar
vállalatai vannak, az illető vállala

tion mint ügyfélén is jelentékeny 
összegeket lehotett keresni. A bank 

■ megengedhette azt a luxust, hogy 
a vállalat tiszta jövedelmeit csak
nem 100 százalék erejéig inveszti- 

I chikra fordíthassa. Az lparvállala- 
; tok konjunktúrája nem szűnik meg 
| teljesen a szabadforgalom esetében 
sem, a vámtarifa rendelkezései k8- 

j v®Ueztében búr a kereskedelmi szer
ződések hatásait CBak egy későbbi 

; időpontban fogják majd nálunk

r;, M . v uu,,lou •« •« elvetette ARA.NV AT mivel első ízben nem akart tlv radikálh . »» ^4-JLA ~ 
eszközt igénybsveiuji, ni j,, liw>1 SsmWfA? I? 5S 15 I • Wnyjeges kötéseknél is a* árfolyamok»ó1y« dorgálásra it.it.. j »«®ZTARGYAKAT í f | maradtak, ezeket ezúttal

gesnek A« Irányzat kevéssé blaakadő.
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SZIHHHZI HÉT
vitte Wlassits bárónak, aki ezer öröm
mel kiutalványozott neki háromhavi sza
badságot, amelyet Ceylon-szigetén kell 
eltölteni. Abonyi azt mondja, hogy nem 
lehetetlen, hogy a három hónap alatt 
kitanulja a kávétermelést és hazajön, ha 
nem is kávéültetvényesnek, hanem — 
kávésnakMinden telt házra

huszonöt milliót fizet rá az Operaház
A száztagú balíettet huszonnégy tagúra redukálják

„ I nőm volt a maihoz hasonló szagnak számos operája van, ná-
, f 'tbeu az Operaház, mert a lünk csak kettő: az Operaház és a

..„vekből kimutatható, hogy a Városi Színház. Búr a Városi Szín- __ „___ _ ____________
Sí Mz estinként való ötven milliós ' házban az elmúlt évben több olyan \ mániát. De nemcsak visz ám kifelé, 

. _ ..11..11 Jc> Jimip.rfíthieJf. is hfíl.sifit. n/llnh címeinek. 1

•
HEGEDŰSÉN már, kint nyaral

nak Besnyőn és már újra látható 
Hegedűs Gyula, a Vígszínház nagy 
művésze, amint délutánonként bevá
sárol az üzletekben másnapra valót. 
Hegedűs az Antónia után hazamegy 
Besnyőre és magával viszi a jó ele-

levétele mellett is, huszonötmillió operettnek is helyet adtak, amelyek \jianem hoz is befelé, mert Varsányi 
loronát fizet rá naponta az állam ! nem voltak méltóak ahoz a célhoz, | Irénnek minden áldott nap küld 

Operaházra. Jövedelmet csak a amelyet egy állami színháznak szol- \ Hegedülné egy liter linóm besnyőiaz (jperanuzru. »y,
Jeritza-előadások és a Faraival hoz- 
kk a színháznak az elmúlt évben.

Békében az Operaház háromszáz- 
regyevenezer korona szubvenciót 
kapott a királytól, ugyanannyit az , 
államtól. Ebből az összegből csak 
hz Operaházat kellett eltartani, ami 
legalább részben sikerült is. A mai 
változott viszonyok mellett azon
ban gondolni sem lehet a bevétel és 
h kiadás összegének egyenlővé téte
lére bár. az Operaház vezetősége 
mindent elkövet, hogy a horribilis 
deficitet legalább kis részben csök
kentse. Ezt a cclt szolgálta a Városi 
Színházról való lemondás gondo
lata is. Később azonban belátták, 
hogy a Városi Színház mintegy elő- 
iskolája az Operaháznak, amely" az 
Opera részére nemcsak énekeseket, 
hanem közönséget is nevel és így’, 
legalább egy időre, lemondott ar
ról, hogy a Városi Színház bérletét 
visszaadják a városnak.

A napokban fejeződött be az ál
lami színházak B) listásainak ügye 
is. Sok harc, szóbeszéd előzte meg 
h döntést és ma már elmondhatjuk, 
hogy az egyszerű takarékossági ak- 
Hó egyéni ambíció összeütközé
st robbantotta ki. A B) lista össze
állítása kínos kötelesség volt, azt 
vállalani senki nem akarta és talán 
Éppen ez az oka annak, hogy nem 
úgy ment minden, amint azt az 
Operaház elsőrangú követelményei 
megkívánták volna.

Az Operaház az összes európai 
operák között egyébként a legndr 
gyob taglétszámmal működött. En
nek okát azonban nem a vezetőség
ben kell keresnünk, hanem abban a 
körülményben, hogy minden or-

gálni kell. tejet. Ez már. kijár nyáron évek óta
Miután tehát nekünk csuk két, Varsányi Irénnek.

operánk van, ez a két dalszínház j •
kénytelen gondoskodni a tehetsé- | AUTÓT az elmúlt héten senki sem v'á-

1 gekről és kénytelen leszerződtetni sárolt. Két autót eladtak, Halmay Tibor 
azokat, akik kétségtelenül tehetsé
gesek. Ez az oka annak, hegy a mi 
Operaházunknak van Európában a 
legnagyobb taglétszáma.

Ilyen körülmények között báró

pedig autót cserélt. Négy ülésesért hat
üléseset. Egy autó zálogba került. Tu
lajdonosa Olaszországba utazott.

A NAGY DRÁMÁI művésznő és
Wlassits Gyula főigazgató nem a nagy, házasságának ~^gy 
gondolhatott a fiatal tagok elbocsá
tására, inkább a nagyobb fizetésű, 
tagok közül mondott fel azoknak, 
akiket — ha nehézségek árán is — 
pótolni lehet és akik szerződést tud
nak kapni külföldön is. így például 
Bihóy Zóra már elszerződött egy 
német operához, Maczek, Záborsz- 
ltyné és a többi elbocsátottak új 
szerződése sem késik már sokáig. 
A zenekar tagjaiból senkit sem le
hetett elbocsátani, az öt karmester, 
és öt korrepetitor már így sem 
győzik a munkát, a karénekesek kö
zül tizet találtak elbocsáthatónak. 
A ballet száz tagot számlál. Itt kel
lett megkezdeni a takarékoskodást. 
Elsőnek Zöbisch Ottót bocsátották 
el, a balletmestert, azután a tago
kat. Jövőre a ballet huszonnégy 
tagból fog állni Brada Ede vezetése 
alatt.

Az Operaházban egyelőre elültek 
a B-listá által felvert hullámok. 
Nem lehet azonban tudni, hogy a 
kritikus jövő eszteendő mit hoz, 
milye lesz az aranykoronás segély 
és végül, mit tud majd nyújtani az 
elszegényedett ország redukált tag
létszámú és takarékasságra bercn- 
deztt Oporaháza a közönségnek.

V. Sz. ~S.

i

mondják — már semmi akadálya 
nincs. A nagy primadonna, beleegye
zett a válásba, amit a nagy ügyvéd 
rövidesen keresztül visz. Ekkor, 
megtartják a lakodalmat — hihe- 
tően — nagy boldogságban.

KIK UTAZTAK ETA Vadly Ilona 
Berlinbe, Kertész Dezső Aradra, 
Simányi Mária Tátraszéplakra, Ti
sza Karola Balatonberénybe Utazott.

KIK Í/BKEZNEK1 Paldsthy Irén 
jullus elején, Keleti Juliska július 
közepén, Paulai/ Erzsi augusztusban 
Budapestre érkezik és Magyar Er
zsit is augusztusra várják.

tár-

I

Erika Glássner 
fellépte a Renaissance Szín« 

házban
Ma este a Renaissance-Szinházban 

Pendégszereplö Wiener Kammer- 
Bpiele szinrehozta Siegfrid Gcigor- 
nek a Knmmersplele igazgatójának 
nifűry,, című négy fel vonásos kor
képét, amelyben először játszott a 
budapesti közönség elüti Erika 
Glüssner, a németek nagy talentumul 
vígjátéki színésznője. A művésznő, 
akinek fellépését nagy •várakozás 
31öztc meg, egészséges komikumával 
a* temperamentumos játékával mél
tónak bizonyult a nagy érdeklődés
be. Erika Glüssner kiváló színésznő, 
akinek egyéni játékmodora egy csa
pásra meghódította a budapesti kö
zönséget. Partnerei közül Adolf 
Eerslent kell megemlítenünk, akit 
®ár Marta Orskaval való fellépte
kor alkalmunk volt e színpadon 
ütni.

az öltözőben. t

BILLER IRÉN lakásf elszentelési 
ünnepségét szombaton tartották 
meg. A Hétfői Napló irta meg an
nakidején először, hogy éppen az 
Apukám premierjére érkezett meg 
a lakáshivatal értesítése, hogy a 
Váci ucda 16. szám alatt levő négy
szobás lakdst kiutalták Blller Irén 
számára. Azóta csak most fejeződtek 
be az átalakítások, bútorvásárlások, 
de úgy halljuk, hogy Biller Irén 
máris villát készül vásárolni a Ztlg- 
ligetben, amelynek átalakítására és 
berendezésére az idén már alig ke
rül a sor.

RÖVID HÍREK
HEBEGI OSZKÁR

és az Unió között folyó 
gyalások — úgy hírlik — rövi
desen befejeződnek. Beregi a 
Magyar Színházban lépne fel 
először, még pedig klasszikus 
darabban, amelyben Hettyey 
Aranka lenne a partnere. 
Hettyey Arankával szintén 
tárgyalásokat folytat az Unió, 
úgyszintén Kfo* ” 
Somogyi Erzsivel és 
Sándorral is.

FALUDISÁNDOR
rövidesen Párizsba 
hogy az Unió-színházak szá
mára darabokat vásároljon.

JERITZA MÁRIA 
novemberben újból megláto
gat ja a budapesti Opernházat.

Ferenccel, 
Pethes

utazik,

S2AKQRVOSI
— R«nd«IH egBss napJizJjt ,32. I. em, 1. Rókussul szemben.

Bakfisok
bőrét biztosítja 

újénak állandóan az a nő, akk 
*o»1ett«sztallcdűáró1 nem fogy 

LlaD iana-púder, Dl ana-azappan 
Diana-krém

AB0NY1 GÉZÁRÓL, a Nemzeti Szín
ház kiváló tagjáról beszélik, hogy rövid 
időn belül kávés lesz. De egyelőre nem 
dm olyan kávés, akinek kávéháza van, 
hanem egyenesen egy valóságos kávé
földje. Olyan föld, ahol kávé terem, jó 
finom, szemes, babkávé. Még évekkel ez
előtt történt, amikor Abonyi a színészt 
mesterséget választotta, hogy egyik 
nagybácsija kivándorolt Ceylon szigetére
í» kríiiáiilffitvénvos lett. Akkoriban a jó estéje.

, , . a 1-.vízi hnnu a Géza gye , * A Szegény Jonathán liute lesz a 7’ő-napi/Mcil azt akarta, nnprettgainhúa lövő heto is. Min-

közönség olyan, 
mint a színész

Elmondta: Orska SRária
Mindjárt ott kozdem: pesti kö

zönség ni'ncs. Csak közönség van. 
így, egyszerűen: közönség. Ninoa 

pesti, bécsi, berlini, párizsi, lon
doni közönség, a közönség a 

világ minden sarkában egyfor
ma, akár a déli sarkon, akár az 
egyenlítő mellett. A közönség 
egyforma az egész világon, a 
a színész más csak.

Most hát mégis milyen a kö
zönség! Erre csak kell felelnem. 
A közönség olyan, mint a szí
nész. Jó vagy rossz. Ha jó a 
színész, jó a közönség, tapsol, 
lelkesedik, sír, kacag, szóval 
együttérez a színésszel. Ha el
lenben rossz a színész, ilyen a 
közönség is. A világért nem 
nyitná mosolyra ajkát, mered
ten néz a súgólyuk frányába, 
nem tapsol és nem lelkesedik, 
nem sír és nem kacag, szóval 
nem érez együtt a színésszel.

Most már ha tőlem azt kérde- < 
zik, milyen volt ez meg az a kö- 
zönsnég, mindig azt felelem: 
játszott előtte."

„Olyan, mint a színész, aki 
játszott előtte."

Ebből aztán világosan kitet
szik, milyen volt a közönség.

• Hatszor játsszák a Jövő héten a poé
tikán Mikszáth-darabot, „Szont Péter 
csernyőjé"-t a Magyar Színházban. Egy 
nap, n csütörtöki, a „Sz£pség“-nek jut.

• Sziget Színpad ’.énztára az Alsó- 
Margitszigeten. Délután 5 órától. Tele
fon 20-778.

• „A papának igaza volt44 25-lk elő
adása. Sa8cha Gultry kitűnő vígjátékát 
a jövő héton hétfőn, szerdán, pénteken 
ét vasárnap 25-ödször adják a Belvárosi 
Színházban. Kedden „A gazdag lány“-t, 
csütörtökön „Mibálylnó két lányá“-t, 
szombaton „Kékszakáll nyolcadik felesé- 
g<i“-t játsszák.

• A szesónzárú műsor 50-ik előadása 
az Andrássy úti Színházban. Jövő pénte
ken 50-edszer körűi színre a nagysikerű 
szó/,ónzáró műsor az Andrássy úti Szín
házban, melyet minden este megismé
telnek.

• Sziget Színpad az Alsó-Margitszige
ten előadás. Kezdete 9 órakor.

• A lDglinnepeltcbb német vígjáték
színésznő Erika Glássner, vasárnap köz
te meg hat napra terjedő vendégjátékát 
a Renuissance-Színházban. Ez alutt há
rom legnevezutesobb és legmulatságo- 
6abb szerepét játssza cl: hétfőn Die Ma- 
ry-t, (Sicgiried Geyer), kedden és szer
dán Gretchen-t, (Davis u. Lipschltz), 
csütörtökön és pénteken Lissy die Co- 
cotto-t.

• A Jardin de Paris kacagomüsora. 
Minden osto megtelik eiőkolö közönség
gel a Jardin de Paris, a nyári Budapest

i lognépszerűbb és legnívósabb szórako
zóhelye. A júniusi műsor pompás szá- 
; mai estéről-estérö zajos derültséget kel
tenek. Mulatságossá# dolgában Lcn- 

. gyei Menyhért kitűnő vigjátéka, A hin- 
I du herceg nyeri el a pálmát. A szlpor- 
| kúzó szellemű dialógusokat Szőllösi Ró- 
* zsi és Kiss Ferenc nagyszerűen intor- 
í pretálják. A bécsi közönség kedvenc 
: színésznője, Jlose Bénult, a méltán vi- 
: lághírnevot szorzott Charlottz Waldoto, 
la kiváló dizőz számai, valamint Pártot 
I Gusztáv új színészlmltáclól kivételesen 
1 jól sikerültek.

Kiss Ferenc gyönyörű magyar nótá
kat ad elő clgúnymuzslkakísérettel, míg

u.

A „Mesebeli herceg4*. Follcmann és 
Sulissá a „Mesebeli herceg" oímü ope
rettjét mutatta be a Budai Színkör. A 
főszereplő Rácz Ada újból igen tehetsé
ges színésznőnek bizonyult. Kedves meg- 
jelciiése, temperamentuma behízelgő 
orgánuma óh jól iskolázott hangja nagy 
sikert aratott.

• A Városi Színház e hó végén fejezi 
be idei évadját az utolsó nyolc estén a 
műsor legszebb operál kerülnek színre. 
Hétfőn Faust, kedden Cigánybáró, 
szerdán Trubadúr, csütörtökön Bű
vös vadász, pénteken Sándor Erzsi 
felléptével A szevillai borbély, szom- 
haton Sába Mráli/nöjo, vasárnap Manón Kul u[l >lo „,,t
van mÜBOTon. Jövö héten évadrAró ~olo- , SMUsl /(ö«l. mjnt válópere, hölgy is 

” ' ’ i rendkívüli tetszést arat. Jenny Lillian
i fényjátéka, az újszerűségében meglepő

udúsul Sándor Erzsi kamaraénekosnő
vendégfelléptével Bánk bán kerül színre. _ __ __

• A nyári Budapest szenzációja a tíz hatásokban bővelkedik, Stucluinyi Éva
get Színpad műsora. Telefon 20—73. I„uo.nnróaani tnlAiknr*

• As Antónia 71-77. előadása tölti be 
u Vígszínház jövő hetét. Pántokon lesz ft

nagybácsi azt akarta, nagy a vd Opereitszinhúz jövő heto is. Min-

zet javára a Pompadour kerül színre.
• U— 72-ik előadása less a jövő héten 

Róbert Stóla nagysikerű operettjének, n

miatt « nagybácsi azóta nagy 
tartott vele. Most, néhány nappal ezelőtt 
megtört a jég és a nagybácsi a messzi 
Ceylon-földjéröl levelet irt, amelybenAbonKÜ I ..Hunent n Mny“-n.k « Kirily-.HnM* 
kávé ültetvény síre, Abonyi a levelet el-1 bán.

kecses táncai is elismeréssel találkoz
nak. A kellemesen temperált parkszerű 

u r.B...nnni JU,„ u—u .... - koribon n U>M elsőrondü v««orálö-
Hzenzdcló. >lkertl vígjáték hetvcnötödlk helyet Is tálul, ahol n klttlnd konyhá

ban készített étkeket olgánymuzelka 
mellett fogynsztja el.

Külön említésre méltó n Junlni
Pari. kUlünlogeasége, a Pálmakerl-bar, 
ahol Gi/<lí7<l.» Laci zongornmestor gon
doskodik kitűnően a szórakozásról.

• Heti műsorok: VlwInMs: Mimién 
este Antónia. Pövdroti OpeMlirlnhd.: 
Minden ostor A erogóny Jo Va
sárnap d. n.: Pompadour,
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A Pannónia 
szenior nyolcasa 
győzött a bajnok

ságban
71 Hungária csak egy méterre! 
szenvedett vereséget — Tlx 
egyesületek nagyvésze távol- 
maradt a bafnokl versenytől

A Margit sziget pesti Dunnágában 
rendezte vasárnap délután az Evezős > 
Szövetség bajnoki versenyét. A kora dél
utáni felhőszakadás elriasztotta a közön
séget a versenytől s így nagyon kevés 
flzotő publikum volt a Margit szigeti sé
tányon elhelyezett nézőtéren. A bajnoki 
verseny sportérték szempontjából mé
lyen alulmaradt az előző években rende
zett versenyek színvonalán, amelynek 
oka az volt, hogy csaknem az összes 
versenyszámokát egy vagy legfeljebb két 
hajó evezto végig. Az olimpiász eszten
dőjében ezek a kínos row-ower versenyek 
nem lehetnek túlságosan lelkesítő hatás- ( 
eal sem a versenyzőkre, sem pedig a kö
zönségre.

A szeniór nyolcas bajnokságát gyönyö
rű küzdelem után a Pannon-nyolcas 
nyerto. A Hungária valóban méltó ellen
fele volt a hatalmas tudású Pannóniá
nak, amelynek győzelme a finisben dőlt 
•L mindössze egy méterről hagyván ma
ga mögött riválisát.

Meg kell említenünk még a skiff baj
hoki küzdelmét. Ifj. Szendey Béla meg
érdemelten jutott a bajnoki cím birtoká
hoz, szép küzdelem utón győzve le 
Eötvös Zoltán.

Eredmények: Bajnoki számok: Egyes 
verseny Magyarország bajnokságáért. 
Bajnok: ifj. Szendey Béla (Neptun) 5:29.2 
mp., 2. Eötvös Zoltán (Hungária). Pom
pás küzdelem.

Kettős párevezös verseny kormányos 
nélkül Magyarország bajnokságáért. Baj
nok: Neptun ~ 
dey—Morioh).

Nj/olcevezős 
Magyarország 
Pannónia Evezői Egylet (dr. Sebestyén, 
Bujtor, Wick, Burtók, Blum Szendeffy, 
Hautzinger, dr. Török, Koch korm.) 4:36 
mp. Izgalmas verseny. 1 méterrel nyerve.

Négyevezős verseny kormányossal Ma
gyarország bajnokságáért. Bajnok: Pan
nónia Evozős Egylet (Hautzinger, Szon- 
deffy, Wick, dr. Török, Koch korm.) 5:11 
mp., 2. Nemzeti Hajós Egylet. 5 hosszal 
nyerve.

Egyóbb versenyek: Négyevezős ver
senyek kormányossal. Fehéregyházi díj. 
1. Ferencvárosi Torna Club (Puschinann, 
Várnay, Nyilassy, Koncz, Suvóki korm.) 
5:16 kétötöd mp. 2. Tisza Szegedi Evezős 
Egylet, 3. Műegyetem. 2 hosszai nyerve.

Palánkos négyes kormányossal Junior. 
1. Hungária EE Ludovikás csapata 5:87 
mp.

Nyolcevezős verseny kormányossal. Új
pesti díj. 1. Hungária Evezős Egylet 
Ludovikás csapata. Row-ower 6:5 mp.

Evezős Egylet (ifj. Szen- 
Időt nem mértek.

verseny kormányossal, 
bajnokságáért. Bajnok:

1 WSJUWW1
SPORT

Gyenge eredmények
az atlétika bajnoki versenyén 
Sivár kilátások az atlétikai olimpiászra — R 
MHC 7, a KROE és az MTK 2-2, a BERe 3, az 
FTC és a Debreceni TE 1—1 bajnokságot nyertek

A MASz bajnoki mítingjo lehangoló 
hatással lesz a magyar sporttársndalom- 
r«, amely ni olimpiai előkészületek alap, 
ján szép szereplést várt a magyar atlé- 
táktól a párizsi ollmpiászon. Az elért 
eredmények mélyen alatta állanak a ma
gyar rekordokon és szomorú kérdőjel
ként merednek elénk, hogy tulajdonkép
pen mit keres a magyar atlétika Párizs
ban!

A bajnokságok köziij egyébként Som- 
faj egyedül hármat ragadott el. klubja 
pedig valósággal learatott mindent. A 
MAO által nyert 7 bajnokság a kék
sárgáknak az atlétikában elért hegemé- 1 

.............................. fiatalok 
teljesít- í

•(MTK) 15:56.8 mp. 2. Nagy
I (BEAC). 3. Váradi Mihály dr. 
14. Király Pál (ESC).
(Debrzeci TE) 340 cm. 2. Farkas 
(MAC). 8. Brausz Mihály (FTC), 
lovis ” ' *"

Sándor 
(MTK).

Mátyás
4. Kar-

János (MAC).

Második nap.
méter. (3 előfutam után a döntő- 
Bajnok: Gerő Ferena (KAOE) 11 

1. Kurunczy Lajos (KAOE). 3. Ró-

niájái továbbra is biztosítják. A 1 
közül különösen Szabadíts Béla 1 
ménye érdemel dicséretet.

Első nap.
200 méter. Bajnok: Gcrő 

(KAOE) 22.3 mp. 2. Kurunczy 
(KAOE). 3. Gerő Mór (KAOE).

Távolugrás. Bajnok: Haluska 
dr. (BEAC) 699 cin. 2. Molnár 
(MAC). 3. Somfai Elemér (MAC).

Gerelyvetés. Bajnok: Csejthey Lajos 
dr. (BEAC) 5477) cm. 2. Gyurkó László 
(FTC). 3. Somfai Elemér (MAC..

400 méteres gátfutás. Bajnok: Somfai 
Elemér (MAC) 57 mp. 2. Berács László 
(MAC). 8. Kricgor László (FTC).

800 méter. Bajnok: Benedek 
(MAC) 2:0.06 mp. 2. Szabadíts 
(MOVE BSE) 8. Görög Jenő (MTK).

5000 méter. Bajnok: Grosz István

Ferenc
Lajos

József
Ferenc

)

vándorolt a 4x2nn 
uszóstaféta bajnoki 
n tan miatt
rebonyomanlatXSe^erZn^

Az NSC vasárnap délután nv 
megrendezni úszóversenyót, ,„„eKlrtí 
keretében dőlt volna el a B? K wT,* 
írt 4X200 méteres stafétabamnW* délutáni zivatar azonban a Sil& 
uszodát használhatatlanná Wto 

, mSu“’e. “ 8ta,ét»b“í"»Wot i,on^

amelynek győztesei a pompi 
úszók voltak. I ««

Három staféta állott starthoz . 
egri MOVE (Bitskey IT„ Bárány 
ritz, Bitskey I.), a iílTVV re- - 

' Hlavaesek II., Magyar óa Jang nj88"'
A bajnokságot szép finis alán a fc( 

I tilnö egri staféta ragadta maaáho, 1Í) Ao JQ . ..10 perc és 42 másodperc alatt. 
A második helyet a IIITVE foglal, 

ta cl. *
1M

ben.)
mp. ! . ,_____ r.
zsahegyj (MAC).

! SWdobds. Bajnok: BedŐ Pál (BEAC) 
I 1374 cm. 2. Forbáth Sándor (FTC). 8.
j Toldi Sándor (FTC).
I 116 méteres gátfutás. Bajnok: Muskát
: László (MTK) 16.3 mp. 2. Püspöky Tibor
! (MAC). 3. Farkas Mátyás (MAO).

Magasugrás. Bajnok: Gáspár Jenő , 
(MAC) 186 cm. 2. Magyar József (MTK). 
3. Serf Egyed (FTC).

40A méter. Bajnok: Fcdák Béla (MAC) 
55.2 mp. 2. Kurunczy Lajos (KAOE). 3. 
Szabadíts Béla (MOVE-BSE).

Diszkoszvetés. Bajnok: Toldy Sándor 
(FTC) 4276 cm. £. ”................~___
(Nagykanizsa). 3. Molnár (Eger).

206 méteres gát. Bajnok: Somfai Ele
mér (MAC) 26.4 mp. 2. Muskát (MTK). 
8. Magyar (KAOE).

1500 méter. Bajnok: Bejczy Lajos 
(MAC) 4:16.8 mp. 2. Grosz (MTK). 8. Cse- 
koy (CsFC). 4. Szloboda (MTE)

Hármasugrás. Bajnok: Somfai Elemér 
(MAC) 1405 cm. 2. Molnár Fereno (MAC) 
3. Farkas Mátyás (MAC).

í
I

János 
Béla 

j

71 Vasasok
junior birkózó versenye

A Madách-főgimnázlum tornatermében • 
folyt Is vasárnap a Vasasok junior bír- I „
kózóversenye. Szép é.» nívón küzdőknek- Teufel (Sportklub) __ ....
ben volt része a megjelent nagyszámú l Brandstiitter (Rapid), Nietsch (Rapid) — 
közönségnek.

A vorsenyen kitünően szerepelt a vi
dék is, do különösen a kecsltenétiek, akik 
n nehézsúly ol8Ú éu második helyét ra
gadták el a nagyszerű fővárosi birkózó- 
gárdától. A verseny lapunk zártáig nem 
fejeződött be én így csupán három súly
csoport eredményéről tudósíthatunk.

Kitkö'sőpsúli/bau 1. Farkas (Vasas), 2. 
Kossányi (BAK). 3. Koncz (BAK).

Nagyközépsál yban 1. Karna (Vasas).
2. Ferenczí (MÁV). 3. Brém (FTC).

Nehéasú/jyfcan 1. Vértesi (Kecskeméti 
AC). 2. Sehadly (Kecskeméti AC). 8. Ma 
rosi (Vasas).

— Gábori! Antal megjelent a vasárnapi 
usióvemonycn. A magyar sportemberek 
kitörő Örömmel üdvözölték vasárnap dél- 
utáu Gdbor/I Antalt, a magyar úszósport 
büszkeségét, aki hosszantartó súlyos be- 
togségo után vasárnap első ízbon jolent 
meg úszóversouyen. A rokonszenves fia
tal úszót tudvalevőleg az egri úszógárda 
magával vitte Egerbe, ahol xuost már 
annyira Javult M állapota, hogy folrán- 
dul. egri sporttársaival Pestre.

k

R 77. osztályú bajnokság 
végeredm<inve

1. BEAC 43 p., 2. NSC 40 p„ 8. TT0 
39 p., 4.MAC 33 p., 5. BAK 26 p., 6. Ék
szerész 26 p., 7. 24 p., 8. Postás 24 p., 9. 
Főv. Tkör 24 p., 10. Husiparos 21 p., U. 
ETC 21 p., 12 EMTK 19 p., 13. Testvé- 
riség 19, 14. MAFC 5 p.

Ezek szerint tehát az egyetemi csapat 
nyerte megérdemelten a másodosztályú 
bajnokságot és veele együtt az NSC jut 
be az első osztályba. A másodosztályból 
való kiesés szomorú sorsa a Müogyete-’ujuva.. íuiuy oanaor ------- ----------- ------------- ..

2. Marvalits Kálmán miok 08 n Testvériség jobb sorsra érde
mes csapatainak jut osztályrészül.

71 budapesti
11. osztály válogatottak 
veresége Szombathelyen

A szövetségi .serleg döntőmérkö- 
vasárnap délután folyt le 

--—2.,—. A tartalékokkal

Egyiptom 
vereséget szenvedett Ausztriától 

Ausztria—Egyiptom 3 :1 (O : O) 
Hőbe Warte. 30.000 néző. Biró t Herites (Cseh

ország)
Ausztria kitűnő reprezentatív legény- i ring), Hofbauer (Ostmark), Wessely 

sége — mint az előrelátható volt — fő- (Rapid).
lónyeson verte meg párizsi legyőzőnket: | Egyiptom a Párizsban ellenünk sze- 
nz egyiptomi színes csapatot Az ólért 
eredmény cseppet som hízelgő reánk 
nézvo és újabb alkalmat ad szomszé
dunknak arra, hogy a magyar futballt 
fölényes hangon bírálgassa.

A Hohe Warte-pályán 50.000 főnyi kö
zönség előtt folyt la a mérkőzés. Ausz
tria u következő csapatot állította po- 
rondra:

KannhHusef Edy (Sportklub) — Beer,
Kúra (Vienna),

Soldl, Hőst (Vienna), Horváth (Slmnio

, r epeit győztes csapatát állította ki. Bár 
. az osztrákok az első félidő túlnyomó ré- 
1 szében óriási főlényben voltak, balsze- 
i rencsőjük folytán nem tudtak effektív 
' eredményt elérni
I A második félidő elején a slmmerlngj 
Horváth révén szerzik meg az osztrákok 
a vezető gólt és a nmeoa végéig táma
dásban tartva magukat, háromra szapo
rítják a gólok számát, míg Egyiptom 
egyetlen góljával ezépítette az ored-

. mőnyt

engo- 
kész-

érték

— Molnár Ella rekordkísérletre kért 
engedélyt az UszÓBZÖvetségtől. A MüSz- 
nak Molnár Ella, a kitűnő hölgyúszó be
jelentette, hogy kedden 200 méteron re
kordot szeretne javítani és erre 
délyt kért. A MUSs az engedélyt 
Réggel megadta.

— Az olimpiai standardot nem
el ma sem kerékpárosaink A Millenáris
pályán megtartott olimpiai próbaverseny 
vasárnap is meddő maradt, mert a kitű
zött standardot nem érték el. A 20—20 
kilométeres motorvezetéses versenyben 
Ilánitzky (KKK) győzött 20:58.2 mp. 
alatt, második Eigner (FTC), harmadik 
Galetta (Bécs).

— A Sparta legyőzte az Amateurt. A 
Hohe Warte-púlyán Egyiptom—Ausztria 
vasárnapi mérkőzéso előtt mérkőzött a 
prágai Sparta Bécs valószínű bajnoké 
val: az Umateurel. Gól nélküli félidő 
ntán n Sparta 1:0 arányban legyőzte a 
nagyszert! bécsi együttert

— VÁC—MTE klubközi boxmérkőzés 
volt szombaton este a Wesselényi uccai 
zsidó polgári fiúiskola tornatermében." 
Az estét a legnagyobb fegyolmezetlenség 
és rcndotlonség jellemezte, amely főként 
a szövetség távollótének volt köszönhető. 
Az MTE kezdő versenyzőivel, szemben a 
VÁC gyakorlottabb erőket állított rlngbe 
A mérkőzés 8:3 arányban eldöntetlenül 
végződött. A mérkőzés megkezdése előtt 
néhány bomutató-mérkőzés volt, amelye
ken a Lapterjesztők és az NSC verseny
zői vettek részt. Eredmények: Kiéin 
(MTE) győz Berger (VÁC) ellen, Langer 
(MTE) győz ReiBz (VÁC) ellen. Utóbb! 
dlszkvallflkálva. Loltner (VÁC) győz Ma
rosi (MTE) ellen, Szajkó (VÁC) győz 
Kardos (MTE) ellen, Meister (MTE) győz 
Wittenborger (VÁC) ellen. Utóbbi disz
kvalifikálva. Szittyái (MTE) győz Win- 
tor (VÁC) ellen. Bemutató-mérkőzések: 
Szlanács (Lapterjesztő) knock-out-tal 
győz Szilágyi (Lapterjesztő) ellen, Gelb 
(NSC) győz Strohberger (N80) ellon.

zése i '___>x_
Szombathelyen? „ _______ ___
spékelt fővárosi csapat 2:1 arány
ban vereséget szenvedett. Félidő 
0:0. A vezető gólt a nyugatiak ér
ték el Kovács (Győr) révén, míg a 
40. percben a fővárosiak Rokken ré
vén kiegyenlítenek. A meccs végén 
rúgták a nyugatiak ugyancsak Ko
vács révén a győztes gólt

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadó vállalat

/
I''

Az egész testsúly
a sarokcsonton nyugszik járás közben, 
vagy ha állunk. — Csakis a saroknak 

Berson-gumisarokkal 
ős a talpnak Berson-gumlf&ltalp" 
pal való alátámasztásával érheti el, hogy 
lába járás közben ne fáradjon el és 
egészséges maradjon. Utasítsa cipészét, 
hogy lábbelijére Beraon-gumlsark®1 
és Baraon-gumiféltalpat tegyen^

Hamisfosat 12.000 K-lí 
Aranyat, eiflstöt, brilliánst, ékszert, legdrágábban ve»* 

Ivúncslcs ékszerész. Vili, Baross u. 57
Meglepő árakat (izetekviselt fépfipukáképt
Werlheimer. Or. Zichy lenó u. 23. Teldón

Frakk és szmoking
öltönyök kölcsönzése, keveset hM*"**1 
térllruhák IcoolcaAbban 8tph»tOK. 
Bármilyen MrfiruhAfta* áhan 
dóén ve zck. Frnet A. £■!••» 
Saerer.sen-utca 47. Telefon ------

Onmviwtí: Ounw* <>>*•*


