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Holt ponton
n Mi-orosz tárwoISsolt

London, junius 29.
Az angol-orosz tárgyalások az 

Újságok híradása szerint holtpontra 
jutottak, mert orosz értékpapírok 
angol tulajdonosai visszautasították 
a szovjetmegbizottak javaslatait.

A hollandusok 
Mezőkövesden
A Budapesten időző hollandi ven

dégek vasárnap reggel, Neuge- 
bauer. Vilmos, a Gyermekvédő Liga 
igazgatójának kíséretében Mezőkö
vesdre utaztak, hogy tanúi legyenek 
a Péter-Pál napi hagyományos Jé
zus szive körmenetnek.

A hollandi vendégeket a főtéren 
közel harmincezer főnyi közönség 
fogadta, élén a községi elöljáróság
gal.

Délelőtt tíz órakor indult el a 
körmenet, melyen huszonnyolc-hár.- 
miueezer ember vett részt. Pittö- 
reszk szépségű látvány volt a terka, 
matyó népviseletü hatalmas tömeg. 
A hollandusok alig tudtak betelni 
a gyönyörű látvánnyal, amit a gaz
dag hímzésű ruhákba, díszes inatyó- 
főkötőbe öltözött mezőkövesdi nép 
nyújtott, amint lengő templomi 
zászlók előtt énekelve vonult végig 
a községen.

A körmenet után tábori mise kö
vetkezett, melyet az egri érsek he
lyettese celebrált.

Délben társas ebéd volt, melyet a 
községi Szövetkezet udvarán felépi- 
’ett lombsátorban szolgáltak fel. 
bited alatt a vendégek szórakoztatá
sról a mezőkövesdi dalárda gon
doskodott. Számos pohárköszöntő 
hangzott el, melyek során Kiszely 
“al községi főjegyző üdvözölte a 
vendegeket, majd J. Goossen hágai 

a hollandusok nevében mon
dott köszönetét a szeretetteljes ven
déglátásért. A vendégek fogadtatá
snak munkájában Zsóri Lajos fő- 
“Wahiró és neje odaadással mű- 
lói Jí?/'re- A holland vendégek 

te hat órakor érkeztek vissza Bu- 
iaP6stre. szivükben egy felejthetet- 
lenul SZep nap emlékével.

Elpusztított
a forgószél «cy amerikai 

várost
In..- . t'lovelaild, junius 28.

fito?H1n-vuros’‘.t forszéi elpusz- 
élpizt l'lr szer*nt háromszáz ember 
hii-rnk VPíi.z'ptte, ezerötszáz pedigMediák, hogy £ 
tiri,;. 1'on,bí"lí'11- A táviró- ós 
' megszakadt
''bMrizni nv.v',1lrt.s“KAt n,‘m 'ehet 
Loralnkn' ' lllzull‘>csapat érkezett 

összeomlásakor nó- 
'"IwósA *ra,,"!r megsebesült. Más 
ni|w.tuli Í.nu2.r *1* n. koránban öl
ti ...'íz; i n,bore'{ szanm meghal adja

Szerdán kibocsátják 
a kölcsöniegyzési felhívásokat 

Amerika a kölcsönösszeg egyötödét vállalta 
Hír szerint túljegyzésre lehet számítani 

Augusztusban uiabb kölcsönt kapunk Angliától
London, június 28.

(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) A magyar kölcsön elhelyezését célzó tárgyalások már juitivs
21-én befejeződtek, a. jegyzési felhívás kibocsátása azonban pár napi halasztást szenved, mert előbb meg 
kellett várni a newyorki tárgyalások eredményét. i

Newyorki jelentés szerint egy amerikai pénzcsoport tízmillió dollárt vállalt a magyar kolcsönösx- 
szegből. Az amerikai vállalkozás perfektuálásának híre ma érkezett Londonba, néhány nap alatt befeje
ződnek az előmunkálatok, úgy hogy legkésőbb szerdáu már sói; kerül az emittálásra.

Paris, jun. 2ík 
(A Hétfői Napló külön tudósítójától) A hét folyamán kibocsátják a magyar kölcsön Jegyzési M- 

hivásait. Minthogy Amerika tízmillió dollárt, vagyis ötvenmillió magyar aranykoronát vállalt, úgy Mr- 
Iik, hogy a kölcsönösszeg túljegyzése várható, mert Csehország is tekintélyes részt jegyzett Spanyol 
olasz és francia bankok hozzájárulása is biztositottnak tekinthető.

London, június 28.
(A Hétfői Napló külön tudósítójától.) Angol és magyar pénzügyi körök között tárgyalások tohfnak 

egy rövid idő alatt visszafizetendő kölcsön plaszir ozásár ól. A tárgyalások sikerrel kecsegtetnek. Anglia 
augusztusban háromhónapi lejárattal nagyobb fonthitelt nyújt Magyar országnak a gabonakampány lebo
nyolítására. Ez a kölcsön független a szanálási akciótól.

jtuperlék és a szocialisták
elgáncsolták a fővárosi javaslatot

A fajvédők Wolffék szolgálatában — Csendes obstrukdó 
az Indemnitás vitájában — A szocialisták beugrottak 
a fajvédőknek — A kormánynak is kellemes a javaslat 

elódázésa
Hotek óta egyetlen kórdéso a napi po

litikának, hogy mi lesz a fővárosi tör
vényjavaslat sorsa. A Hétfői Napló jól 
informált helyről szorzott értesülés alap
ján elsőnek írta meg a fővárosi lapok 
közül, hogy a kormánynak egyáltalán 
nem kellemes a gondolat, hogy a mai 
politikai szituációban a fővárosi tör
vényjavaslatot let ár gy altassa s ennek 
megfelelően a választásokat még ez évre 
elrendelje.

Informátorunk rámutatott arra, hogy 
a javaslat ellen kifogásai vannak nem
csak a jobboldalnak, do a baloldali pár
toknak is és így könnyen megtörténhet, 
hogy a javaslat tárgyalásánál a kor
mányt meglepetések érhetik.

Az ellenzék egy részének, főleg Hát
ságéit 6b tfgronék intervenciójára mégis 
sikerült annyira tisztázni a közöli na
pokban a holyzotet, hogy a miniszter
elnök a nemzetgyűlés plénuma előtt nyi
latkozatot tett arra nézve, hogy ameny- 
nyiben az ellenzék lehetővé teszi a javas
latok gyors letárgyalását, ami nem 
érinti az ellenzéki kritika jogát, akkor a 

nem lehet kormány kötelezően Ígéri, hogy a fövá-
- ......! érkezett rosi választásokat nujg ez évben megtör

sz elmondta,t hogy a tatja s ezzel véget vet a mai törvényen 
kívüli helyzetnek.

Néhány nappal ozolőtt az ellenzék 
pártjai közt orré nézve mog is volt a 
hallgatólagos megegyezés.

Szombatra azonban felborult a hely- párt, sem a szocialisták .................
zet. Mint megbízható bolyról értesülünk, mego u<di. i az indemnitást. Ezt inn- 
Wolfféknak — bármennyire hangoztatják , tatja havi modoruk is. Jóhiszemű Ito- 
Í8 az ellenkezőjét — kellemetlen a fővá- • ugrásukkal azonban kétségtelenül támo-

t'or^7aeOSi jun- 28.
"ílmfílié embert megölt é«. “<• dollárnyi tárt okozott.

I rosi választások gondolata, mert tisztá- 
I bán vannak azzal, hogy az új választás 
j derékon töri városházi uralmukat. Arra 
i sem lohotott Töményük Wolfféknak, 
i hogy a javaslat tárgyalása sorún siko- 
I rülond a miniszterelnök jóindulatát a 
■ maguk számára mogszerozniök. Ilyfor- 
I mán egyetlen mód állott rondolkezésük- 
ro: a javaslat tárgyalását lehetetlenné 
tenni.

Ismeretos volt ugyanis, hogy Bethlen 
gróf ragaszkodik ahoz, hogy a Lláz leg
később július közepe. táján megkapja 
nyári vakációját s így a fővárosi javas
lat tárgyalása megakadályozásának ké
zenfekvő alkalma az indemnitás meg- 
obslruálásában kínálkozott.

Ezt a szerepet vállalta a fajvédő cso
port — informátorunk szerint — Wolf
fék felkérésére. És a fajvédők valóban 
csütörtökön mog is kezdték a csendes 
obstrukciót az indemnitás ellen.

A fajvédők azonban nem bírták volna 
sokáig a harcot, annál kevésbé, mert 

i Wolffék nyílt’ támogatására nem számít- 
j haltak. Ezért a fajvédők a szocialistákat 
és a Kossuth-pártot környékezték meg 

I és a jmlitlkai helyzet hamis beállításával 
sikerült is elérniük, hogy a szocialisták 

' és a Kossuth-párt szombatra erede* tér- 
I vüktől eltérően szónokot iktattak az in- 
demnitás vitájába.

| zf? kétségtelen, hogy sem a Kossuth - 
nem akarják

.gátlók a fajvíMk akcióját a indirekta 
Wolffék, sőt a kormány malmára haj- 
tolták a vizet.

A helyzet ugyanis az — mint beavat 
tott helyről értesülünk —, hogy a mű 
niszterelnöknek módja sincs július köze
pén túl együtt tartani pártját, az indem* 
nitást kedd előtt logjobb akarattal so 
fejezhetik be s így a fővárosi javaslat 
le tárgyalására alig maradhatna 3—4 
nap, ami egy ilyen fontos javaslat le- 
tárgyalására mégsem elegendő.

Informátorunk rámutatott arra is, 
hogy a Kossuth-párinak és a szocialis
táknak ez a jelentéktelennek látszó tak
tikai botlása jelentős kihatással lehet a 
fővárosi választások egész sorsára, mert 
őszre könnyen előállhat az a helyzet, 
hogy életbevágóbb javaslatok miatt q 
fővárosi javaslatok tárgyalásának idő*, 
pontját bizonytalan időre kell kitolni.

Ugrón Gábor
a fővárosi tör vény javaslut körüli bo
ri vadalmukról így nyilatkozott a Hétfői 
Napló munkatársa olőtt:

— A parlamenti ellenzéknek egyik ki
sebbsége napokon keresztül húzza az in
demnitás vitáját, anélkül, hogy valami 
érdemlegeset mondana. Úgy látszik, újra 
szövetség jött létre a fajvédők és a szo
cialisták között, úgy, mint a szanálási 
javaslatok vitájánál. A fajvédő-szocla- 

I lista szövetség most elérte azt, hogy a 
i kormány a felelősséget az ex-lexért és a 
fővárosi választások kitolásáért az ellen
zékre hárítja, esetleg vissza is vonja a 

| javaslatot és ezzel a választásokat el- 
| halasztót.ja. Wolffék joggal nevethetnek 
a markukba, mert befolyásuk a főváros 

I iigyoinek intézésére továbbra is érintet- 
j len marad. Csak csodálkozni lehet azon, 
[hogy a szoclálfhták, akik 
I számú mandátumra tehetnek majd szert 
i a fővárosi választásokon, könnyelműen 
lemondanak a községi ügyek irányítású- 

| nak lehetőségéről. Obstrukciós játék ez, 
mert ma már nem lehet komolyan venni 
alt az ellenzéki törekvést, hogy n kor- 

I mányi bele kell kergetni az ex-lexbe, 
' Az ex-lex nálunk már szabály és nem

tpklntólyos
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kivétel. Arra sem lehet építeni, hogy 
SmttA főbiztos esetleg konzekvenciákat 
von lo az ex-lex bekövetkezéséért. Smlth 
Ismeri a magyar politikai helyzetet, kü
lönben fa aranyköltségvetés készítésénél 
tartunk, nincs tehát nagy jelentősége az 
ex-!exnek. Csak dicséret illeti Rassay 
Károlyt és mindazokat, akik a fővárosi 
javaslat törvényerőre emelését sürgették 
és ezért fáradoztak, az elgáncsolok vál
lalják most a felelősséget a nyilvános
tág előtt.

Sándor Pál
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A közvélemény előtt joggal érthe
tetlen, hogy azok u liberális és szocia
lista képviselők, akik állandóan Wolff 
Károly uralmának mielőbbi megbuktatá
sát sürgették, most nem akarnak áldo
zatot hozni a fővárosi javaslatnak még 
a szünet előtt való letárgyalása érdeké
ben.

— Mindenki azt kívánja, hogy a fővá
ros végre megszabaduljon a Wolff-érától, 
de — úgylátszik — éppen nzok nem akar
nak semmit sem tenni ebben az irány
ban. akiktől ez közvetlenül függ. Azt én 
is elismerem, hogy a fővárosi javaslat 
jelenlegi keretei nem felelnek meg a 
követelményeknek, azt is koncedúlom, 
hogy nz ellenzék jogosan bizalmatlan a 
kormány iránt; minthogy azonban a fő
városi javaslat törvényerőre emelése 
eszközül szolgálhat arra, hogy még ez 
évben megtartassanak a fővárosi válasz
tások és ezáltal alkalom kínálkozik 
Wolffék félretolására: minden ellenzéki 
képviselőnek kötelessége lett volna az 
indemnitdst gyorsan keresztülengedni és 
ezzel a fővárosi javaslat törvényerőre 
emelését lehetővé tenni. ,

_ _ | egész finom minő- női13Sk»r I fíitóa “_l.1 UBSZO ÜClpC 

Í Tenni*, torna, strnnti é* ut> 
caí cipők fehér és szürke és barna 
színekben vastag vürÖ9 gummitalp- 

u ia minőség és kivitel. Férfi nagy-
90

pal, gyönyörű la minőség és kivitel. Férfi nagy
ságban ~»mO «x«r. _____ ________
j"*na legfinomabb minőségű, valódi 
9 I <Wlfzerl duplatalpíi, francia fazonú, ecész la 
I 1 bivaly bőrtalpú teniaaclptf-nek.
Férti nagyságban 240 exer

G vermek vászon-és bor- 
MlMfil* minden nagyságban ésforinábanAllan- 

dóan raktáron és olcsó árban éru- 
gl itatnak_______________ _____________
Cranílálnkr k<”*n1egcs minőségben és 
dZaalUCtflUK elsőrangú kivitelben dupla
varrással ésdtipliUalppal külföldről ismét érkeztek
Oyer-rrok gummltalpu vtiioncIpB 
25—,<j-.g 80 eiar korona 

SCHÁFFER cégnél, Budapest,
I. kar., Oöbrentel tér 4-6. sxkm 
Telelőn: 5-71. Sár- é* hftclpGk most le- 
•■Állított Árban. Kereskedőknek engedmény

Vidékre utánvéttel

Alföld Alpesi TURAUT
Austro Daimler

kis hathengeres
10/40 HP A. D. M. typus
6 győztes
1 díjnyertes

Első győztes
Báró Volder Malberg nyeri az 
Osztrák Automobil Club diját és a 
Boech-díjat

Hét második győztes
1. Linlngor—-Kanunergruber nyeri 

a Magyar Királyi Kereskedelem
ügyi miniszter díját

2. Renner C. F. nyeri Szeged város 
díját

Harmadik győztes
Bann Loo nyeri a Magyar Automobil 
Iparosok Országos Szövetsége díját

Negyedik győztes
Szalay Horbort nyeri az Osztrák 
Automobil Club diját

HntodiK győztes
l.udwig Ottó mérnök nyeri Zichy 
Béla Rezső gróf díját

Tizenkilencedik győztes
Hacker Artúr bronzplakett

Legjobb Clubteam
Az Osztrák Automobil Iparosok dija

AustroDnlmler.-MÁG.PUCH
elndisi Központ:
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Mennyi o szahszerezeíek M-toéW
Petrovácz Gyula számadatainak hitelessége — Szabó Imre 

a bevételek felhasználásáról
— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —

Petrovácz Gyula a nemzetgyűlé
sen azzal vádolta meg a szocialis
tákat, hogy még mindig nem szá
moltak el a munka nélküli segélyek
kel. Beszédében Petrovácz azt az 
állítást is megkockáztatta, hogy a 
szakszervezetek hetenként tizmil
liárdot szednek be tagdijak fejé; 
ben. Erről a nagy feltűnést keltő 
ügyről megkérdeztük

Szabó Imre 
szociáldemokrata nemzetgyűlési kép
viselőt, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatár
sának:

— Azokról a munkanélküli segé
lyekről lehet szó, amelyeket a Ká
rolyi-kormány idején, illetve a kom
má n alatt kaptak a szakszerveze
tek. Ezeknek a segélyeknek az el
számolása már megtörtént 
domásom szerint

minden szakszervezet a 
szervezeti Tanács utján

és tu-

Szak- 
------  _ ---------------- -----vissza

fizette az utolsó fillérig
azt az összeget, amely az állam- 
péuztárnak visszajárt. Egyébként 
a Potrováczók irányítása és bölcs 
vezetése alatt álló elöljáróság' ha
vonta pontosan

ellenőrzi a hatásköre alá tartozó 
szakszervezetek pénzkezelését

ezredparancsnok
Egy nagystílű szélhámos karrierje és bukása

Bukarest, jun. 2A 1 megszállott területeken. Do nemsokára
Tegnap kezdtí meg a negyedik divizió I megbukott a németbarát Marghiloman- 

olsőszámu hadbírósága Popescu ezreden1 ’ i ,x n .1.. i—
elnöklete alatt Anghel Constantán tény
leges káplár bűnügyének tárgyalását 
Anghel Constantin Anghelescura vál
toztatta a nevét

kinevezte magát őrnaggyá s végig- 
szélhdmoskodta az egész országot.

Jogtalan egyenruhaviselésért és külön
böző visszaélésekért vonták felelősségre 
ezt a nagystílű szélhámost, akinek érde
kei karrierjét egy ránézvo szerencsétlen 
intermezzó törte ketté. Jellemző vakme
rőségével o rendelkezésére álló külön
féli pecsétekkel a birtokában Anghel 
Constantin bizonyára nem elégedett vol
na meg őrnagyi rangjával, hanem még 
feljebb hágott volna néhány fokkal a 
katonai ranglétrán. Mert képesógej meg
voltak hozzá.

191( március másodikán Galacban tar
tóztatták 1« Anghel Constantint első Íz
ben,

Ekkor még csak kapitányi rangot
viseli

és azt állította, hogy ax 5. gyalogezred
ben szolgál. Erős fedezetei Jasiba kísér
ték, do április közepetáján megszökött 
a börtönből. Grigoroscu Rau] 5. gyalog
ezredben főhadnagy ismét elfogta Ang
iiéit, aki

meg akarta vesztegetni, hogy mene
külni hagyja, de a tiszt elutasította 

a pénzt éi letartóztatta.
Megmotozásakof nagyobb összegű 

pénzt, sok hamis kiutalást, amelyekkel 
sin erőtlen összegeket vett fel a pénzügyi 
adminisztrációktól, továbbá az I. had
test parancsnoksága által kiállított Ang- 
heleBcu Constantin kapitány nevére szó. 
ló parancslevelet találtak nála, mellyel

egy szép napon, amikor a kapitány 
ur az állomás előtt sétált és nagy 
hangon osztogatta jobbra-balra a pa
rancsokat, két régi feljebbvalója: 
Bírón Vladimír és Musetescu Apos
tol főhadnagyok felismerték és fel

jelentették.
Anghelt letartóztatták, de 1918 decembe
rében újból sikerült Jilava börtönéből 
megugrania.

Anghel ezután Erdélybe tette át a 
székhelyét.

Az 1919. év tavaszán Marosvásárhelyen 
tűnt fel, ahol azzal a paranccsal

jelentkezett az ott állomásozó 97. 
gyalogezred garnizcnijándl, hogy őr

nagyi ranggal áthelyezték.

Ebbeu a minőségben a legnagyobb rend
ben töltötte be zászlóaljparancsnoki tiszt
iét, majd térparancsnok, segédtiszt és 

._ ____________ _____ „ helyettes ezredparancsnok lett. Azután
ingyen utazhatott a vonaton azonkívül aa aradi helyőrség parancsnokává és az

1___1VL1. . A— ........ 4 n 1. 1... 1 4..1J1____1,,,. r ,a hadte.l több bélyrpzSj^t, amelyekéi 
arra hasendll fél, hogy hillönbtiíö novak- 
r» khebb-nadyobli ösxtrgekel vényén föl 
Oatatcu-Alba katonai fogházba vitték, do

a, örök elaltatdea után innen U 
mtfrökött.

Sokéin kutattak utAna erodménytolonül, 
a hntOaérok végleg nyomét vontat ték. morf iicrrr Viiwlnéé V__  ... . ....mert usy hirlotl, hogy a eiélli&moa kHl- i 1’raortfk “ kolozsvári állomáson. Egy: 
r»ldr. menekült A bnknreoll bika «Un:f4n”eví “’-Uielyol.tos loplozto lo, oki 

iPotaln tábornok kioírotében volt és
> Iwrelt katona Imin , ózonnal letartútatlo az áiörnngyot, akl-
éníftuáAnnf o i^lkthnorrdgok nők Így tűrt ketté kalandos karrlérje.

egéss sorát követte el Anghel bíróság elé került
“ o.Urák-mBgyar.n6M6t WRrtok » blró,á« 1W»|

és még a legextrémebb kurzusidők
ben sem fordult elő, hogy külön 
vizsgálatra okot találtak volna. Vi
déken az ellenőrzést a főszolgabiró 
gyakorolja.

— Ami Petrovácznak azt a nagy
hangú kijelentését illeti, hogy he
tenként tizmilliárdot tesz ki a szak
szervezeti tagdijak összege, csak 
ennyit állapitok meg:

— Legfeljebb kétszázezerre lehet 
tenni a tagdíjat fizetők számát. Az 
átlagos tagdíj másfélezer korona,

a heti összes tagdíjbevétel tehát 
300—109 millió lehet

Ez nem pontos összeg, de sokat 
nem tévedhetek.

— Ezt az összeget a legkülönbö
zőbb népjóléti célokra használjuk 
fel. A munkanélküli segélyek óriási 
összeget emésztenek föl, ezenkívül 
özvegy- és árvasegélyt, halálozási 
segélyt adunk. Nagy összeget tesz 
ki a rokkant és aggkori segélyezés 
is. Amit az állam nem tudott meg
csinálni, a szakszervezetek megcsi
nálták. Például a rokkant famun
kások havonként 200 000, a föld
munkások 150.000 korona segélyben 
részesülnek. Mindezeken felül in
gyenes jogvédelmet nyújtunk min
den munkásnak, továbbá teljesen 
díjtalanul adjuk a szaklapokat.

kormány, a helyébe korült Coanda-kabi- 
net elrendelte a mozgósítást.

Az első tisztek között, akik eleget 
tettek a bevonulási parancsnak, ott 
volt az ál-Anghelescu kapitány is.

A központi hatalmak csapatainak kivo
nulása után a bukaresti hadkiegészítő 
parancsnokságnak nem voltak tisztjel és 
igy történt, hogy

Anghelescn kapitányt kinevezték ; 
Mizii állomás parancsnokává.

Ez az állomás Buzau ós Ploesti között 
van, azon a vonalon, amerre a megszál
lás elől elmenekült bukarestiek logtönie- 
gesobben tértek vissza — Anghel szeren- 
csétfenségére. És 

erdélyi vasutak katonai felügyelőjévé! 
nevezték 'ki. Egész idő alatt

bámulatot hozzáértéssel fogadta az 
inspioidlő tábornokokat, akik mind 
meg voltak elégedve vele s meg is 

dicsérték
Fatállá véletlen volt, hóm-, majdnem 

osryévl szélhámoskodás utón Angiiéit fel-

berendezések, sezlónok, matracok 
íróasztalok,zsurasztalok, KobS 
és bőrgarnitúrák, tervra zszS 
teljes lakberendezések, a le<>em 
szerübb és legpazarabb kivit®

teért,

hifibe
30% engedménnyel kapható.

Kitiltsa
butomagykerejkedó és lakberendezőm

Budapest IV, Hajú ucca 12-14.
tér és Kristóf tér között:

Cérnagrenadinok 
Eponzskelmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Libertik, pikék 
Vásznak, sifonok 

óriási választókban, jutányos áron

divatáruházéban

Király-ufca51szám
(Akácfa-utca sarok)

AZ UJ 5/20 HP
MAGOMOBIb
(A túrakocsik legkisebbike)

lOzprábája:
ALFÖLD-ALPESI

TURBÓT KM.
(2200 kilométer'

QyfizfES
C, C. Friese arany plakettet, az 

Osztrák Automobil Club díját 
és a Poíover díjat nyeri

Dr, Szeínár Aíadárné bronz pla
kettet és báró Haymeríe club
elnök díját nyeri

Színi János ezüst plakettet nyeri

Magyar Általános Gép
gyár R.-T., Mátyásföld 

■Itedtsl kttzpont i 
Budapait VI, Liszt Faranc t«r • 
Találom 5 72, Jóitat ”
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Tíz esztendő
s 7’°, Tíz esztendővel ezelőtt ölte 
yllégot I ' j ó a Monarchia 
■^nrókösét" Tíz esztendő előtt a 
trówroKOI~‘ „ától mámoros embe- 
“f’SfSeű éltették a háborút. 
ASmámoros vágy fogta el az 

Á, ifjak és öregek egy- 
“S bosszútól lihegően kiáltottak: 
Akim a háború!
Lóú tíz esztendő telt el. Magyar 
.„„i ázott Szerbia agyagos földje, 

vér táplálta a szűz Karpa- 
IU'?g'r‘l,.’vv<'seit magyar, ver patak- 
W?t Wolhvma hómezőin, Doberdó 
tosíkián és a Piave völgyében.

Magyar anyák könnyel duzzasz- 
, mlr meg a magyar folyókat es 
„fakókat. magyar sóhajtás teli
zte a levegőt, magyar nyomoru- 
J'gtegzegődött rabszolgájául az elet- 

“riz esztendő. És szenvedéseink 
véitelenségc nem merült ki. liz 
Sndő nem volt elég a™ hogy 
Sinassza a magyar anyak kony- 
nve?t, nem volt elég, hogy kitörölje 
a fájdalom emlékeit, nem volt eleg. 
LJ elsimítsa a gyötrő szenvedes- 

azokat a fájdalmait, amelyeket 
, hátam rémsége szántottak ar- 

^TÍT'esztendő múlt el S azóta ki- 
zózölgött lázas fejünkből a habo- 
nis lelkesedés mámora. Nem tudunk 
főbbé lelkesedni az ellenség pusztí
tóért s ami tiz év: után megma
radt bennünk, az csak a szenvedés 
nyomora, a kétségbeesés, az aggoda
lom a holnapért, a nélkülözés.

Ma, amikor tiz esztendő határ- 
mesgvéjén állunk, önkéntelenül fel
vetődik lelkűnkben a kérdés: miért 
ontottuk vérünket?

És előttünk áll a borzalmas va
lóság’ ezeréves országunk megcson
kítva, Erdély bércei közt idegenek 
ütik győzelmi orgiájukat s hozzánk 
aak sok ezer magyarnak fájó két
ségbeesése haitik, Pozsonyban és 
Kassán ellenségek tivornyáznak ,s 
a gazdag rónáju Bácska aranykalá
szait ellenségek, aratják.

Háremért verekedtünk, hát ezért 
voltunk hősök, félistenek?

És mit találunk a megalázott, a 
megcsonkított, a feldarabolt, a vé
rét vesztett, az erejétől megfosztott 
csonka ország határain belül?

A költő fájdalmas kétségbeesett 
jóslatszerü szavai adják meg a vá
laszt: apát fiú elád.

Az ezeréves Magyarország rónáin 
aranykalászok érnek, patakjainak, 
folyóinak vize elolthatná szomjun- 
kat, a magyar levegő tisztasága da
gaszthatná keblünket és mégjs a 
nyomor, a szenvedés, a kétségbeesés 
moraja zúg végig e hazán; a gyű
lölet, a meg nem értés, a széthúzás 
lett úrrá e múltat és jövendőt meg
bűnhődött nemzet fiain.

Hát ezért verekedtünk, hát ezért 
voltunk hősök, félistenek?

Tiz esztendő előtt indult útjára a 
magyar végzet. Tiz esztendő múl
tával csalódottan állapítjuk meg, 
hogy hiábavaló volt a sok könny, 
a sok vér, hiábavaló volt az ország 
kidarabolása. Ma, tiz esztendő múl
tával, árvábbak, szegényebbek va
gyunk.

Ez a tízéves évforduló, tiz évnek 
verrel-könnyel itatott sóhajokkal te
lített napjai meg kell, hogy tanit- 
janak bennünket arra, hogy uj éle
tet kell kezdenünk. Fakad-e remény 
® magyar szenvedések égboltján? 
Kell, hogy fakadjon. A kiontott vér, 
a kiömlött könnyek a letiport ma- 
&yar büszkeség meg kell, hogy ta- 
w in bennünket arra, hogy uj éle
tet kezdjünk. Új életet a megértés,

2 egymást becsülés, a szeretet je- 
ui- n; mert különben csak a pusz- 
lphf »a borzalmak utálatossága 
íví1 3,,vo. 8Or8unk s akkor az ezer- 

orszag utolsó romjain önma- 
szemrehányással kér-

k.'t e iiuk; hát ezért verekedtünk, 
^zert voltunk hősök, félistenek?

SLL n6| C|Pg.

I*MletfIxelésre
nUn hóssfthnk•••« erdélyi, Bérkocsis u. 39

Hazay Samu báró 
a háborús felelősség kérdésér&J

Milyen szerepe lehet Magyarorszáisnafc uj 
hábopu esetin

— A Hétfőt Napló tudósítójától. —
Hazay Samu báró vezérezredest, a kozni, hogy a tulajdonképpeni mo’- 

háborus idők honvédelmi miniszterét | gósítást Oroszország már 1!) P- 
u szerajevói merénylet 10-ik évfordu-I rilig.'tban megkezdte, mikor 
lója alkalmából felkerestük, hogy j távol Keletről óriási csapattömege 
felidézzük a múlt nagy emlékeit s j ]{et dobott a galíciai határra, 
megtudjuk, mint gondolkodnak ma, _ a. központi hatalmak politi- 
tiz esztendő után azok, akik egy- kája defenzív politika volt. Az éle- 
koron a hatalom magaslatán állották. I védték. Németország a hadi;

z j__ z_, 8ar(J0| —jnint vesztes fel — fizetni
„1__ v„. .1......... 1 nem.
mert ez a háborús kezdeményezés 
vádjának elismerése lenne.

— Mi lehet Magyaroszág 
egy elkövetkezhető háború 
— kérdezem.

— Erre a kérdésre nehéz 
let — mondja Hazay báró. A mai 
helyzet mérlege úgy alakult, hogy 
a mérleg két serpenyője közül az, 
amelyik a könnyű tehetetlenséget 
tartalmazza, fent van, míg a másik 
lent, nagyon lent van. A legyő- 

y(ll _ j zött államok nem rendelkeznek az 
első i erőszak semmi olyan attribútumával, 

mellyel háborút lehetne viselni. Le- 
I hetetlenésg tehát megrajzolni a 
jövő Iái képét. Ez az általános hely
zettől függ. Ebben a legkülönbö
zőbb természetű esélyek, konstellá
ciók játszanak közre. A jövő eleme 
ma a bizonytalanság.

— A magyar nemzet háború alat
ti szerepéről pedig csak ennyit: a 
magyarság, mint már szám szerinti 
adatokkal mutattam, számarányán 
felül hozott áldozatot

Sági Pál

szerepe 
esetén?

a fele-

A vezérezredes ur Fehérvári .......
lakásán fogadta a Hétfői Napló! akarja. Jóvá tóiéit" "azonban 
munkatársát, akinek háborús vissza- — •• v/.i------- i---- 1 —;
emlékezései köréből a következőket 
mondotta:

— A lipcsei csata vezérkari főnö
kének, Klausevic altábornagynak a 
könyvében olvastam azt az alap
vető tételt, hogy a háború a poli
tika eszköze. A magam nézőszö^é.- 
ből ezt igy definiálom: háborút, a 
háborúért, l‘art pour l‘art ma már 
nem viselünk. Tehát helytelen a 
közvéleménynek az a felfogása, 
hogy a háborút Ausztria-Magyar-1 
ország idézte fel, mert az 
hadüzenetet mi küldtük.

— A háború a politika eszköze, 
a politikának pedig háború által 
elérhető céljai vannak. A mi poli
tikánk védelmi jellegű volt. Hogy 
az antantnak pedig bizonyos — 
háború által elérhető — céljai vol
tak, amellett tanúskodik az, hogy 
már a kilencvenes években i.tt járt 
a kontinensen Edward angol ki
rály, aki már ekkor az antant- 
gyüriit akarta összekovácsolni.

— Arról sem szabad megfeled-

Bethlen István tanácskozásai 
a falwétasági bizottság megalakulásáról

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A szanálással kapcsolatosán ta

karékossági bizottság felállítását 
vette tervbe a kormány. Kitűnő 
forrásból azt az értesülést szerelte 
a Hétfői Napló munkatársa, hogy 
a takarékossági bizottság megalakí
tása aktuálissá vált. Informál őrünk 
szerint legalább három és legfel
jebb öt tagból fog állani a taka
rékossági bizottság, amelyet a kor-

Csehszlovákia Oroszországnak itarli adni 
íz Erdős Kárpátokat

A hír kínos benyomást keltett Lengyelországban
Varsó, junius 28.

A lengyel kormányt egy barátsá
gos hatalom bizalmasan figyelmez
tette arra, hogy Benes Ede dr. cseh 
külügyminiszter az Erdős Kárpátok 
vidékét, az u. n. Ruszinszkót az 
oroszok kezére akarja juttatni. 
Erre vonatkozólag már megbeszé
lések folytak Prága és Moszkva 
között és Benes tapogatózott a 
francia diplomáciánál, úgyszintén 
Rómában is.

Az értesítés kínos benyomást kelt 
lengyel politikai körökben, mert ha 
Benes terve megvalósulna, Len
gyelországot az a veszedelem fe
nyegeti, hogy elveszti Kelet-Gali-

I

Egy földbirtokos titokzatos
eltűnése

Birtok vásárlás ügyével elcsalták és péntek óta nyomavesxett 
Vasárnap este a főkapitányság köz-1 nézi a birtokot. Ila mogfelel, nyomban 

ponti ügyeletén egy újabb titkozatos ol- ] meg is vásárolja, illetve foglalót ad rá. 
tűnést jelentettek be. Egy dúsgazdag Brauch 240 millió koronát vett magához 
földbirtokos pénteken délután eltávozott ért azzal eltávozott. Hozzátartozóinak azt 
a lakásáról azzal, hogy Maglódra utazik mondotta, hogy még pénteken este haza- 
birtokvásárlás miatt és azóta nem adott 
életjelt magáról. Tekintettel arra hogy 
a földbirtokos távozása alkalmával jelen
tékeny összeget vitt magával, hozzátar
tozói bűnténytől tartanak.

Brauch Antal földbirtokos pénteken azt 
mondotta hozzátartozóinak, hogy egy ki
sebb birtok családi házzal eladó Magló
don. Elutazik a közeli községbe és meg-

ért azzal eltávozott. Hozzátartozóinak azt

tóf. Azóta nőni jelentkozott.
A Hétfői Napló munkatársa, elment az

1 eltűnt földbirtokos családjának Vilmos 
császár utón lövő lakására, ahol az eltű
nésre vonatkozólag Brauch felesége a 
következőket mondotta:

— A férjemet a múlt héten két fiatal
ember több Ízben fölkeresto. Azt inon- 
doltúk, hogy egy Ingatlanforgalmi Iroda,

•

inány jelölése alapján a parlament 
választ meg-, azonban nem pártpoli
tikai alapon. Bethlen István gróf 
miniszterelnök már tárgyalt is ez 
ügyben egészen bizalmas fonná bán 
a két kiszemelt ellenzéki politikus
sal aziránt, hogy hajlandók-e a 
takarékossági bizottságban tagságot 
vállalni.

ciát és , be lesz szorítva Német
ország és Oroszország közé. Attól 
tartanak, hogy az uj francia kor
mány, amely egyik programpont
jául tűzte ki az Oroszországgal 
való jó viszony helyreállítását, nem 
fogja útját állani Benes tervének.

A kormánynak arról is van tudo
mása, hogy Prágában Kadlec pro
fesszor nemrég felolvasást tartott, 
amelyen hangoztatta, hogy Cseh- 
Szlovákia az Erdős Kárpátokat 
csak letétként tartja kezében, de 
majd annakidején át fogja adni 
Oroszországnak, mert politikai és 
gazdasági okokból határos akar 
lenni vele.

tulajdonosai ós tudva azt hogy a férjom 
Post közelében birtokot akar vonni, el
adásra kínáltak neki egy birtokot Mag
lódon. A férjemnek azt mondották, hogy 
a birtok toljes felszereléssel egy milliárd 
koronába korül, de ezt az összeget nem 
kell egyszerre kifizetni. Az összeg hu
szonöt százaléka a szerződés megkötése 
napján fizetendő, a többi pedig megegye
zés alapján. Csütörtökön azt mondották 
a férjemnek, hogy pontokén okvetlenül 
nézze meg a birtokot, mert a birtokra 
vevő jelentkezett és kár volna a kedvező 
vételt elszalasztani. Férjem hallgatott a 
két fiatalember rábeszélésére és pénteken, 
ebéd után magához vett 240 milliót és 
azt mondotta, hogy elutazik Maglódra.

— Ebéd után a 7’atermo-kávéliázba 
ment, ahol a két úrral randevúja volt. 
Legutoljára a kávéházban látták a férje
met ,aki félórás ottartózkodáa után eltá
vozott a két fiatalemberrel. Szombaton! 

I a kisfiámat Maglódra küldtem, hogy 
, tudja meg, mi történt a férjemmel. Ott 
I azt a választ kaptuk, hogy a férjemet 
nem is láttál: Maglódon. Minthogy va
sárnapig a férjem nem jelentkezett, va
lószínűnek tartom, hogy esetleg bűn
ténynek lett az áldozata.

A titokzatos olünési ügyben a rendőr
ség megindiotta a vizsgálatot.

Széljegyzetek
CSENDES OBSTRUKCIÓ NETÁN, 
ami az indemnitás vitája körül tör
ténik? A jelek azt mutatják. Nem, 
harcias öbstpukció, csak amolyan 
csendes, mint a ferbli, amelyet szin
tén csendesnek mondanak, de azért 
hazárdjáték. A leghazárdabb. ame
lyen át már elúsztak nemesi kúriák 
is.

Ilyen csendes ez a mostani ob- 
strukció is. Nyíltan megmondjuk, 
hogy Wolffék hazárdjátékaGömbös- 
ék strohmankodó kibicelése mellett.

És nem tudjuk, hogy nem úszik 
e el ezen acsendes obs frakción ke
resztül Wolffék javára a fővárosi 
választás.

Pedig az is felér nyereségnek 
Wolffék számára egy nemesi kúriá
val.

LENDVAY EDISON a legna
gyobb magyar feltaláló, önmagát 
találja fel. Ügyesen. Rekorder, ebben.

Pénteken történt. A magyar Edi
son a 'parlament biifféjében kereste 
önmagát. Hírnök jött s pihegve 
szólt: botrány. Az agilis honatya 
nem habozott. A vihar dúlt a terem
ben. Láng János honatya buzgólko- 
dott jobb ügyhöz méltóan. Még Bó- 
gya János is csak csendben, asszisz
tált.

Senki sem tudta miért a lárma. 
Lendvay feltalálta magát s a követ
kező nercben szomszédja vadját ver
ve kiáltott a szocialisták felé: Nem 
tűrjük . . .

És nem tűrte és kiabált és verte 
a padot. Feltalálta, magát azonmód.

A SZELLEMES BARTHOS AN- 
DÓR. Tűzzel obstruálta, Zsirkay az 
indemnitást s még nag^tobb tűzzel 
támadta a miniszterelnököt budai 
beszédéért. Citátumokat. is mondott 
szabadon. A Bethlen-hivők nem hit
ték el. Követelték, hogy olvassa fel 
a beszédet.

A tanácskozásra szánt idő lejárt. 
Zsirltay két elnöki figyelmeztetés 
után leült, Am ekkor felállott Bar- 
thos Andor s indítványt, tett, hasz- 
szábbitsák merj a tárgyalási időt, 
hogy Zsirkay felolvashassa Bethlen 
beszédét.

Szerencséje volt Zsirkaynak. hogy 
alkotmányos világban élünk s az 
elnök nem adott módot Zsirkaynak 
tévedése beismerésére.

Váci ucca elején
báromszobá^ Baross uccában négyszobás elsö- 
cmeletl ut- Isi*&«**xl* ezenkívül löbb 
cal modern apró lakások ős
bútorozott szobák nnkna*, h«1gveknek házaspár
nak átadók. „SATURNUS" Mária ucca 34. szám

LegeWnvösebben 
biztosítja 

utipod&yászát 
.. Európai Áru- és Potfguúsz- 
blztosifó Részvénytársaságnál 
Kötvények válthatók az Sstset vonat* is 
ita.t jrásl AflomAeokotv, a nienct,-eg) iro
dákban, számos eiáruslfóhelycn, va amint a tár
saság központi irodájában: Buclrpeat, V., 
EBtvö* tér C. Totelon 07-80, ISI- Sí
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jegyzetek
tiz év történetének margójára
A rövidlátó osztrák politika — Nem a frontok vesztették el 
A háborút — /Hz őszirózsás forradalom csak a kommünhoz 

vezethetett — A jövő a kezünkben van
- A Hétfői Napló tudósítóidtól. -

i,Mintha álom volna*4. Ezekkel u sza
vakkal búcsúzott el Princip (lavrllótól 
barátja az összcsküvésben társa a vég
zetes nap előestéjén. És az álom valóra 
vált

Tiz évvol ozclött röppent ki a gyilkos 
golyó, mely kioltott két fejedelmi életet. 
Akkor mindenki tudta, hogy háború 
lesz. Emlékszünk még a mámoros lázra, 
mely az embereket elfogta, mindenki há
borút akart, a háborúért lelkesedett min
denki.

Senki sem tudta akkor, hogy mi a há
ború.

Ma a tiz esztendő évfordulóján felele
venednek olőttünk a sötét árnyak, tíz 
esztendő rémes árnyai: Princip Gavrllo 
a gyilkos, a véroskezü Ochrana, a had
üzenet napja, a háborús lelkesültség, a 
felpántlikázott vonatok, az első ágyudör- 
gés, az első puskaropogás, a sebesültek, 
az első halottak, az 51 vérrel táplált hó
nap, u Szerbal, u Kárpátok, Galícia me
zői, Wolhynla, a Doberdó, Isonzó, Piave...

Mind-mind itt vannak, felsorakoznak 
és számon kérik a tiz esztendőt. Ródd 1 te 
rationem...

A véres nap
A szerajovói és raguzai hadtestek össz

pontosított hadgyakorlatára utuzott le 
Szarajevóba a Monarchia trónjainak ak
kori várományosa. Boszniában Izzó volt 
a hangulat. A rövidlátó osztrák politiku 
azonban nem látta meg, hogy az öröm
mámorban fellobogózott Szerajevó csillo
gása csak megrendelt külsőség, amely 
mögött forr a népharag.

Többet so látott meg az osztrák rend
őrség. Ennyiro ostobán még nem készí
tettek elő merényletet. Csak azok nem 
tudtak róla, akik nem akurtak. Halállal 
kellett fizetni a rövidlátásért. Nem két 
fejedelmi élet, do ezrek és milliók halá
lával.

Ez volt a végzet? így volt megírva.
A lázas egy hónap

A merénylet után mindenki tisztában 
volt azzal, hogy nagy események küszö
bén áll a világ. A háború láza fogta el 
az emberek lelkét, akik IdegeB nyugta
lansággal lesték a pillanatot.

Egy hónap tolt ol a várakozásban. 
Nem volt könnyű dolog a „legalkotmá- 
nyO8abb“ uralkodónak elhatározni a vi
lágháború felidézését, mert azt mindenki 
tudta, hogy a gyilkosság mögött nagy 
világpolitikai kibontakozások és lehető
ségek okai rejlőnek.

Július 24-én nyújtotta át Giors tábor
nok belgrádi követ a demarsot, amelyet 
a következő nap ugyanaz órájában Szer
bia visszautasított, amiro a Monarchia 
megüzente a háborút.

Kik felelősek a háborúért? Ez lehet 
kérdés, molyro azonban feleletet adni 
nem lehet. A közhangulat követelte a 
háborút. Nálunk és másutt egyaránt. A 
feszült atmoszféra lecsapolásának egyet
len lehetőségo volt: a háború.

Megindul a lavina
A Monarchia hadüzenete megindítója 

volt a lavinának. Németország a szövet
ségi hűséghez méltóan azonnal kijelen
tette szolidaritását. Az akkori Olaszor
szág ezt megtagadta.

Ax oaeményok gyorsan követték egy
mást. Pillanatok alatt a földből nőtt ki 
az antant órdekcsoportju. Németország 
hadiizonotét nyomon kövotto Anglia, 
Oroszország és Franciaország hadüzenete, 
így nőtt meg pillanatok alatt egy olva- 
kult, tüdőbeteg fantaszta merénylote n 
világ népeinek háborújává.

Vllágpnsztltás 51 hónapon át 
1914 júliusában mindenki azt hitte, 

hogy három hónapnál tovább nőm tart
hat a háború. Katonák állították, hogy 
a modern háború technikája gyors meg
oldást teremt. Ennyi ldőro voltunk föl
készülve is.

így is indult a betörés Szerbiába, a 
péinot olőtörés Belgiumon át Párizs elő
városáig.

De jött Marno sikja, az Archangclovácl 
erőd-öv és megfordította a háborút. A 
nagy taktikai mozdulatokkal való ope
rálás megszűnt, helyét felváltotta a pozí
ció-harc, amelyben a győzelmet a szívós
ság, az akaraterő és a technika aratták. 

Számtalan feljegyzés, emlékirat tár
gyalta a rémségcs ötvenegy hónapot. 
Amikor felidézzük a nagy világégést, 
csak annak a megállapítására szorítko
zunk, hogy a háborút nem a frontok 
vesztették el, a vereségot a harctereken 
kívül szenvedtük.

Az őszirózsás forradalom
A harctereken még ropogott a fegyver, 

dörgött az ágyú, a katonák vérük hullá
sával védték a talpalattnyl földet, ame
lyen állottak. És akkor csinálták meg a 
front mögött a forradalmat. A magyar 
katonának Bemmi köze nem volt a forra
dalomhoz.

Abban a forradalomban, amely az őszi
rózsa jegyében folyt le, hiába keressük 
a nemzeti függetlenség nagy gondolatait, 
hiába vártuk a nemzeti újjászületés cse
lekedeteiéit. Voltak a forradalomnak lel
kes fanatikusai, jóhiszemű fantasztái, de 
nem volt Rákóczi Fereuce, Kossuth La
josa és nem volt Napóleonja.

Az őszirózsák forradalmának útja ezért 
nőm vezethetett még a Májthényi-síkig 
sem, Világoshoz sem. Az őszirózsák for
radalma csak 1919 március 21-ikéhez ve
zethetett.

A kommün
A teoretikusok Franciaországban jósod- 

tak forradalmat és Németországot féltet
ték a kommüntői. És Íme kommunizmust 
csinált a feudális Oroszorság és a feudá
lis Magyarország. A theoria tótágast 
állt.

Megindult 
a tisztulási folyamat 
a íutbaílszövetségben 

Hz éj szakai tanácsülés után — Bevezetni a nyili 
professzionalizmust — Jlz Országos Testnevelést 

Tanács aknamunkája
— 'A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

számításba - iA futballszöveliúg péntek éjszakai ta
nácsülésén fölszakadtak a magyar fut
ball égő sebei. A derengő hajnal együtt 
találta a futball parlamentjét és a fel
kelő nap első sugara gyűrött arcú em
berekre világított a Rákóci úti ablakon 
keresztül. A piros toritővel borított asz
tal körűi a párizsi oiimplász reánk, ma
gyarokra nézve szomorú tanulságait tár
gyalták komoly arcú emberek. Az el
nöki székben S'hvoy Kálmán dr. vezér
kari ezredes markáns alakja. Heves szó
csaták folytak és —■ ezt el kell ismer
nünk — őszintén és becsületesen nyilvá
nosságra került minden, amely okozója 
lőhetett a párizsi összeomlásnak. És ta
lán ez az egyetlen vigasztaló momentum 
a dologban, mert ez az őszinteség nyújt 
némi halvány reményt arra, hogy a ma
gyar futball fájó, nyílt sebei beheged
nek és a megujhodott magyar futball- 
sport vissza fogja varázsolni azt a gyö
nyörű szellcmot, amely Magyarországot 
a világ első futballnomzeteinek sorába 
emelte.

A pénteki átvirrasztott éjszuka után 
két nap telt el és — ez jellemzi a magyar 
futballsport népszerűségét — palotákban 
és kültelki tömegszállásokon egyaránt 
ezeket nz eseményeket tárgyalták azóta 
az emberok. A legérdekosobb megállapí
tásunk az, hogy nincs nézeteltérés. Az 
egész gportközönségnek az a nézete, hogy 
a paraisi katasztrófát a gyenge vozetéson 
kívül — amely csak másodsorban jöhet

A magyar történelem szégyenlapjai al 
151 napos Kun Béla-uratom.

A kommün sokkal közelebb esik hoz- 
zánk, semmint történelmi távlatból mond
hatnánk Ítéletet róla.

Két tényt azonban la kell szögeznünk: 
hogy Kun Béla 151 napon át uralkodha
tott Magyarországon, annak oka a pol
gárság szervezetlenségében keresendő. 
Do tény az is, hogy a kommünt nem az 
oláh szuronyok, hanem a munkásság 
szervezettsége döntötték meg.

A történelem lesz hivatott kritikát 
gyakorolni Magyarország e gyászos em
lékű korszaka felett.

A román megszállás
A kommün rémségei kellettek ahoz, 

hogy a román megszállás szégyenét ne 
érezzük oly mértékben, mint aa arcunk
ba kergette a vért Aropirulva is be koll 
vallanunk, hogy a román csapatok be
vonulása a felszabadulást jelentette és 
a véres polgárháború elkerülését.

Ha semmi bűne nrm lett volna a kom- 
münnek, az oláh megszállás, melyre al
kalmat szolgáltatott elég arra, hogy 
örökké égesse arcunkat a szégyenpir 
miatta.

As utolsó négy évi
Sokkal közelobb esik hozzánk az utolsó 

négy esztendő, semhogy elfogulatlanok 
lehetnénk. És mégse térhetünk ki n\ 
elől, hogy ez a négy év nem hozta meg 
a folvirradást.

Az elmúlt négy év szomorú határkövei; 
a bűnös merényletek, a felelőtlen gyil-[ 
koeságok, a numerus clauaus, Zalaeger
szeg, a botbüntetés, a lelkek meg nem, 
békülése. '

Fájdalmas stációk. Mást vártunk. Ési 
nem hisszük, hogy mindezek akár forra
dalommal, akár a kommünnel megindo- 
kolhatók volnának.

Dereng a jövő
Nem lehetünk igazságtalanok. A négy 

év is a múlt már, akárcsak a forrada
lom, a kommün, a megszállás. A múlté, 
mint az a gyászos nap, amely mindezt 
felidézte.

A mienk a jelen, a mienk a jövő s azt 
olyanná tehetjük, amilyenné mi akarjuk, | 
És a felelősséget is vállalnunk kell érte, 
mert a felelőtlenségnek la el kell merülnie 
a múltban. (nő) 

a megmételyezett sportszellem okozta. 
Az ollmplászra kiküldött válogatott 
játékosok anyagias aseHemo, amely 
a zsebpénzt fontosabbnak tartotta, 
mint a nemzeti színekért való önzet

len és lelkes küzdeni akarást.

A hírhedt Hausmann-hotel borzalmai 
sem bizonyultak olyan hajmeresztőknek, 
mint amilyen fájdalmas és szomorú a 
fenti körülmény. És az osztatlan ma
gyar sportközvéleményben kialakult az 
a nézet, hogy most már nincs veszíteni 
való idő. Félre az álsseméremmell Az a 
Játékos, aki eddig titokban fogadott el 
Vénet a Játékáért, ne röslellje azt nyíl
tan, nyugta ellenében felvenni. Profinak 
lenni nem szégyen, de as álamatőrség 
nem lehet tulajdonsága egy Jellemet 
sportemberük.

El kell választani az amatőr, pasz- 
szlonátus játékosokat a hivatásos fut- 

balllstáktól!

Zugó helyeslés kísérte Shwoy Kálmán 
olnöknek meggyőződéstől áthatott sza
vait, hogy a futballszővetség elnöksége 
visszaadja mandátumát a közgyűlésnek, 
de nem azért, mert a felelősség alól akar-1 
nának kibújni, hanem azért, mert 
helyset előtt állunk, amelyhez uj prog
ramú vezetőség szükséges. I

__________ *****> HM. MMww.

A. Nétföi Napló munkatáras 
dott elnSkaSg egyik UyUj,” “a 
de,,, János alelnSkheifor^^' «<• 
oi ul holjMtro vonatkor ! “,k
kárt® ki.

Munkatársunk mért WmUu _ 
d«y doktort u elnökség 
mert Főldooy , magyar 
e»ylk legrégibb munkása. ÉrSeít^"* 

HM Club fntbsIKcrelt. £■
klnb ugyanis egyike aaoknak 
nak. ahol mindea időben a lLSSfr 
amatdr^xoUem uralkodott és miS a logkórlelhetetlenobb amatör-X^ 
tlka volt. Ennek ellenére hkZ!?' 
hallgattuk Földessy János dn S? 
álláspontját ebboa a fontos lúrrh„ 
MLSs alelnöke Így nyilatkozott: ' A‘

— A legelső teendője az tankok alapos ismerete n“n * 
táreég és a profeMzionalIsmua kömn határvonalat meghúzni. 8041 a

— A párizsi futballolimplúx tart*™, alatt alkalmam volt es^ecirétw? 
tatni a kontinens legelőkelőbb futballt 
zéreiveL így többek között Meisl Hntf 
val, Johansonnal, továbbá a cseh 
^gi kapitánnyal. Valamennyim*^ 
voltunk győződve arról, hogy a konti. 
nenB futballszövetségeit as angolokul 
való félelem korlátozta cselekéi 
hódságukban. Ezért nem mertek a nyílt 
professzionalizmus elismerésének kényig 
problémájához nyúlni, mert attól tartat- 
tak, hogy alulmaradnak aa angolok kö
vetkezetes, rideg álláspontjával szemben, 
örömmel állapítottam meg, hogy ez a M- 
lolom megszűnt, ezt különösen •‘-nitrLi 
nak a professzionalizmus kérdésében • 
közelmúltban tett nyílt és "nlRifii 
döntő lépése is bizonyítja.

— Meggyőződésem az, hogy egyotia 
állam futballszövetsége vagy sgytslteli 
sem volna képes jelenlog hivatásos jtifc. 
kosokat eltartani. Ez a kérdés esek 
oldható meg, hogy a Játékosok tosábbn 
is megtartanák polgári fogMknalsuhtt, 
míg a mérkőzések jövedelméből msgfdsU 
részesedést kapnának. ízeket ss egyest 
létekéi természetesen teljesen izolálta 
kellene as amatőr-kluboktól, mntfyadi 
játékosaira a legszigorúbb amoiőr-sso- 
báiyok volnának kőtelezőit.

— A munkabérmegtérités rendwzti 
bizonyos körülmények között stfogadhz. 
tónak tartom. Természetesen e—He a 
effektiv mrmkabérveezteség megtérítést 
engedélyezném. A munkabérmegtéritii 
ürügye alatt rengeteg visszaélés történi 
Ez a rendszer azonban as amatőr és M- 
vatásazerü futball kettéválasztom ffltel 
tisztázódni fog.

— Ausztria bátorhangu deMarácM> 
után rövidesen döntenek e kórdáibea l 
csehek is, míg harmadiknak k— úgy M« 
szem — mi kővetkezőnk.

Meg kell még emlékeznünk as Országú 
Testnevelési Tanácsnak as MLSs ügyeíh 
zásáról. Legutóbb is fenyegető hangú te* 
velet intézett az MLSa-hez, amelybe* i 
párizsi oümpiász elszámolását követelt! 
sürgősen. A futbaüszövetség erétyw 
hangú levélben válaszolt, amelyben ud
variasan da erélyesen utasította vfaess « 
jogtalan beavatkozást, de megkűldötte M 
elszámolást is, azt dokumentálandó, hog? 
nincs takargatnivalója. Shwoy ezrodee- 
nek ezt a férfias lépését a tanácsnak el
lenzéki tagjai fogadták különösen tet
széssel. Fodor Henrik dr, as MTK fin* 
balllgazgatója igen helyesen mutatott fi 
arra, hogy

a párizsi kudarcnál sokkal veszélye
sebbnek tartja ax OTT folyton** kel
lemetlenkedését, amihez — nézete 

szerint — semmi joga nincs.
Az Országos Testnevelési Tanács, Öe»- 

raetételénél lógva annyit ért a labdzru- 
íráshoz, mint a hajdú a harangöntó“« 
és a futballsport ellen 
aknamunka iniciativája az OTT-tól 
dúl kL Találóan jegyezte meg a nnutiw 
bb egyik tanácstag, hogy

as ország leghatalmasabb 
vetoégének: az MLSz-nek csak amj 
képviselője van OTT-ban, mint • hakhfei önkéntes tflzoltó-testaietnek

Bérel egy kabint az újonnan ^átalakított Árpüd-WW (CsillnöheW)
kirándul reggel, Pálffy-téri villamostól (indul óránként), kellameaaa Z4B1 s bármely időben visszatérhet ott on
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Pénteken elnapoljak a Házat
Almássy László nyilatkozata

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 
gespárt meghozta az áldozatot, de 
tovább várni nem lehet.

Juliús 8-lka az utolsó terminus, 
ha addig letárgyalják a fővárosi 
javaslatot, jó, ha nem elnapoljuk 
a Házat.

Más forrásból szerzett értesülé
sünk szerint már 8-ika előtt sor ke
rül az elnapolásra. Szombaton és 
hétfőn ugyanis különben sem tart 
ülést a nemzetgyűlés, természetes 
tehát, hagy

már pénteken elnapolják a Házat

úgy, hogy — lii'r szerint — sor som 
kerül a fővárosi javaslat tárgya
lására, mert az indemnitás után két 
kisebb pénzügyi javaslatot és a ta
nárképzésről szóló javaslatot fogják 

I letárgyalni.

hatással.

vagyis 
az ülé-

BndIpwl. ÍW- JŐ01nB 38 ___________

Elfostak 

két útlevélcsalót 
. .... szélhámosság amerikai 

Síikkel - Izgalmas hajszá
Teréz körúton

BéifUi Napló tudósitójától — 
hónapok óta azünotel az ame- 

WevdA kiadású, ozyro több csaló 
?k^Jh4n>os veti magét as amerikai XrSltol való szédelgésre. A fökap - 

iömeRcsoa érkeznek a fel- 
•“StéSc rendszerint ismeretlen tette- 

v de gyakran Ismert rovottmultú 
ellen, akik jelentékeny összego- 

Sttaltak ki amerikai útlevél szerzése 
címón, azután a pénzzel eltűntek.

A számos csaló közül, akiket beteken 
At hiába kerestek, ma kettőt sikerült el- 
f0CTi a detektíveknek. Az egyik A tea 
Sodor 26 óvos állítólagos kereskedő. 
FUene Horváth Sándor kereskedő tett 
feljelentést. Horváth 60 dollárt ós több 
aranytárgyat adott át Kissnek azzal, 
hozy Amerikai útlevelet szerezzen neki. 
Kiw a nénzzel és az ékszerekkel eltűnt. 
Honim* hiábavaló bajsza után egy sze
rencsés véletlen folytán maga Horváth 
jnttatta a rendőrségre csalóját. Véletle
nül meglátta ugyanis az uccán Kisat, 
aki amikor szintén megpillantotta Kor- 
váthot, futásnak orodt a Nyugati pálya
udvartól végig a Teréz körúton. Hosszas 
izgalmas hajsza kezdődött. Közel 50 em
ber üldözte a bámulatos gyorsasággal 
menekülő Kisst, akinek azonban sikerült 
égős az Oktogonig jutni. Itt befordult 
azAndrássy útra. Az Oktogonon szolgá
latot teljesítő lovasrendőr utána nyar
galt és néhány percnyi izgalmas ver- 
b.--ny után utólérte Kiset, aki a fárasztó 
bajsza után ájultan rogyott össze. Elő* 
állították a főkapitányságra, ahol a csa
lót őrizetbe vették.

A másik útlevélcsaló szintén a Nyu- (sínylődő munkások hiányosan táp- 
gati pályaudvar mellett került u rend- , . , ,
őrség kezéro. A pályaudvar közönségé
nek megfigyelésével foglalkozó egyik de
tektív felismerte Ijámg Lm jós több ügy
ből kifolyólag körözött 24 éveB volt napi
díjast, a)d pUen a múlt héten Molnár 
Láíiló rtfcsÖebizömáíiyos tett4 féljfelcn^ 
test Láng többszáz dollárt vett át Mol
nártól kwtradai Atlevélazorzés céljára és. 
a pénzM^filogszökött. Az elfogott csa
lót a rwídőrségro kísérték, ahol 
tóziatták-A^onnal átkisórték az ügyész
ségre, anei régebbi bűneiért is felelős
ségre vonják.

Két hete vonaglik a nemzetgyűlés 
az indemnitás Vitájában, amely már 
senkit scni érdekel. Igaz ugyan, 
hogy kedden előreláthatóan véget 
’r a vita, de ez a fővárosi javaslat 
letárgyalására már nincs 
Az egységespárt ugyanis

legfeljebb julius 8-ig, 
még egy hétig hajlandó 

seken résztvenni.
Kérdést intéztünk ez ügyben /ÍZ- 
másy Lászlóhoz, az egységcspárt 
ügyvezető alelnökihez, aki a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Két hete folyik az indemnitás 
vitája. 11a az ellenzék négy nap 
alatt átengedte volna a fel hatalma- 
záal javaslatot, közel három hét 
állott volna a fővárosi javaslat szó
nokainak rendelkezésére. Az egysé-

Holland nevelőszülők 
Budapesten

Szívesen jöttünk az önök országába — Petőfit, Jókait, 
Molnárt, «d”t ismerik Hollandiában - Színházi ügynök
ségek magyar darabokról tárgyalnak — Hollandiában 
nem Ismerik az osztá'yeilentétet — A szabadkeres- 

kedeíem hazája
A Gyermekvédő Liga néhány év 

előtt mozgalmat.indított a lerongyo
lódott magyar , középosztály és^ a

Iáit gyermekeinek külföldi elhelye
zésére. A holland nemzet értette meg 
elsőnek az akció fontosságát. A hol
landusok megérezték, hogy a Gyer
mekvédő Ligán keresztül egy ver
gődő... nemzet szerencsétlen . ember*, 
palántái kérnek, könyörögünk‘ meg
értést, jóságot, nyugodt és.derűs ott
hont — néhány hétre, pár hónapra. 
Az eredményt ismerjük. Eddig húsz
ezernél több szogónW BlpMHilüaártisBí 
rongyos ruhához, fáradt szülőkhöz, 
rideg, kopár otthonhoz szokott ma
gyar hivatalnok- és műnkásgyerínék 
élvezte hollandus családok derűs, 
megelégedett vendégszerető hajlé
kát.

Éljenzik a hollandusokat
A magyar gyermekek holland .ne

velőszülei, mintegy háromszázan, 
most kies és boldog hazájukból eljöt
tek hozzánk, hogy közvetlen közel
ből megismerjék Magyarországot, az 
itteni nyomort és megismerjék az 
igazi szülőket, akiknek gyermekeit 

zetlenül tartottak maguknál, minden 
jóval elláttak és egy boldog ország 
minden szépségével elhalmoztak. A 
holland nevelőszülők közül mintegy 
nyolcvanan a Continentól szállóban 
nyertek elhelyezést. Amióta itt tar
tózkodnak, a szálló előtt életveszé
lyes a tolongás. Százakra menő tö
meg’ zsong es óljenzi a hollanduso
kat.

A szálló halijában kora reggeltől 
késő eslig eleven, lüktető az élet, 
Dénes Gyula, a Contlnéniál agilis 
igazgatója a. legnagyobb körültekin
téssel intézkedik, irányit os tolmá
csol.

Magyarország független 
és nagyon szerencsétlen

Mintegy félórái várakozás után 
Dénes Igazgató értesített, hogy Utam 
Toi/en, a hollandusok vezetője, aki 
az amsterdami városi vízmüvek ve
zér igazgatója, szívesen lót asztalá
nál. A hall kis korok asztalánál 
ülünk Mein Tayen, Dénes igazgató 
és o sorok írója. Pár pillanat m”Jva 
asztalunkhoz ül egy tundokloon 
szép szőke asszony. Mein Taycn io- 
) őségé. , j

Mielőtt egyelőn rzot •szólhatnék, 
Mein Tagon megjegyzi i

- Mindenről nagyon szívesen be
szélek, de egyetlen kikötésem van: 

• ma ellenőrizni. politikáról ne essék szó.
i'bdon rendelet a napokban , Miután eleiül megnyugtatom, így 

l5„ korúiul. uz.on-1 folytuljo: . ...
“■Vuiuozó-oBz.túl.v fel-1 -- Nnijy öreziiniol jc.ltiink nz. onok 

■J».i már megkezdődött. .országába, amelyről a mi kin nevelt

Feloszlik
i belliéi nyomozó osztály

A belügyi nyom ózó Osztály rövid- 
lartemu élete alatt szomorú nevo- 
zetességre tett szert Egyike volt 
azoknak a szerveknek, amely a po- *bu»i B»uiuiw>h 
btikal természetű nyomozások tV (annyi szeretettel, odaadasRai es on- 
rén gyakran fölös búzgósággal dől- ---------- 1
K0Z<4t.

Arról értesülünk, hogy a belügyi 
jyomozó'|szfályt, amelyet a fflrra-* 
“álmák, illetve a román megszállás 
“tan szerveztek, a belügyminiszter 
‘^oszlatja.

Most, hogy az egész vonalon re
dukálják a tisztviselői létszámot és 
■1Z allanirendőrség kötelékéből Is 
’Ok rendőrtIxztviselőt nyugdíjaztak, 
időszerűvé vált a belügyi nyomozó- 

feloszlatása. Augusztus első 
,.,)e.n,,,z összes rendőrcisztvlsolők 

detektívek beleolvadnak az ál- 
amrondórsógbe. illetve a főkapl- 

.taK-,n'1 közé. A főkapitány- 
r'pnS? .Ilar,üm 1‘ondörfőtanácBOB, öt 
^'.d'tortíinucKos, kilenc rendörkapl- 
úv', lze,n,"‘Kv rendőr fogaim azó és 
' doteldiv nyer elhelyozést.

dóL-.?'”.,1<>Zoi°HZ,ály többi tagjait vi- 
("‘lyezik kapitányságokon

1 •!..t,()kn.’?ltóivvBágoii ezzel a nagy 
'Pn^"'NCl régi! tervei

l J’u-’K- Ezentúl minden
n és inás tlBztvltelők

.1,*'i. 0 ” vonnlellenőrz/'H
viiini'.i" '’z exponáltabb vusut- 
f-)’ 1,;. rendőrtisztviselő

n melléjük beosz- 
dK .•1'i 'i 1V(‘1;1<,,1 együtt minden hó 

’J ■lni’niiuc;idikúig csak a vo- 
i M . ”T",h ellenőrizni.

I jobban értékesítheti áruját. Ceheién 
elveit valljuk: meg kell szüntetni a 
vámsorompókat.
Nem Ismerjük az osxtályellcmtútat

Holland kollégám megjegyzi, hogy 
impressziói szerint Budapesten nagy 
és igazi világvárosi társadalmi élet 
folyik. Ezzel kapcsolatosan én a hol
land társadalmi állapotok felől ér
deklődöm.

— Nálunk kifogástalanul jók a 
társadalmi viszonyok. A holland nép 
nem ismeri az osztályellentétet és 
nem kutatja: kinek mi a vallása.

Hasonló jókat én nem mondhat
tam az itteni viszonyokról.
Mittudnak Hollandiában a magyar 

kultúráról
— Tudnak Hollandiában valamit 

a magyar kultúráról? — kérdeztem.
— Nagyon keveset — hangzott a 

válasz. — Csupán Petőfi, és Jókai ne
vét ismerjük. Az „uj“-ak közül Mol
nár Ferenc és Ady Endre nevei Is
merősök.

Szóba került, hogy milyen nagy
szerű és fejlett színházi kultúrája 
van Budapestnek. Ezt az alkalmat 
arra használtam fel, hogy megkér
dezzem, ismerik-c Hollandiában a 
világot bpjárt magyar színmüveket 
és általában a magyar irodalom vi
lághírű termékeit. Erre már kedve
zőbb a holland újságíró válasza.

— Igen, újabban sokat írnak a 
hollandi lapok a magyar színházi 
kultúra fejlettségéről. És a magyar 
színmű írod alom világsikereiről. Mint 
hallottam, hollandi színházi ügynök
ségek tárgyalásokat folytatnak is
mert magyar színdarabok megszer
zésére.

— Általában — folytatja —- Hol
landiában mindjobban fokozódik az 
érdeklődés Magyarország iránt. — 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht és 
a többi jelentős holland városok 
könyves boltjaiban számos holland
ra forditott magyar irodalmi mű ta
lálható.

Szobrászainkról, festőinkről keve
set tudnak a jó hollandusok.

Hollandiában is ismerik 
a matyókat

Mialatt beszélgetünk, matyó hím
zéseket és szebbnél-szebb kézimun
kákat szállítanak föl a szálló első 
emeleti társalgójába.

A hollandusok nagy elragadtatás
sal nézik a matyó népművészet re
mekeit.

— Tudják-e, hol készülnek ezek a 
gyönyörű kézimunkák? — kérde
zem.

Mein Taycn szépséges felesége 
nagy önérzettel feleli:

— Természetesen! Hiszen Hollan
diában egész sereg ember foglalko
zik ezeknek a ,.raátyó“ munkáknak 
az értékesítésével.

— Érdekes nép ám a matyó — ve
tem közbe —, mire holland kollégám 
megjegyzi: ,

— No majd vasárnap megismerjük 
a ,.mátyó“-kat.

Á budapesti fogadtatás is szóbakc- 
rül. Mindhárman egyszerre mond
ják y

— Budapest gyönyörű város. A fo- 
?adtatást és vendéglátóst soha nem 
éledjük el.
Majd Le Févrc újságíró ezt 

mondja:
— Mindezekről részletesen beszá

molunk a mi sajtónkban.
Elköszöntem a hollandusoktól.
És sokáig gondoltam rájuk. Embe

rek, akik megtanultak és tudnak sze- 
rotni. Boldog emberek.

gyermekeink olyan sok szépet be
széltek.

— Mit tudnak Hollandiában a mi 
országunkról; tudják-e, hogy merre 
van és kik a lakói? — kérdeztem.

Mtin Taycn mosolyogva feleli:
— Hogyne! Tudjuk, hogy Magyar

ország független és nagyon szeren
csétlen ...

Szóhoz se juthatok, folytatja:
... népessége nélkülöz, gyermekei 

sínylődnek és elpusztulnak. Éppen 
emiatt akciónkat tovább folytathat-

- iuk. Most újabb 540 magyar gyereket 
if ihelyozüiU ol .Hollandiában.

A holland nép boldog meg
elégedett

A magyar kivándorlásról esik szó.
— Újabban — mondja Mein Taycn 

— sok száz magyar vándorol Hollan
diába. Pedig rosszul teszik, mert ná
lunk is nagy a munkanélküliség. Kü
lönösen az építőipar pang és él át 
válságos időket.

De azért kérdezem — teljesen 
békebeli állapotok uralkodnak Hol
landiában?

Mein Taycn felesége válaszol:
— Majdnem békebeli. A legalsóbb 

néposztaly is keres annyit., hogy ke
resetéből félre is tehet. Nálunk — 
folytatja — a ruházkodás és élelme
zés nem okoz gondot. A mi népünk 
megelégedett és boldog... Do azért 
lakásínség nálunk is van...

Városok — mezőgszdsség
A holland városokról érdeklődöm. 

Mein Taycn szeme föl csillan, mikor 
beszél.

— Városaink szépek cs rendezet
tek. A legkisebb városkának is van 
kifogástalan vízvezetéke ób gondo
zott aszfaltjárdája, kockakővel kira
kott kocslútja.

És a holland mezőgazdaság?
— Az is gyors iramban fejlődik. 

Újabb meg újabb vadvizes területe
ket csapolunk lo és teszünk termé
keny földdé. Most egy 36 ezer hek
tárnyi mocsarat csapolunk lo. A 
munkálatok hatszáz millió holland 
forintba kerülnek. De ez az összeg 
bőségesön meghozza majd a kamat
ját, hiszen harminchat ezer hektár
nyi olyan termőföldet nyelünk, 
amely hat méternyire terül el majd 
a tenger színe alatt.
A szabad kereskedelem hasija
Közben asztalunkhoz telepedik Lo 

Févrc holland újságíró. Alig, hogy 
a bemutatkozás formaságain túl- 
ost’nk, Hollandia kereskedelmi és 
gazdasági helyzetére fordul a be
szél!.

i — Hollandia — mondja Le Févre 
— a szobadkcrcskedelrm hazája. Mi

I azt valljuk, minden nép ott vásárol, 
ahol olcsó és ott ad el, ahol a lég-

Lakására jövök
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Chorin Ferenc
a szanálásról és a vámtarifáról

Vasárnap délelőtt tartotta a Gyár
iparosok Országos Szövetsége XXII. 
évi közgyűlését C honin Ferenc el
nökletével, aki megnyitójában eze
ket mondotta:

— Pénzügyi viszonyaink rende
zése küszöbön áll. Egy ideig nem 
lebeg felettünk a jóvátétel Damokles 
kardja. Súlyos áldozatokat kellett 
hozni a szanálás érdekében. Sikert 
kívánok a kormánynak, de attól fé
lek, hogy a szanálásnál az állami 
szükségletek nagyon is szűk keret
ben lettek megállapítva. Reméljük 
aznoban, hogy joggal apellálhatunk 
majd Európa és Amerika pénzpia
cára. Magyarország vállalta a ter
heket, a magyar ipar, pedig dolgozni 
fog, hogy beválthassa a hozzáfűzött 
reményeket.

Azután Fenyő Miksa fejtette ki 
[véleményét a szanálásról és az ön
álló vámtarifáról, valamint a ma
gyar ipar kötelességeiről.

— Péter és 
Ünnepnapja, 
munkára, uj 
nyit kilátást, 
nyaszegetten 
kezek tartják „ ____ _
goznak, anélkül, hogy __________
miért. Amit az ország évtizedes har
cok árán kivivolt magának, abból 
csak a kulturigények maradtak meg. 
.Nekünk kultur-irrcdentát kell foly
tatnunk.

— Nagy csalódást keltett — foly
tatta —, hogy a szanálás intézkedé
sei közölt voltak olyanok, melyek 
adópolitikai szempontból terhesek a 
gyáriparra nézve. A rendelkezések 
szerint a Hegedűs-féle vagyonvált- 
ságot meg kell ismételni. Ugyanak
kor történt ez az intézkedés, mikor 
a gyáripar nyolc millió frank
valuta előleget nyújtott a kormány
nak és hajlandónak mutatkozolt egy 
százmillió frankos kölcsön adására. 
A Nemzeti Bank alaptőkéjéből is 
öt-hatmilli'ó aranykoronát jegyzett a 
gyáripar, jóval túlhaladva a gaz
dák által jegyzett összegét

üdvözölte az uj autonóm-vám
tarifa életbelépéséi, mely évtizedéé 
álma ii magyar, iparnak. Köszöne
tét fejezi ki Korányi báró pénzügy
miniszternek azért a megértő íjjsel- 
iomért, mellyel a magyar ipar ér
dekeit megvédi a demagógiával 
szemben.

— A Jugoszláviával kötött keres
kedelmi egyezmény julius elsején 
életbe lép. Talán követni fogja több 
szerződés, többek között a cseh és 
íorosz is. így kapcsoljuk be Magyar
országot újra a nyugati államok 
sorába.

Majd a gyáripar nehéz helyzeté
ről szólt. A magyar ipar a rossz 
hitelélet miatt 45 százalékos hitellel 
dolgozik. Így aztán az exportpiacon 
nem állhat meg. Nem vezeti animo- 
Kitás a bankok ellen. De ezt a kér
dést meg kell oldani.

A gyáripar szociálpolitikai köte
lességéről szólt még, azután TFeiss 
Manfréd emlékét védte meg az 
utóbbi időben elhangzott támadások
kal szemben.

Fenyő Miksa nagy tetszéssel fo
gadott hoszéde után a Gyosz tiszti
karának megválasztására került a 
sor. A hivatalos jelölteket közfel
kiáltással választolták meg.

Pál napján, a munka 
8záműnkra Iázan, uj 

bizonytalanságokra 
A magyar ipar, szár
fekszik. De inunkás- 
a kalapácsot és dol- 

kérdeznék:

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

BeFson-gumisarokkal 
és a talpnak Bsrson-gumllSltalp. 
pal való alátámasztásával érheti cl, hogy 
lába járás közben ne lírád jón cl es 
egészséges maradjon. Uíisllsa cipészét, 
hogy lábbelijét eBaraon qumlsarkot 

n«r«on-numlleltalpat tegyen

A fascisták nem hallgatnak már 
Mussolinire

Dumini nem talál védőt — Újabb támadások Olaszországban
Róma, jun. 29.

A Mateotti-űgybeu elrendelt bírói 
nyomozás mind szélesebb körre ter- 
jed. Az újabb nyomozás során vi- 
jed. Az újabb nyomozás során más 
világitásbu került a Nitti háza ellen 
intézett támadás is, melynél a volt 
miniszterelnök csak véletlenül me
nekült meg-. A Sereno szerint a 
vizsgálóbíró megállapította, hogy 
Rossi sajtófőnöknek és a belügy
minisztérium több tisztviselőjének 
a rendőrségre gyakorolt pressziója 
miatt vált, lehettclenné a gonoszte
vők üldözése. Két fascista adta ki a 
parancsot Nitti házának lerombolá
sára. Ez a két fascista ma állítólag 
a képviselőház tagja. Az egyik csak 
úgy menekült meg a letartóztatás 
elől, hogy azt vallotta, hogy felsőül) 
helyről kapta rá a parancsot, Rossi 
is beleavatkozott a dologba, nehogy 
politikai botrány legyen belőle.

Bukarest, június 28.
A Lupta című lap szenzációs cikkben 

számol be, állítólag egy idegen diplo
mata indiszkréciója nyomán, arról, hogy 
Avareseu római útja alkalmával szer
ződést kötött Mussolinival, melynek ér
telmében az olasz miniszterelnök köte
lezte magát arra, hogy Avareseu 
miniszterelnöksége esetén kieszközli a 
szovjetnél a besszarábiai kérdés végle
ges rendezését, rábírja az olasz pénz
piacot, hogy nagyobb kölcsönt nyújtson 
Romániának és ígéretet tesz arra nézve, 
hogy valóra váljék a román királyné 
hőn óhajtott tervo és létrejöjjön az 
olusz • ék román dinasztia összeházaso
dása. Erre kötolezte magút Mussolini és

1 lilik akciót ÉN fi IMeli vizsga íIIíh
A numerus clausus uj tormaja — A szakférfíak helytelenítik a felvételi 

vizsgát — Kitűnő bizonyitvánnyal sem felelnek meg a gyermekek
A középiskolai felvételi vizsga el

len már annak idején állást foglal
tak a tanférfiak. Akkor azzal biztat
ták őket, hogy a kivételes hatalom 
megszűnésével a felvételi vizsgát is 
megszüntetik. Ez azonban nem tör
tént meg, sőt ma kegyetlenebb a fel
vetői 1 vizsga, mint előbb volt.

A felvételi vizsgát az elemi iskola 
végeztével kell letennie annak a 10 
éves gyereknek, aki a középiskolába 
akar beiratkozni. Pedagógiai ab
szurditása mellett ez a rendelkezés 
a legmesszebbmenő dezavuálása 
elemi népoktatásunknak.

Emellett a felvételi .vizsga a gya
korlatban is csődöt mondott. Pikler 
Emil szocialista nemzetgyűlési kép
viselő a közelmúltban egy interpel
láció kapcsán ismertette egyik fel
vételi vizsga kérdéseit A nemzet
gyűlés tagjai csodálkozással hall
gatták az ‘ismertetést s megbotrán
kozásuknak adtak kifejezést. Nem 
is képzelhető el, hogy ez a pedagó
giai lehetetlenség a gyakorlatban 
beváljon.

A rendeletnek azonban legna
gyobb hibája, hogy nem több, njint 
burkolt numerus clausus, amely al
kalmas politikai visszaélésekre. 
Drózdu Győző a nemzetgyűlés pén
teki ülésén a parlament folyosóján 
felháborodva mutatta egy tiszta 
kitűnő eredménnyel végzett ele- 
mista leányka bizonyítványát, mely
nek hátlapján az állott, hogy a fel
vételi vizsgán nem felelt meg. A 
kislánykn zsidó szülők gyermeke 
volt

Munkatársunk megkérdezte egyik 
előkelő fővárosi gimnázium igazga
tójának a véleményét a f.’ ' 
vizsgáról, mely a következő:

— Á felvételi vizsgát pedagógiai át a roston, 
szempontból is helytelennek tar- 1...... —„_____ 1W„
tóm. Az elemi iskolai oktatás a tö- pedagógia semmiesetre sem.

Míg az eddig letartóztatott összes 
fascistáknak megvan már a védő
jük, Dumini hiába fordult az ügy
védekhez. egyik sem hajlandó vál
lalni védelmét.

Az ellenzék egyre bizalmatlanabb 
Mussolini ígérgetéseivel szemben és 
bizalmai lanságát fokozza a fascls- 
ták erőszakoskodása a vidéken. 
Milanóban a fekete ingesek beron
tottak egy nyilvános helyiségbe és 
véresre vertek egy csomó embert. 
Egy közüli kalauz másnap sérülé
seibe belehalt. A milánói rendőrség 
állítólag már ismeri a banda tag
jait, akiknek letartóztatása minden 
pillanatban várható. Más városok
ban is fordultak elő ilyen esetek, 
amelyek azt a benyomást keltik, 
hogy a vidéki fascisták inkább hall
gatnak vezéreik uszító beszédeire, 
mint Mussolini parancsára, amely 
eltiltja a fegyverviselést.

ezzel szemben Avareseu, mint miniszter
elnök, arra nézve vállalt kötelezettséget, 
hogy Románia külpolitikáját az olasz 
külpolitikai tervek szerint irányítja, 
hozzájárul a

a kisantant meg szüntetéséhez 
és segít megvalósítani Közép-Eu répában 
az olasz hegemóniát. Avareseu állítólag 
az erdélyiek és a parasztpárt fúziója 
után audiencián jelent meg a király 
előtt és ismertette a román király* 
lyal a Mussolinival történt megegyezés 
alapján kifejtendő politikáját és a ki
rály állítólag elfogadta Avareseu aján
latát'és megígérte, hogy októberbon öt 
bízza meg az új kormány megalakításá
val.

megoktatás jellegével bír, ami ter
mészetesen néni fejlesztheti ki a 
9—10 éves gyermekben az önállósá
got. Már most oda kerül az a 9—10 
éves gyerek a vizsga elé. ahol isme
retlen arcokat lát s ahol ő vau 
hevesed magával. Szinte elképzel- 
len ritkaság, hogy a gyermek a kér
désekre megfeleljen ebben a miliő
ben, habár tényleg mindenre tudna 
egyébként feleletet adni. Azt hiszem, 
hogy a felvételi vizsga rendszere 
nem lesz hosszú életű.

A tanítóság köréből igy informál
ták munkatársunkat:

— Az úgynevezett felvételi vizs
gának semmi célja nem lehet álta
lánosságban, de arra mindenesetre 
alkalmas, hogy az elemi oktatást 
dezavuálja, ami pedig nemcsak 
méltánytalanság a tanítósággal 
szemben, de súlyos pedagógiai hiba.

— Vagy jól elvégezte a gyermek 
az elemi iskolát, akkor azt bizonyít
ványa igazolja s ez esetben semmi 
szükség uj vizsgára, vagy külön 
kell készülnie a gyereknek a felvé
teli vizsgára s akkor igazságtalan
ság történik, mert a gazdag gyer
mekek privilégiumává teszi a ’ 
zépiskolai tanulást.

—- A tanítóság magára nézve 
relmósnek találja a rendeletet s 
nak eltörlése érdekében akciót 
indítani.
Ehelyütt jegyezzük meg, hogy né

hány statisztikai adat, már eddig 
karakterisztikus képét aflja a felvé
teli vizsgának. Egyik fővárosi gim
náziumban a jelentkezők 27%-f, 
a másikban 32%-t, egy harmadik- 

‘ • vissza, sőt

kü-

86- 
an- 
fog

felvé.ell bnn 45%-t utasítottuk vnos). o. sinaw v. ........... — „
volt olyan, amelyben Hsak 85% jnt Muridon, Kakas, Fortély, Hnrmato’fW.

Az ilyen eljárás lehet polltlkn, de

- A Héttől Napló tuMsitójúUl, _ 
1 Tegnap este a fökanitónv.z előállították Iliéül AlfX 

kos századost, kárbecslőt 
nála albérletben lakó Pcrczrl Xt? 
nyugalmazott főispánra rálőtt.

Perczel Mór, aki baráti viszonvi. állott Biedl Alfonzzal, ez év & 
. ciusában felesegevel együtt költs 

p!eil| «t 113. szám,
alatti lakásába. Eleinte a légiS 

. egyetemesben éltek, mig ecv ÍS 
i héttel ezelőtt különböző nézeteltérp 
. fék miatt elmérgesedett a viszony 
. közöttük. Nap-nap után heves jele. 
. netek játszódták le a lakásban. 
. Riedl nemrégiben ielemelte Perczelék 
L hiizbéret s emiatt Perczel a jérásbi 
. róságon feljelentette lakásadóját

A járásbíróságon a minap tár- 
gyalták az ügyet és kimondották 
i1?8?', Percei nem köteles a felemelt 
házbért fizetni.

I A lakás főbérlője, Riedl, a járás
bírósági tárgyalás után heves szem
rehányást tett a főispánnak, azon- 

i bán ekkor nem lett komolyabb kö
vetkezménye az összetűzésnek.

Ma délután Riedl benyitott Percei 
szobájába s újabb vitát kezdett, a 
járásb irós’ági kereset miatt. Szó 
szót követte s az erőősen felindult 
Riedl hirtelen kirántotta revolverét 
s a főispánra célozva, elsütötte. 
A lövés azonban célt tévesztett. Per
cei felesége sikoltva kirohant a 
szobából s segítségért kiáltott. Ez
alatt az idő alatt Riedl újra célzott 
s a második lövés Percei jobblábát 
találta. A házbeliek berohantak a 
szobába s lefogták a még mindig 
dühöngő Riedlt. Azonnal értesítet
ték a mentőket, akik Percei Mórt 
beszállították a Rókus-kórházba.

Az őrszemes rendőr Riedl Alfonzot 
előállította a főkapitányságra,ahon
nan Ikihallgatása után elengedték. 
A vizsgálatot megindították a re- 
volveres támadás ügyében.

Köpő sztetsmeffyevi 
versenyek

A míting második napja nagyszámú 
közönség érdeklődésű mellett folyt le. 
Az egyes versenyeken meglátszott az Ur- 
lovasok azon igyekezete, hogy élvezetes 
és szép sportot nyújtson a közönségnek, 
azonban a gát- meg akadályversenyeken 
nem sikerült népesebb mezőnyt starthoz 
állítani. Nagy meglepetésként hatott a 
nap főversenyúben nyerőnek jelentett 
reás favorit Molusino lemaradása, ame
lyet. Sláger küzdelemmel bár, de könnyen 
előzött meg ogy hosszal.

Részletes eredmények:
I. Teriké gátverseny. 3200 m. Ángyi 

hosszakkal vezet. Az egyenesbe forduló 
után Elsőm támad, de Ángyi könnyű 
nyerő marad. 1. Ángyi (4 Huszár). 2. El
sőm (8:10 r. Selmeczy). 3. Kéneső (8:10 r. 
Binder); 5 h., 78 li. Tót.: 1000:6700.

II. Júniusi akadályverseny. ^300 ni. 
Borbély II. vezet az egyenesbe a fordu
lóig, itt Vonzalom könnyen elhúz és fel
tartva nyer. Futrinka rossz harmadik. 
Lázító az engedelmességet megtagadta 
s lovasa feladta a versenyt. 1. Vonzalom 
(4 r. Gimpl). 2. Borbély II. (4 Mares. 
Futrinka (8 Lipták). F. m.: Lázító; 3 Ii.. 
rossz harmadik. Tót.: 1000:1200.

III. Inkey Antal-emlékverscny. 1000 m. 
Sláger végig vezetve, erős küzdelem ut n 
könnyen nyer a Sigray-lovak c CI,‘ 
1. Sláger (1)4 Gimpl). 2. Mehnino (8:W 
r. Csató). 3 .Ferrario (3 Binder). J. 
Nebich; 1 h.. 2)4 h. Tót.: 1000:2300.

IV. Álla Troli akadályverseny. j000 m. 
1. Pető (p. Orosz). 2. Firouzek (7:lu n 
Binder). 1 h. Tol.: 1000:1700.

F. Dunakeszi hendicep. 1100 nK . 
cord mezőnyt gyorsan indítja a sm • 
Papucshős pehelysúlyával elugri 
könnyen bevezet Adut és Fácán • 
1. Papucshős (12 Szokolai S.). 2. 1
Stezúk). 3. Fácán (5 Lapos), F. ’n,: * 
martino, Embona, My pót, Alpjon, 
verii, Polymela, Fen sacré, Santoima. 
Ametist, Mahvelb, Csak azért. 
Serény, Evie Marshall, Friiulein Ida, bt 
onora, Madame More, Nagykor, 
Fox. 2% h., 1% h. Tót.: 1000:18700, 08OU, 
2106, 2300.

VI. Kétévesek eladó versenye. 110° 
1 SÜona (2 Stcuzcl). 2. Blondian (20 * 
vács). 3. Marietta (4 Horváth). r 1'■ 
Moridon, Kakas, Fortély, Hnf!'n<c3 
Csopol, Kökény. Busa, Miss NeUv- 

j ros, Drégely, Kontár. Tót.: 1(XM). 
11406, 3800, 1600.
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tti vilás. “J emberek. A napi- 
, - .Vih™ábiain ijesztően szanoro- 
Inpol ^ "„Ultosságok híre. Az o c 

tőzsde. Sikkasztások, 
”neS^'miatt menekülnek az em- 
[ta,V„ "alálba. A gyilkosságok 
^erílm mind rablógnUkossagok. 
««>dncrí hirlani sorok között már 
d ^Miukarégi obiigát monda- 

bánatában öngyilkos
Ma már nem szerelmesek az 

' hrrrk A Pénz imádata mellett 
’ur,ráülnek a szerelmek. A pénz 
'r mise elfojtja a szerelmesek sza- 

ds a pénzszerzés forgatagából 
Ka zúzotton kerülnek ki azok, 
iS ncm tudnak a masolc ruháid- 

„ megfogMzni. A szerelem a 
pulté, öngyilkosoké a leien. Jovof 
^gfyludmnásu, hogy _ Amerikd- 
tas mindenki annyi kenyeret és 
mjat ehet a bufffhben — in
tim, amennyit akar. Nem jár érte 
Sietség. Amerika gondoskodik ar- 
A homi polgárai ne haljanak éhen, tm ii hal éhen senki, pedig ott 
tincs forgalmi adó. Lehet, hogy 
,-írt Párizsban már csak kényé- 
■et kap ingyen a gourmand fran- 
w Becsben pénzbe kerül, de ha- 
ínisrámra hever a tátcái.on. Bu- 
Imesten, az agrárállam fövárosá- 
im drágább a. kenyér, mint bár- 
ioí és kenyeres-lány árulja a aram- 
jyi pontossággal leméri, forgalmi 
adóval ellátott miniatűrdarabkákat. 
Milyen nagy bevételre tenne szert 
u állam, ha az éhezők után is adót 
fedhetne!

A híres bácskai kártyacsatákról 
miamikor legendákat meséltek. A 
nigy urak passziója volt a kártya
játék. Aki nyert, az nagy mulatsá
got csapott, ömlőit a pezsgő, bor. 
tfű vesztett — egyet rántott a vál- 
Idn és hetykén odébb állt. Aki nyer,1 
is barátnőt vagy autót tart és pon- j 
los könyvelést vezet a kártyaplusz
tól. Aki vészit — az sikkaszt és1 
’iigtön autót, barátnőt is vesz a 
bűnös utón szerzett pénzből. Ha 
mszanyeri pénzét úgyis jó, — ha 
iemmi sem használ, gyáván, elf ebé
ivé tá'ht egyet d — revolver ka
csán és mint egy peches ember, 
dlevél nélkül átszökik a másik vi
lágba.

Vági Andor
- Fábián Béla beszámolója. Fá

bián Béla nemzetgyűlési képviselő 
rasárnap tartotta választói előtt 

számolóját Kispesten, líákospalo- 
an és Újpesten. Fábiánt Vazsonyi 
Vilmos és Rassay Károly kisérték 
•I beszámolóján. Mindhárom város- 
wu. Kispesten, Rákospalotán és 
Ljpesten nagy ovációval fogadták 
} népszerűségnek örvendő politi- 
“M, aki beszámolójában vázolta a 
wai viszonyokat, majd a fővárosi 
^'^nyjavaslatról szólt, amelynek 
mielőbbi törvényerőre való emelé- 
Mj! sürgette. Fábián beszédét min- 
}?.nuH lelkesen helyeselték és nagy 
pénzessel fogadták.
rnLA,m"SMy Dénes grófnő kastélyának 
'"WatóJa - a bíróság előtt. A kom- 
“un «[«tt egy terroristákból álló társá
ig költözőt be ^Zmdssj/ Dénesné grófnő 

>’«ba. A terroristák a pincében levő 
rvn . Pnlackborokat megitták, olfo- 

■ sztottnk az éléstár egész tartalmát, a 
' .c,nupket eladták és elhurcolták a 

kóTvTx rnüb‘,ccsel biró bútorokat, 
a ro u >H 8ZÖuyc*eket is. Hiába kercsto 

”vekeu át, a jeles társaság 
viáh ’ ..,8,'^k^ Ferencet, ez Jugoszlú- 
hi((pa Zsuffko nemrégibon azt
hetik .y ,niLr S(*mml baja nem történ- 
tivek’ a"’\,1:iTn|l baZRtért, de a detek- 
t« IpuÍx. ttrt' nz nap felismerték 
velS it8tták' Zsuffkót rablás büntetté- 
t^ivni- l? mcff az Ügyészség. Hétfőn 
táblai .iieyot ‘ v«tentin dr. Ítélő-
tolt elír1?- ta1ná®8a» még pedig a gyorsi- 

•arás lapján - ötös tanácsban.
«*"'« M e«y mfrnllk. A 

ki Czakó a ?'1 körözőlevolet. bocsújtott 
társával ndOr mórnök ellen, ak« ogy 
^zniillió 8?°Vetkozve házépítés címén W htk0r°nfit CRnlt kl Márlássy 

0 bn<iapestl lakostól.
laítóiídmIÍ.,?U,pynök- Beregi Mihúlyné 

nnrv £ i nt, eRy fiatalember, aki 
*"« ki mnúí.í”n’k°d? OI''B ügynökinek 
*' 'tóli-gö 1 iif’• B'rcKtaú «t rendolt tőle 

A i nÍKy tótol™ó ke
nt. ,"6,n "™ jelenik.-

Indult meg1 "e lrént erélyM nyomo-

Olimpiai 
t&pvivócsapatunk 

toevm vem a táöní&foen 
Vereséget szenvedtünk Franciaországtól, de 

legydzttlk Hrgenttnát
A távíró vasárnap éjjel örvendetes hi-' eckertet 5:2, Postát 5:3 arányban'. Cout- 

roket hozott számunkra. Az olimpiász rőt legyőzte Postát 5:2, Terstyánszkyt 5:1,
tőrvivó-mérkőzésének során tőrvivócsa-| 
patunk, amely tőrben minden helyezési 
esély nélkül startolt, legyőzvén Spa-' 
nyolorszúgot, Svájcot, Ausztriát és va
sárnap Argentiniát,

a döntő mérkőzésekben való részvé
telre kvalifikálta magát.

A középdöntő-mérkőzések során Fran
ciaországtól 14:2 arányban vereséget 
szenvedtünk. A részletek a következők:

Gaudin legyőzte: Seben kert 5:0, Lich- 
teneckertet 5:1, Postát 5:0, Terstyánsz
kyt 5:1 arányban, Ducret legyőzte: Ters
tyánszkyt 5:4, Schenkert 5:1, Llchtcn-

Nouellárls intézkedést 
sürgetnek a lakók 

j} lakásrendelet hibáit módosítani kell -fikció indult meg 
a rendelet módosítása érdekében

A Lakók Szövetsége és a külön-, 
böző ipari és kereskedelmi érde
keltségek akciót indítottak meg a 
lakásrendelet módosítása, illetve 
egy lakásügyi novelláris intézkedés 
kierőszakolása céljából. A lakás
rendelet ugyanis a lég ridegebben 
bánik a lakókkal, akiknek valóság
gal csapdákat állít fel s akikéi véd
telenül kiszolgáltat a háztulajdo
nosok kénye-kedvének. A lakásren
delet egészen egyoldalú rendelkezé
seket tartalmaz. Kimondja például, 
hogy

annak a lakónak, aki a ház
tulajdonost, annak helyettesét 
vagy rokonát megsérti, azonnal 

fel Iqhet moiulani.
Nem intézkedik azonban arról, 
hogy a háztulajdonosra viszont mi
lyen konzekvenciával járhat az, ha 
vexálja a lakókat. Kimondja a la
kásrendelet továbbá, hogy azt a 
liázmestert vagy vicét, aki a 1,:kok
tól magasabbat, kór a rendeletben

— Pétcr-I’á! után. Egy nappal Prier-I 
Pál napja után. Kint vidéken a sárga ■ 
búzatáblákban pipacs remeg és kasza [ 
pengéi száll versenyt az aratók dalával. | 
Péter Pál napján megszakadt a búza { 
tövá éj kasza alá kerüli a beteljesedett, 
ígéret. Itt a város szürke falai között ; 
nem dal hozza hírül Péter-Pál eljöttét. ’ 
Csal: vig, lármás gyerekhad zsibong a: 
uccákon. Meri tegnap értek végei a vizs-1 
gák. A szigort: tanítók utolsó kérdésera , 
elhangzót1, az utolsó felelet és az iskola 
helyet! játszóterek felé indul a gyerekek . 
karavánja, Vonalzó helyett mosl labda-1 
utó járja, hekymászó bot és futball láb- j 
do segitl cló a cipők kopását. Vígan áll , 
<i vakáció. Feladva van már az a néhány , 
atyai nyakleves is, mely a — he. gyéren 
is, dí mégit csak mutatkozó szekundák 
miatt szakad! pár vásott nebuló nyaka 
közé. Vivőt Varaitól Az iskolaiermckbc 
epdig csend költözött. Csak néha fut át. 
a padok között talán egy kissziirke egér- i 
fce, aki még a katedrára is felmerész- 
kedik.

— Emberi csontok a sínek alatt. Az 
Attila körúton a munkások a villamos- 
sinekot több helyen javítják. A földmun
kálatok közben a munkások egy két mé
ter mélységből egy hosszúkás fadobozt 
hoztak fel, amelyben emberi csontok vol
tak. Pár napon bőiül ez már a második 
eset, hogy ilyen leletre bukkantak. Való
színű, hogy egy régi bűntény áldozatait 
földelték ol a villamos sínek alatt és 
most elkésve akadtak a bűntény nyo
mára. A rendőri vizsgálat megindult.

— öngyilkos szülésznő. A Bakács téri 
szülészeti klinikán voronallal mcgmt’.r- 
gezte magút Kicin Mária ott alkalmazott 
szülésznő. Kövid szenvedés után meghalt.

— öngyilkosság. Schwarcz Pál 45 éves 
fuvaros felakasztotta inugát. Levágták.. 
Életveszélyes állapotban szállitották a

| Rókuskórhúzba.

i Liehteneckertet 5:3 arányban. Jobicr le- 
győzto Liehteneckertet 5:4, Postát 5:3, 
Selicukert 5:1 arányban. Schenker le
győzte Coutrot-t 5:2, Terstyánszky pedig 
Jobiert-t 5:4 arányban.

Párizs, június 29. Magyarország va
sárnap legyőzte Argentína tőrvivócsa- 
palát. Mindkét csapatnak 8—8 győzelme 
volt, do Magyarország javára 58 tus 
esett Argentína 57 tusával szembon.

Magyarország e győzelmével beke
rült a döntőbe, amely hétfőn négy 

nemzet csapata között folyik le.

engedélyezett összegnél bármilyen 
címen, hat hónapig terjedhető fog
házzal büntetik. Mi a büntetése a 
többet követelő és zsaroló liazi- 
urnakt . , , ,

A legnagyobb hibája a lakásren
deletnek az, hogy

az a lakó, aki nyolc napon belül 
nem nyilatkozott az aranyalapon 
megállapított lakbér elfogadásá
ról, arra nézve az uj megállapí

tás kötelező erővel bir.
Igen sok munkás nem nyilatko

zott, \agy azért, mert nem ismerte 
a törvényt, vagy azért, mert nem 
tudta az 1917-es alapbér összegét 
megállapítani, ezek most egyszerűen 
elestek a korrigálás lehetőségétől.

Ezek miatt a hiányok miatt nagy
arányú akció indult meg, amely
nek során kérik a népjóléti mi
nisztert, adjon ki egy mivelláris 
rendeletét, amelyben a hibákat ki
küszöbölve védelmet nyújt a ki
szolgáltatott lakóknak.

— Díszelőadás a Kamara-mozgó
ban a holland vendégek tiszteleté
re. A fővárosunkban időző holland 
vendégek tiszteletére a Kamara
mozgó hétfőn este 10 órakor dísz
előadást rendez. Az előadáson a 
helyőrségi honvédzenekar Fricsay 
Richárd karnagy személyes veze
tése mellett szolgáltatja a zenét. 
Az előadás előtt a következő pár 
mondatot intézik a magyar-barát 
hollandokhoz: Kérik, hogy a Buda
pesten szerzett jó impressziójukat 
hazájukban kifejezésre juttassák. z\. 
magyar nemzet hálája fogja min
denkor kisérni a jó hollandi népet, 
azért a nemes cselekedetéért, hogy 
a sok ezer magyar gyermeknek az 
emberi jóság útját megmutatták.

— Megszűnt «z Árvizsgéló Bizottság. 
A vasárnapi hivatalos lap közli, telint 
igaz. Régóta haldoklótt ez az Arvizsgáló 
Lliozttság. Emlegették, várták a halálát, 
mint a nagybácsiknál szokás, de a beteg 
csak nem akart kimúlni. Szenvedélye 
volt az élet és azért élt, hogy másokat 
gyötörjön. A kereskedők és árusok vért 
izzadlak szerelmes szorításai alatt. Sokat 
köszönhetnek neki a vásárlók is. A hat
ezer koronás tej, az ötezer koronás ke
nyér az OK Ali lelkén száradnak. De 
azért élt sokáig, többet, mint kellett 
volna. Vasárnap kimúlt. A 4.850—1924. M. 
E. oltotta ki az életét. Bizonyos, hogy 
hantja fölött nem terem örökzöld, mert 
hiba nyomán se kelt ki a fii.

— A menekült erdélyiek Szent 
László Istentisztelete. Szent László 
király, Erdély védőszentje ós Nagy
várad alapitója tiszteletére vasár
nap délelőtt 10 órakor Kovács apát
plébános ünnepélyes szentmisét ce- 

|íobrált a Bazilikában. A szentbeszé- 
idet fírérn Lőrinc prelátus-kanonok 
| mondta. Az emelkedett hangulatú 
i ünnepélyen nagyszámmal vettek 
I részt az erdélyi menekültek.

Stabil pénzéért
ne vásároljon rossz cukorkát. 
Cukorkáink mindenikébe a

Széni István
szó van préselve. Valódi ola
jokkal és valódi tiszta izekkel 
készülnek. Kérjen minden al- 
kalommalkifejezetten Szent 
István cukorkákat.

Kőbányai Polgári Serfőző és Szent 
István Tápszer müvek Részv.-Tár saság

— Le\él Lalatonfürcdről. Kedves Szer
kesztő Gr! Vógrc-valahúra eljött a me
leg nyár. A sok vihar és esőzés után 
kiderült felettünk az ég ós gyönyörű 
verőfénycs napok kellemes óráit töltjük 
el Balatonfüreden. Csodálom, kedves 
Szerkesztő Ür, hogy b. lapjában, do a 
napilapokban sem olvashatunk hírt a 
fürdőhelyekről, hacsak u szokásos 
„fürdőiévé?1 helyettosítőjének nem tekin
tem azt a folytonos panaszt, amely a 
hazai fürdőink nagyarányú drágaságá
ról szólallak. Éppen ez késztet engem 
arra, hogy néhány szót írjak Balaton- 
l'üredről, ahol két hét óta a legkelleme
sebb napokat töltöm el feleségemmel 
együtt és mindig csak bámulattal álla
pítom meg, hogy itt, a. mai abnormális 
viszonyok mellett, igazán minden — 
olcsó. A fürdőigazgatóság a vendégek
kel szemben rendkívül figyelemmel és 
körültekintéssel jár el, az éttermek (úgy 
a Grand Hotel-beli, mint a Szántó-féle), 
valamint a kávéházak, cukrászdák (kü
lönösen a Löbl-féle falatozó) a legpom
pásabb étkeket és italokat szolgálják fel 
mérsékeltebb áron, mint —Budapesten. 
Gyógyulásra szoruló beteg, üdülésre és 
pihenésro vágyó egészséges ember egy
aránt pompásan kell, hogy év^7.7.e magát 
Balatonfüreden és én csak kötelességet 
vélek teljesíteni akkor, amikor arra ké
rem Szerkesztő Urat, hogy soraimnak 
azok érdekében helyet adni szíveskedjék, 
akik még talán ma is azon tanakodnak, 
hogy hová utazzanak nyári üdülésre. 
Üdvözli Elek tíernát.

— Jelenet a Vígszínház Kávéházban. 
Néhány héttel ezelőtt a Vígszínház ká
véház terasszán a rossz közgazdasági 
viszonyok fölött kesergett egy fakeron- 
kedőkből álló asztaltársaság. Majd 
évődnl kezdtek egymással s (juitt Illés 
fakereskedő vén zsidónak nevezte el 
Mutter Mór nevű kereskedötársát. Miil- 
ler tiltakozott emiatt, visszasértette 
Quittot, aki erre arcul ütötte őt. Miiller 
két rendbeli becsli lel sértés miatt föl- 

I jelentette s az ügyet szombaton tár
gyalta Kéry dr. büntető 'járásbíró, aki 
előtt Quitt is viszonyúdat omolt Müller 
ellen.

— Azt is sértésnek találja ön, hogy 
vén zsidónak nevezték olt Hiszen ön 
zsidó? — kérdezte a bíró.

— Zsidó vagyok, az igaz, do nem va
gyok vén — felelte Müller.

A tárgyalás azzal végződött, hogy a 
bíró Quittot 300.000 korona, Müllerti pe
dig 150.000 korona pénzbüntetésre ítélte.

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

a legjobb
amit e szakmában készíteni 
lehet.

Kőbányai Polgári Serfőző és Szent 
István Tápszermüvek Részv.-Társaság
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A Nemzeti Bank 
uj valuta politikája

Kötött marsrutájuk van a bankoknak a valutapiacon — A péi 
Ggyi kormány legújabb intézkedései a korona stabilitására

Pénzügyi óh gazdasági körökben meg- I bizonyos merevségre hozza, uinl aligha 
lehetősen nagy nyugtalansággal szem- érhető cl, ha a korona árfolyamalakulá- 
lénk azokat a jelenségeket, amelyek a • ismét csak a hivatásos spekuláció 
legutóbbi napok során a korona frontja, ■ jut jelentős szerepre. Ennek ugyanis 
illetve a dollár s az idegen valuták kur- nagy érdekű, hogy a valuták árfolyamul- 
zusai körül lejátszódtak. A gazdaságiiban egy állandó hullámzás jöjjön létre, 
körök már több ízben kétségbe nem von- ; ami természetesen azzal jár, hogy a ko- 
ható módon kinyiatkoztaíták, hogy a j róna árfolyamában se Igen alakulhat 
korona lényegesebb árfolyamemelkedése ki egy stabil nyugvópont. 
a legnagyobb válságba sodorhatja az " .................
egész ipart és kereskedelmet, mert egy
részt teljesen felborítja a legutóbbi hó
napok kalkulációs bázisát, ménrészt pe
dig egy esetlogéH árukracli előidézésé
hez fog vezetni. Ily körülmények között 
fokozott Jelentőséggel bírhat az az infor
mációnk, amit erre nézve a legilleléko- 
sebb tényezők egyikétől nyertünk. Az 
Információ a követkoző:

— Való tény, hogy a pénzügyi kor
mányban meg volt arra nézve a hajlan
dóság egész a legutóbbi napokig, hogy 
a korona kurzusjavulása elé semmiféie 
akadályt ne gördítsen, hanem engedje 
szabadon halni azokat a bel- és külfiildi 
spekulációs tényezőket, amik most, g 
külföldi kölcsön elnyerésével, illetve a | 
Nemzeti Bank felállításával a magyar 
korona helyzetét érthető módon megle
hetős módon kedvezően ítélik meg. Nem 
lehetőit azonban szemet hunyni ama je 
lenségek előtt, amelyek a valuták for
galmában legutóbb lejátszódtak. Első
sorban kifejezésre jutott az a tény, hogy

a korona felfelé tcndálásából ismét 
csak a hivatásos spekuláció igyeke
zett hasznot huzni s olyan dollár kur
zusokat diktált a nemhivatalos forá
galomban. amelyek éppen túlhajtott- 
ságuk miatt meglehetősen kedvezőt
len reakciókat idézhettek elő magá
nak a koronának árfolyamalakulásá

ban.

Már pedig a kormány pénzügyi politi
kájának egyik legsarkalatosabb pontja 
ma éppen az, liogy a korona árfoyainát

A Pénzintézeti Központ 
a Drexler-palotáért 
15 milíiárdot kináí

A X ^itzintézcti Központ már hosz- 
tízubb idő óta azzal a tervvel foglal
kozik, hogy a mostani székházát 
egy nagyarányú, a modern követel- 
menyeknek teljesen megfelelő bank
palotával cserélje fel. A Pénzinté
zeti Központ vezetőségi* először uj 
székház építésére gondolt, azonban 
a megejtett számi tápokból kitűnt, 
hogy egy ilyen, a célnak teljesen 
megfelelő, épület tető alá hozása 
n körülmények között nem. igen 
'valósítható meg, mert ehez csaknem 
áu milliárdnyi összegre van szükség; 
ennyit pedig sehogyso tud előterem
teni ilyen o/'lra a. Pénzintézeti Köz
pont. Nem maradt tehát egyéb 
hátra a P. K. számára, minthogy 
megfelelő épületet vásároljon. Erre 
nézve a P. K. újabban egy egész se
reg ajánlatot kapott, azonban az 
ajánlatok túlnyomó része nem felel 

követelményeinek. 
Újabban a V. K. vezetőségében uz a 
gondolat érlelődött meg, hogy az 
Ahdrássy utón levő Drcxlcr-palotdt 
fogja megvásárolni s ilyen érte
lemben tett ajánlatot, a Lloyd Bank 
számára, moly tudvalevőleg jelenleg 

palota tulajdonosa, A 
r'i j milíiárdot ajánlott fel a 
Ltoyd Banknak, azonban a bank 
ilyen összegért nem hajlandó meg
válni az óriási értékű objektumtól, 
.\ ’^nbnn n két fél
kitantt tovább In folyunk k lnformü- 
olótA szerint a Mond Bank 20 mii-

vékenyséff jelentékenyen megnöve- 
kedett

x A Magyar Nemzeti Bank értesíti 
mindazokat, akik a bank részvényeiből 
jegyeztek, hogy az ideiglenes ellsmervé- 
nyeket a bank budapesti főintézeténél 
július hó 15-től kezdve u kiadott igazol
ványok beszolgáltatása ellenében átvehe
tik. Az átvételre irányuló megkeresések 
a fiókintézetek útján is előterjeszthetők. 
A szavazatra jogosított részvényesek 
felhivatnak, hogy amennyiben az 1924. 
évben netán tartandó rendkívüli közgyű
lésnek tagjaiként megjelenni 
legkésőbb július hó 24-éig 
bankrészvényt tegyenek lo.

A Magyar Általános 
pénztár Rt. igazgatósága 
2ti-án tartott ülésében Horváth Li
pót dr. alelnök-vezérlgrazgatót, ed
digi hatáskörének teljes fentnrtása 
mellett, az intézet elnökévé, alel- 
■i-.'kké pedig újból Gr. Uff-Morpurgo 
Edgardot, uz Assleurazíoni Generáli 
Triest elnök-vezérigazgatóját vá
lasztotta meg.

Újból kezd élénkülni a takarékbetét
üzlet. A korona stabilizálódása föl. ...u 
a tezaurált valuták eladási ára jelenté
keny részben takarékbetétté változott 
át. Mondani is fölösleges, hogy csak a 
legnagyob intézetek betétállománya sza
porodott ez utón, főleg azért, mert mu 
már a kosztpénz kamatláb is alig, vagy 
cgyálalában nem nagyobb a hosszabb 
Időre lekötött betétkamatnál.

Kabinetválság a Zsákkereskedők 
Egyesületében. A zsákszalunának 
az fnipex ügye után újabb szenzá
ciója van. Ugyanis NagcL Marcellt, 
az egyesület régi és érdemes elnö
két az egyik ülésen megtámadta 
llottcr Zsigmond, a szakma egy 
másik kitűnősége, mire Nagcl le
mondott az elnökségről. A tagok 
most üzletkötés helyett naphosszat 
az elnökválság eshetőségeit latol
gatják, mert jelölt van bőven. Né
hanyan kitartanak Nagel mellett, 
mások llottcr Zsigmondra esküsz
nek, egy-két kereskedő Schilllnger 
Miksát szeretné az elnöki székbe 
ültetni, mig a fiatalabb generáció
nak Schlesinger Rezső a jelöltje.

x A Hangya közgyűlése. , A Hangya 
-zövctkvzél rendea évi közgyűlésén Des- 
s<.wfly Emil gróf elnökölt. A népes gyű
lésed az elnöki megnyitó uián Balogh 
Elemér vezérigazgató ismertette pz igaz
gatóság évi jelentését és mégállapitotia, 
hogy a Hangya negyedszázad után is 
hű maradt azokhoz az elvekhez, amelye
ket megalapítója, Károlyi Sándor gróf 
fektetett Je. A jelentés szerint a Hangya 
érdekkörébe tartozó vállalatok kielégítő 
eredménnyel dolgoztak. A Hangya Ipar 
fit. részvényeit tudvalevőleg tavaly be
vezették a budapesti tőzsdére. Kedvező 
eredményt értek el a Futura magyar 
szövetkezeti központok áruforgalmi rt, 
a Háztartás termelő, értékesítő és fo
gyasztás! szövetkezet és a Pannónia ke
resztény fogyasztási szövetkezet, ame
lyek szintén a Hangya érdekkörébe tar
toznak, éppen úgy, mint a Kéve ruhá
zati áruházszövotkezet. A közgyűlés az 
igazgatósági jelentést egyhangúlag el
fogadta 6« kimondotta, hogy jótékony- 
és közcélokra 5.580 millió koronát, vásár
lási Visszatérítésre vedig az Összforga
lom 6 százalékát fordítja. Desewffy Emil 
gróf záróbeszédével a közgyűlés véget 
ért.

x A Magyar Munkaadók Központja 
szombaton tartotta első óvj rendes köz
gyűlését ifj. Chorin Fereno dr. elnöklésó- 
vei, aki megnyitó beszédében hangsú
lyozta. hogy a inunkáskérdéii szabályo
zásánál a központ úgy az ipar verseny* 
képességét, mint n munkásság életszük
ségleteit egyaránt szem előtt tartja. A 
kÖgyüléa az óv folyamán kifejtett fára- 
aozualórt ifj. Chorin Fereno dr. olnököt 
melegen ünnepelte. A napirenden levő 

A ügyek elintézése után a központ lgazga- 
^ucaesen kivui « Tnfnc.^,,,1 0,nökk6 Choün Ferenc dr.

G al»lnökk.i Kerti Kornél
brn mutatkozott nouvobb ’lz 'úí^ 7" ü.urilau Bábért és Vannie, míg általában az áruüzletillX’17W"
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lekbw voít H?±'’’T- ?“t'8.n'i.’e,i %vez^tía.rtí.
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— E mérlegelések hatásának tud’f.-.ió 
be, hogy a Nemzeti Bank kebelében mű
ködő dcvlzaintézöség politikája legújab
ban teljesen uj alapokra helyezkedett n 
inig azelőtt — tapasztalat szerint — a 
hivatalos devizavozetőség, a volt deviza
központ is különféle spekulációs manő
verekkel igyekezett a maga számára 
megfelelő vuluta-stokkot biztosítani s 
ebbeli törekvésében akaratlanul is inl- 
ciativával szolgált a nemhivatalos spe
kuláció számára, addig a legutóbbi na
pok során lejátszódott eseményekből már 
tisztán látható, hogy a Nemzeti Banké 
kebelében levő devlzaintézöség tevékeny
sége jórészt arra szorítkozik, hogy sza
bályozó, nivelláló hatást gyakoroljon a 
nrzMfciva/uZos valutaforgalom menetére 
s lefaragja azokat a spekulációs kinövé
seket, amik a valuták hivatalos Jegyzé
seit illuzóriussá szokták lenni. Megálla
pítható ugyanis, hogy a valuták kifeje
zett lefelé tendúlósa alkalmával a de
vizaforgalom lobonyoi fásává foglalkozó, 
u. n. autorizált bankok azonnal nagy
vásárlók gyanánt lépnek fel a piacon, 
míg ha a valuták emelkedni kezdenek, 
úgy a bankok, mintegy adott jelszóra, 
erős eladóképpen jelennek meg a valu
ták piacán. A Nemzeti Bank ezzol a poli
tikájával a W«b6n' ríylhán minden
korra biztosítani kívánja a maga szá
mára a döntő szót a valuták piacán, 
azaz teljesen meg akarja akadályozni a 
nemhivatalos forgalom kurziisdlktáld- 
sait. Ennek a programmnak keresztül
vitelére a Nemzeti Bank ma már igen 
Jelentős devizakészlettel rendelkezik s 
igy nagyobb gondot nem igen okoz en
nek az igyekezetnek technikai kivitele.

liárd fejében hajlandó megválni a 
Drexler-palotától. de a P. K. 
előre még .....................
gát, hogy 
Drex lőréit.

--------  __ _ _. — egy- 
nem tudja elszánni ma
ilyen öss7/i'**'t adjon a

Gyenrék lesznek a félévi bank
mérlegek. A budapesti nagybankok
nál már napok óta serény munka 
folyik, hogy a,iunius 80-ával záródó 
lélóvi mérlegek eredményeit a. re
dukált tisztviselői kiu-ral mielőbb 
összeállítsák. Bár a félév tulajdon
képpen csak hétfőn lenne lezárható, 
de a legtöbb bankban már szomba
ton hozzáfogtak az eredmények 
összegezéséhez. A bankigazgatók 
szerint a félévi mérlegek Igen szo
morú eredménnyel fognak zárulni, 
még inkább mutatkozik azonban a 
visszaesés annál <12 arnnymérlconél 
anulgct kivétel nélkül mindenhol 
elkészítenek az év első feléről. A 
luzsdeüzletek hatalmai méretű visz- 

a folyószámla, —

ben mutatkozott nagyobb

Egy molomkartel hete 
tetiö létesül

Köztudomású, hoarv „
lek a múltban egyrészt “leo«- 
városi, másrészt- tt vidéki , 
között annyira kiélesedtek raalomkartel, illetve a 0^X7 ‘ 
centráció a múlt hét 
srfnf. A tárgyi ellentéteken fi' 
amelyek a vidéki malmok érS 
nek negligálása körül lúmaJS' 
kartell szétbomlásában iclnWkL> 
része van. annak a 
nak, ami a kuliszák mögöttTT Zmu^der Edo detroukffi 

Viktória, Stux Sándor illotve 
cáer Emil között a vezető szerenÓH

A budapesti nagy malmok 
a mai kritikus időkben kénytelenek 
fölvenni rabol az együttműködést 
elsősorban a kivitel és a bevásárU. 
sok egyöntetű szabályozása dohra 
ban, a Hétfői Napló azonban agy 
értesül, hogy nem egy. hanem kél 
malomkoncentráció lesz.

Az egyik Stux Sándor, illetve az 
Első Budapesti Gőz vezetése alatt, 
mely a fővárosi, a másik pedig a 
Viktória koncern irányítása mellett, 
amely inkább a vidéki malmokra 
fog támaszkodni.

x Általános Bank. A Magyar Általános 
Bank r.-t közgyűlése elhatározta, hogy 
az 1923. üzletévre 300 korona (150%) őst- 
talékot fizet a Magyar Általános Taka
rékpénztár főpénztáránál.

x A Magyar Tisztviselők Takarj, 
pénztára Rt. a legutóbb tartott közgyfi. 
lésén az intézet cégét Magyar Gazdasági 
és Kereskedelmi Takarékpénztár Béaz- 
vény társaságra változtatta meg. Ugyan
ekkor a takarékpénztár elnökévé Lukács 
György dr., v. b. t t, volt miniszter 
választatott meg. Az intézet 1923. évre 
200 korona osztalékot Özei.

x Az Első Budapesti Gőzmahnl Rt 
közli, hogy Fellner Henrik elnöklete 
alatt megtartott közgyűlésén az igazga
tóság javaslatait jóváhagyta éa as 19Ü 
üzletévre eső osztalékot 5000 koronában 
állapította meg. Az 1923. évi 6. számú 
szelvény a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank pénztáránál (V., Fürdő uocá 2) fog 
beyáltatni.

x Győri bőr. A Bőripari Rt. győri eóg 
közli, hogy június 28-án tartotta rendes 
közgyűlését, melyen elhatározták, hogy 
300 korona (150 százalék) osztalékot fizet
nek és az alaptőkét felemelik. Az öasses 
új részvényeket a régi részvényeseknek 
ajánlják föl olykép, hogy 2 régi rész
vényre egy új, már az 1924. évi hasz
nokban részesülő részvény vohető át 8700 
korona lefizetése ellenében. Azonkívül 
minden két részvényre egy ingyenr&m- 
vényt ajánlanak fel a részvényeseknek. 
Végül 10 darab 200 korona névértékű 
részvényt 1 darab 2000 korona névértékű 
részvénnyé vonnak össze. A társaság 
kérelmezte, hogy ezentúl 10 darab legyen 
egy tőzsdei kötés. Az osztalék kifizetése, 
az elővételi jog gyakorlása, az ingyen
részvény átvételo és a rész vény össze- 
vonás június 30-tól július 5-ig bezárólag 
a Győri Általános Takarék pénztárnál 
Győrött és a Magyar Általános Takarék
pénztárnál Budapesten (utóbbinál dél
után 4—6 között) fog lebonyolíttatni.

x A Magyar Textllgyárosok Orezágoi 
Egyesülete folyó hó 27-én tartotta JFewi 
Fülöp elnök lésével ezidei rendes küz-té^u- 
lését, amely egyszersmind a-: egyesület 
harminvéve\ fennállásánál: jubilárit köz- 
ayiilése volt. A szokásos formaátáso* 
után megejtették » < választáso
kat. A titkos szavazás alapján megvá
lasztották: Szurday Róbertét ügyvezető 
nlolnökké, Wlmmer Fülőpöt (uj) &J™' 
dai-Goldberger Leó dr.-t (uj) alelnökk? 
Adler Félixot (uj). Freudlger Llpótot 
(uj). Hajdú Dezsőt. Hevesi Bélát Wk 
Kiinger Ernőt, Kasper SiegfHdet, WM 

i Imrét, Lingauer Sándort (uj), Méta* 
Jenő dr.-t Peruit Rlehúrdot, 
rolyt, Relch Aladárt (uj). Szász 
Vogel Jamest ós TFcin Károlyt űr®** * 
tóeágl tagokká Terényi Dezsőt, 
Istvánt, Pctheö Félixot (uj). 
Józsefet (uj) számvizsgáló bizottsági’* 
gokká. Hajdú Dezső ée Horváth 
felszólalása után, akik köszönetat nx»J 
tak az elnökségnek és a -’xh*
munkájukért, If'eiss Fülöp üdvöw»* 
Fenyő Miksa dr. igazgatót, aki • 
gya; Gyáriparosok Országos Szóvetw* 
nek képviseletében a közgyűlésen * 
ténjeloDVol^__=____====:=3«s

Meginti árakat 
viselt fér*ff ritkáké?* 
Wertbeúaer. Or. Zichy Jenő u. 23.
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pítrja biztosító intézet részvényeit 

jjjj vezetik be.
. Bodapest Székesfővárosi Közleke- 
gt ma tartotta rendes évi közg^- 
tioócz Jé"6 dr* Polgármester el- 

A közgyűlés elfogadta az 
““““.Se “ telügyelő bizottság Jo-
WLf és úgy az igazgatóságnak, mint 
‘“‘tmelöbizotteúgnak a felmentet 
“ ..juiAz igazgatóság tágjává vulMZ- fS? Lajos ny. korosko-
WDXtert és Erneu Károly kincs- 
SaíX-t. * p“ii Hazai E,sö ?■ 
fttoíútr Egyesülőt helyettes vozér- 
k A jeloniós megemlékezik nr-

társaság 1923 Január 1-én 
7' Budapest közúti vasutainak' 
Lemviteiét Az igazgatóság megkötötte j 
^haváltási egyezséget úgy a közúti, a. t a városi vasúttal. A Budapest—■ j 

löriD“i Vasút és a földalatti vasút j 
SÍ címleteinek, a BÚB vasút rész-, 
^^oihhséfiének, valamint a Budapest- S^tX vasútnak a megszerzésével | 
I tadapesti helyi közlekedést lebonyo-1 
w eUes vasútokra lényeges befolyást | 
szerzett, ezenfelül vagyontárgyakra is 
S Xt A székesfőváros által megvál- 
S a USzKRT által kezelt egyéb vas- 
1.,.^ ,13 kilométeres hálózatún az átvé- 
Mkm 193 kilométernyi vágány síné 
X-. „yengo volt, hogy annak sürgős 
kicserélése elkerülhetetlenné vált. 1923. 
évben li kilométert cseréltek ki. 1924. év 
vécére lMdlK a gyenge sinek 48 száza
léka lesz kicserélve. 49 kilométernyi al- 
sóvezotékes hálózaton az 1923. év folya
min 11 kilométeren alkalmazott felső- 
mlékel • társaság. A még h&tralevS 
31 kilométeren ebben az évben alakit jak 
át a pályát felső vezetékessé. Az ols<5 üz
letévben 53.217,688.566 korona 58 fillér be
vétel volt 51,955.491,274 korona 85 fillér 
kiadással szemben. A felesleg tehál 
ljit.197^92 korona 23 fillér. A társvas- 
ataknak részesedén óimén 738,675.904 ko
rona 23 fillér jut, s így a társaság tiszta 
nyeresége 523,521.888 korona. Ebből a 
rendes 500 koronás osztalékon túl felül- 
otztalákv'. részvényenként 3506 koronái 
faetnek.

• A Sziget-Színpad júliusi műsora. An
nak u Budapestnek, amely nem pihen
tetheti szétzilált idegeit az Északi ten
get partján, vagy a kék Adria hullámai- 
bán ét a legjobb esetben kénytelen be
érni a Margitsziget csodálatos szép es
téivel, a Sziget-Színpad júliusi műsora 
fog kellemes meglepetést szerezni. A má
sol szenzációja Salamon Béla, a kiváló 
kabaré-kómlkuí vendégszereplése, aki a 
Síiffetl cwtfl cimfl pompás vígjátékban 
fogj:; megkacagtatni a gazdasági hely
iéi következtében buskomoi közönséget 
Haraszti Mici, al Apolló-Szlnháa kiváló 
művésznője. A groteszk zenei humort 
Vágón látván éj Losonczy Dezső opera
paródiája, n Dióhéjban képviseli, amely
ben Szdst Un ás Gárdonyi Lajos, a Bel
város; Színház művésze, találnak alkal
mat karrikirozó talentumuk csillogtatá
sára, a Sziget-Szinpad kitűnő énekes 
gárdájának: Noirei Irénnek és Fülöp 
Sándornak, ao Unió-színházak művészei
nek, valmint Kalmár Gábor dr.-nak és 
^ndaj) Bélának, az Apolló-Szinház mű
vészeinek éi Arany Józsefnek segédleté
vel Az uj műsorban Radó Sándor, az 
ápolló-Szinház népszerű kupléénekeso la 
mllep, három uj magánszámot ad elő. 
AŐwírji Gyula, mint kabarészerzö, két 
darabbal is szerepel. Hivatásának áldo
tta című brilliána kabarétréfájának fő- 
terepeit Kertész Endre, a Belvárosi 
fcinháj művésze, Herczeo Jenő, a Teréz- 
orutl Szinpnd rendezője és Noirei Irén 

wtMzák. Másik brillláni vígjátékénak, 
* Szegény jó Náthdn-nak főszerepét 

a?a n szerző, Kőváry Gyula alakítja, 
•”Wi Mici éj Herceg Jenő társaságá

ét/.' ,aon If,tván Intermezzo cimű né- 
T/nJi áfáját Naoy Ilonka és Sándor 
u. ' n1 Apolló-Szinháa művészei 

7^’ Uékeffy István Intim Pis- 
B<A,í’."nfi k6mikus versenyében a Szí- 
(Ionul W négJ' énekes-kémikusa: Grfr- 
é. Sándor, Fekete Pái
bértflo/7W Pályáznak a győzelem ba- 

*zo™jára. Harmath Imre Strand- 
‘wnzáció? ín°ke8 tré,ája ®?éwlu *1 « 
s^npad a ?ÜHOrt' amelyben a Sziget- 
»SMí'f'” fellép. A
Hrtnd.f i1 üd<1"nek’ Apolló-SainhAl 
^’^ek 6. Losoncw Dezaö wnc

Premier « ??, (keddi) bemutatót A 
ttt«or ai??.’ 8 a naí?yBlkertt júniusi 
*IW mi!“rtMak. A bemutató 
tilthatók í a !,mai naptól kezdve meg- 
d41után 5 AZ*Aafzes ^ifyirodákban és 
Uráöil a 8zÍK°t-Szlnpad pénz-
*1 20-73.) A Sri«et-S»in-
tel Pontban 9 órakor kezdőd-

SZÍNHÁZI HÉ7
Az Andrássy úti Színház 

visszakerül az Unióhoz
Újabb tervek a Kamara Színház körül

Hevesi Sándor az elmúlt esztendő-; 
ben elhatározta, hogy megteremti a ' 
Kamara Színházat. Elhatározását 
temérdek megbeszélés, ankét, gyű-1 
lés követte, de végleges döntésre 
csak most jutottak: Az Andrássy- 
úti Színház bérletét nem újították 
meg, hogy a Kamara Színházat ott 
elhelyezhessék. Anélkül azonban, 
hogy Hevesi jogos és föltétlenül 
a kultúrát célzó törtkvéseiben ké
telkednénk, úgy érezzük, hogy ez a 
mindenáron való Kamera Színház 
nem fogja beváltani azokat a re
ményeket, amelyeket az illetékesek 
hozzáfűztek. Az Andrássy-uti Szín
ház helyisége nem alkalmas a ka
mara-előadások tartására, de nem 
alkalmas az utóbbi időben tervbe 
vett Uránia-Színház s a Zeneakadé
mia házi színpada sem. Ezekének a 
ka ma várszínházzá való .átalakítása 
csak fölösleges és .újabb sülős ki

Ernőd Tamás 
lett a Blaha Lujza színház 

igazgatója
A Szirmai Imre lemondásával 

megüresedett Blaha Lujza-szinhuP 
igazgatói állását ma töltötte be az 
Unió. Faludi Jenő vezérigazgató mu 
este tudatta Ernőd Tamással, az An
drássy-uti színház igazgatójával, 
hogy őt bízta meg a Blaha Lujza- 
Színház vezetésével. Vasárnap a 
késő esti órákban az Unió igazgatói 
irodájában értekezletet tartottak, 
amelyen Beöthy László elnökigaz
gató, Faludi Jenő vezérigazgató, 
Lázár Ödön, Lakatos László, Ernőd 
Tamás és Losonczy Dezső, az Unió 
uj karmestere vettek részt. Az érte
kezleten — értesülésünk szerint — 
a Blaha Lujza-Színház jövő sorsá
ról volt szó.

Paíásthy Irén
Budapestre érkezett
Paíásthy Irén, a magyar színművészet 

egyik jelentős tagja, aki férjével, Hans 
Bartsch-sá övtík. óta Amerikában él, va
sárnap délután a párizsi expressvouattal 
Budapestre érkezett A „Hétfői Napló'* 
munkatársának alkalma volt a művész
nővel kevéssel a megérkezése után be
szélni. Paíásthy Irén a következőket 
mondotta:

—- Manapság bizony Amerikában sin
csenek jó viszonyok, mint sehol a vilá
gon. Ott is nagy a munkanélküliség és 
kevés a pénz, ami főként a mulatókon, 
színházakon látszik meg leginkább. A 
szinültig zsúfolt házak már Amerikában 
is ritkaságszámba mennek és hogy ott 
még ma is a háromszázáé, négyszázas 
széria járja egy-egy jó darabból, az 
csak azért van, mert az amerikai, ha 
egy fölösleges dollárja van, színházba 
megy. Sajnos, kovés a fölösleges dollár.

A színészek helyzete általában kielé
gítő. Amerikának van néhány starja, 
mint például Jerltza, Saljapln, akiknek 
megnézéséért egyetlen amerikai sem 
sajnálja a pénzt A s tar oknak hihetetle
nül magas a tiszteletdíjuk, de ők meg is 
érdemlik, mert hiszen ha a plakát a 
„csillag" nevét hirdeti, szinültig meg
telik a színház. A külföldieknek általá
ban jól megy a soruk. A magyarokkal, 
sajnos, másként áll a dolog, mert a ma
gyarok beszorulnak abba a kis, szegény 
körbe, amelyet makyar kolóniának hív
nák. Ezért nem győzöm eléggé hangsú
lyozni, hogy a magyar művész százszor 
gondolja meg a dolgot, hogy ki menjen-e 
a csábító dollárok hazájába, ahol csak a 
legjelesebbekre vár jó sors, angol szín
padon, de a magyaroknak magyar szín
padon sok keserű órákat adhat Amerika, 
A német, a francia, az olasz csak meg
van valahogy, de a magyart igenis 
szenvedés várja, ha a nehéz sorsot élő 
honfitársai közé korül. 

adásokkal terhelné meg az államot, 
amelynek éppen most, a rája paran
csolt takarékoskodás kényszerű 
napjaiban fokozott mértékben kell 
számot vetnie a kötelező kultur- 
kiadások tételeivel.

Úgy látszik, ezt már Hevesi is 
belátta és mint jól informált for
rásból értesülünk, rövidesen olyan 
értelmű javaslatot tesz a kultusz
minisztériumnak. hogy a Kamara 
Színház céljaira alkalmatlan An
drássy-uti Színház bérletét adják 
vissza Faludiéknak és a Kamara 
Színház elhelyezésére uj megoldást 
keressenek. Ez a megoldás részint 
az, hogy alkalmas helyiséget keres
nek a Kamara Színház céljaira, ré
szint, hogy az idén már abbanhagy- 
ják a terv megvalósítását, mert 
nam célszerű alkalmas helyiség 
hiányában belekezdeni az uj vállal
kozásba.

— Nagy Örömmel jöttem haza, hogy i 
újból láthatom ismerőseimet, akik vala- i 
mikor az ón közönségem voltak. Még I 
mindig nagy szeretettel gondolok régi, 
magyarországi sikereimre. Most újból 
fel fogok lépni Jcan Gilbert „Dorrine, 
und die Zufall* című operettjében, amely
nek egyetlen női szerepe kedvenc szere- ■ 
pom. Amerikába vissza előreláthatóan ] 

, csak tavasszal megyek. Április vége felé j 
kell ugyanis föllépnem „Marinka, a tán
cosnő" szubrettszerepében. Nem lehetet- I 
len azonban, hogy addig Bér inben is fel- ; 
lépek az Admlral Palast-ban, a „Sálig" 
című amerikai operett címszerepében.

A szezon utolsó 
előadásai

Vasárnap este a szezon utolsó elő
adását tartották a Blaha Lujza- 
sziuházban^ a Magyar Színházban, 
a Fővárosi Operettszinházbau, a 
Belvárosi Színházban, búcsúéiőadást 
tartott a Király-Szinház társulata, 
bár a színház még nyitva marad a 
német vendégek miatt és utoljára 
játszott az Andrássy-uti Színház is.

A bucsuzkodás természetesen nagy 
vigság között ment végbe, mert hi
szen a színészek legtöbbje holnap 
már vonatra ül és elutazik nyaralni. 
Törzs Jenő Siófokra utazik, ahol 
villája van. Oláh Böske, akiűek 
férje Tamásy Ernő Páriában van, 
szintén Siófok felé tart Péchy Erzsi 
Davosba megy, Nádor Jenő a Tát
rába, Honthy Hanna az Északt ten
ger mellett fog üdülni, D’Arrigő 
Kornél Olaszországba utazik. Szik- 
lay József Bécsbe megy. Becsbe 
küldi ugyancsak főrendezőjét Ti
hanyi Vilmost az Unió. Latabár 
Árpád az Alföldre megy. Somogyi 
Nusi egyelőre Budán játszik, 18-an 
pedig autón Gibraltárba ntazik.

* Raoul Aslan — Torquato Tamo. 
Goethe klasszikus remekében, „Tour- 
qnato Tassodban lép fel először a Ki
rály Színházban jullus 1-én Raoul As- 
lau, a bécsiek ünnepelt hősszinésze. A 
szuggesztlv erejű, fenséges gesztusokban 
gazdag művész egyik legkiválóbb szerope 
ez, mely első Ízben játszik Budapest kö
zönsége előtt Partnere Rosa Albach 
Betty asszony, a Burgtheator kiváló mű
vésznője len.

• Német vendégjátékok a Király Szín
házban. A Király-Színházban, ahol ma 
esto Yejezik be az Idei évadot, kedden, 
július 1-én kezdi tíz napra terjedő ven
dégjátékát Raoul Aslan, a bécsi Burg- 
thoater művésze és társulata. Első este 
Hamlet szerdán Gábriel Schllllngs 
FIuohL csütörtökön és szombaton Dér 
Könlg dcs Lebens, péntoken és vasárnap 
Garten dér Jugend kerül színre. Az elő
adásokat rendes helyárak mellett tartják 
Pteg-

Tere-fere 
az öltözőből

A HÉT SZENZÁCIÓJA természe
tesen Rátkay Márton visszaszerzö- 
dése a Király Színházhoz. Úgy hír
lik, hogy llátkayt házi ünnepség kö
zött fogadják majd vissza a színház 
kötelékébe és kivirágozzák öltözőjét, 
amelyet már-már majdnem árván 
hagyott. Esínéként már súgnak-búg- 
nak a kulisszák között. Tervezik a 
Rátkay-ünnepséget; akit nagyon sze
rettek és nagyon becsültek a Király 
Színház falai között. „Azt hiszem 
Beöthy László meg fog nekem bo- 
csájtani — irta haza első amerikai 
turnéjáról Rátkay Márton — „hogy 
otthagytam a Király Színházat, de 
szivem szavára tettem szivemért, a 
Király Színház színpadáért, ahol 
csak akkor játszhatom nyugodtan, 
ha a megélhetésem is biztosítva 
van.** Ma már Amerikába sem kel
lett mennie, hogy szive szarára hall
gathasson Rátkay, elég volt Faludi 
ajánlata is, amely bizonyára felér a 
szív szavával.

EGY 1RÓ, aki már megkezdte nyaralá
sát, írta haza bíráljanak: „Itt rettenetes 
hőség van, &a nap melege valósággal 
megfekszi az ember agyát. Már írni 
sem tudok. Nincs egy fia eszmém, gon
dolatom, mondanivalóm. Azt hiszem, rö- 
videsen befejezem opereltlibrcltómat és 
akkor benyújthatjuk..." stb., stb.

JÁSZAI MARI nyaralásáról Írja 
egyik dunántúli újság: Jászai 

Mari földink a napokban Rábata- 
másiba érkezett, ahol tcstvérbátyjá- 
nak, Jászai főtanitónak családi kö
rében fogja a nyári hónapokat el
tölteni.

A ,,M A RICA GRÓFNŐ" most már bi
zonyos, hogy október közepe táján kerül 
színre a Király Színházban. Már min
den előkészület megtörtént a parádés 
operett előkészítésére, csak a szereplők 
személyében nem tudtak eddig megálla
podni. Egy bizonyos: Rátkay Márton fel
tétlenül játszik a darabban. A címsze
repre színházi körökben Kosáry Emmát, 
Honthy Hannát, Petráss Sárit és Lábasa 
Jucit tippelik. Közülük kell választania 
a színház igazgatójának.•

EGY IGAZGATÓ MESÉLTE: — Hogy 
változnak az idők. Két évvel ezelőtt, ha 
egy tagom ki akart menni Amerikába 
és bejött clz irodába ezt bejelenteni, a 
nagy izgalomtól alig tudott szóhoz jutni. 
Valósággal lámpaláza volt. Tavaly már, 
sokkal bátrabban mondta, hogy ki akar 
menni Amerikába. Egészen természetes
nek találta. Az idén ... az idén ... mar 
egy szót sem szól, csak — felnnuitin 
ujját. •

MARTIN BECK AmcrikábaWi 
new-yorki színházát az „Ember tra
gédiájáéval nyitja meg és nem le
hetetlen, hogy a darab beállítására 
Hevesi Sándort is kiviszik New- 
Yorkba, akinek rendezői könyve sze* 
rint dolgozik az amerikai rendező.

ZERKOVITZ BÉLA neve mellé is oda
írhatjuk már nemsokára a sokatmondó 
jelzőt: világszerte ismert. Az elmúlt év
ben Olaszországban aratott nagy sikert 
az az operett, amelyet Zerkovitz zene
számaiból állítottak össze és amelynek 
vezérmotívuma a „Hulló falevél" volt, 
az idén Madridban hozzák színre ugyan
ezt az operettet, sut az egyik stockholmi 
színidirektor is bejelentette igényét az 
operettre. Zerkovitz egyébként nem
sokára Milanóba utazik, hogy Fraccaroll- 
val, a Corriere de la Sora munkatársá
val együtt, aki a librettót írja, befejezze 
új operettjét, amely Rómában kerül elő
ször színre.

OVOMALTINE
friss tejből, tojásból, dr. Wandor fóle 
malátából ós a legfinomabb hollandi 

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

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

forgalmiadéval együtt
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HtrrÖJ nrpló

M M/4FC 
országos atlétikai 

versenye
A vasárnap délután Párizsba utazott 

olimpikonok távollétébon is szép ered
ményeket értek el atlétáink a Műegye
temieknek a Margitszigeti pályán ren
dezett versenyén. A rendezés is kifogás
talan volt. Említ 'sre érdemes a 3000 mé
teres síkfutás eredménye, amelyen egy 
új hosszútáv futó-csillag tiint fel Frencz 
(MTE) személyében, aki két héttel eze
lőtt indult első ízben versenyen, az MTE 
monstro-viadalán. A tehetségesnek Ígér
kező atléta kitűnő idő alatt — 9 perc 49. 
mp. alatt — nyerte meg versenyét. Ered
mény ok :

100 méter: 1. Magyar (KAOE) 11.8 mp.
Farkas (MAC). 3. Balogh (.MAFC).
Súly dobás: 1. Forbáth (FTC) 1346 cm. I 

Nagy (MAC). 3. Gyurkó (FTC).
800 méter: 1. Ilózsa (MTE) 2:0.3 mp. 1

VMSJÍRRIMPJ 
SPORT

Válogatott 
polőcsapaíimfa legyőzte 

a®, oszfipá&ofcat
Magyapopszág—ftuszipia 4 : 2, (3:0) 

^ípós Oepny (P>Píiga)
Az úszóbajnökságok' pompás kíiz- ját Keserű I. révén. A 3. percben 

delmei után bonyolították le az veszélyes osztrák támadás, majd Ke- 
osztrák-magyar válogatott vizipóló- serü II. szép lövését az osztrák ka- 
mérkozest. A mérkőzést megnver-1 pus védi. Az 5. percben dobja Wenk 

-u ----- J- _ felett ér-i ............................... *“
zett örömünket nem kis mértékben 
csökkentette reprezentatív rsapa- ! 
tünk kissé gyenge szereplése. Tech-

| riválisunkat, a kombináció, az ossz- 1

2. Püspöki (MAC). 3. S-liinkaHch (FTG? ninkból hiányzik az erő, a minden'
10 0 MlclCT ‘ I /14 A I.- a o íi 11 ol ír vnl li ni íz <11 n 1 A l.,i

S. Ruzicska (KAOE). 3. Poóh (OTE).
Helyből magatiugrás: 1. k«llU¥lbO , ----- —-------------- ---- w,

(MAC) J39 cm. 2. Balogh (MAFC). 3. Vi- a közönség lelkesen drukkolta végig 
dóczy (MAC). a mérkőzést, amelynek befejezése

1X200 méteres junior staféta: 1. MTK »>tán ünneplésben részesítette győz- 
1:48 mp. ‘ ‘ ‘

3000 méter: 1. Froncz (MTE) 9:49 mp.
2. Fehér (ESC). 3. Kovalik (FTC).

1X200 mél eres staféta: 1. MAFC 1:89.8
mp. 2. FTC. 3. OTE. 4. MTE.

Gerely vet és: 1. Gyurkó (FTC) 517(1 cm.
2. Nizsalovszky (FTC).

200 méter: 1. Gerő II. (KAOE) 23 mp
2. Nemes (OTE).

Hármasugrás: 1. Ilaiimka dr. (BEAC) 
1834 cm. 2. Farkas (MAC). 3. Molnár 
O£AC).

Főiskolai olimpiai staféta: 1. MAFC h)
8:50.8 mp. 2. MAFC n) 54 mp.

1

&
uwz iHitt i; i. iioz.hu um zru.j mp. ■ “.:r*------— **

2. Görög (MTK). 3. Leichtug (MTK). Fi- lu!c «e a győzelem
nlsben nyerve. örömünket r.cm kis :

Magasugrás: 1. Farkns (FTC) 170 cm csökkentette reprezentatív rsapa- 
X Mag. tr (MTK). tünk kissé gyenge szereplése. Tcch-

400 méteres gátfutás. 1. Krieger (FTC) nikáhan jóval felülmúltuk osztrák 
63.4 mp. | riválisunkat, a kombináció, az össz-

Távolugrás: 1. Nagy (MAC) 702 cm. 1 játék is élvezetes volt, de csatárso- 

loo méter: 1. Balogh (MAFC) 52.9 mp. i helyzetből való lövőkészség. Á ka- 
.. .. . i pott gólok pedig súlyos védelmi lii-

Karlovlts , úától származnak. Ettől eltekintve, 

!a mérkőzést, ^amelynek befejezése

. s vecu. Az ». percben dobja Wenk 
a magyarok második gólját. Az 
osztrákok fölénybe kerülnek és az 
utolsó percben jutunk Keserű H. 
révén harmadik gólunkhoz. Félidő: 
3:0.

Szünet után az első percben Ho- 
monnay szerzi meg a magyarok 4. 
gólját. Worell gyors leuszása igen

les csapatunkat.
I Cerny prágai bíró sípjelére a 
(vetkező csapatok álltak fel:

Magyaro rszág:
Barta dr.

Farkas Fazekas
Hőmonnay II.
II. Keserű I. WenkKeserű

Ausztria: 
Worell

kö-

Redlieh Grünfeld 
RafTay

Landesmann Dworak
Wackler

Kezdés után a magyar csapat 
mad, a szép támadás Keserű IT. 
pufa-lövésével végződik. A 2.

tá
ji a- 

perc-

____________ 1924. Jn„,w #

Elutaztak 

az atlétika és bivbni/i sport olimpiai Pép"™' 
tánsai en'

Hatalmas közönség ■■
vasárnap a kora délutáni óráKM 
hogy tanúja legyen az atléta- X 
birkózó-garda elutazásának, 
tettel és reménységgel boeséK 
u,.nak. .a m’>syar sportközönséa 
olimpiai reprezentánsainkat 
Mtyar^léUka0" ’
Magyar Birkózók és Botolók 0r' 
ffir Sir^^nag^á

A beszállás gyorsan ment. A Ha- 
taimas Pullmann-kocsiban helver 
kedtek ol mindkét sportág kónvk. 
lói. Az atléták: Király Pál £>S 
Mihály, Grfsprfr. Bedö, ' S„,‘l 
Marvalits, Mustrát, Gerti I. gS 

, Cscjlhcy dr., Rózsahegyi 
Toldi, továbbá mint kísérők Mo! 
dova.nyi dr., Zuber és mint magán- 
kisőrók: Neumann (ESC) és S?<.re, 
lemhegyi Ervin dr., a kocsi első 
részét foglalták el, míg a hátsó rész 
ben helyezkedtek el a birkózók* 
Varga dr., Keresztes, Tusnádi, Ma
liira, Németh, Györgyei, Radvim 

\Htagyar, Badovclz, Dömémé tj. 
Ivaboa a sajat költségén kiutazott 

nv Pzi7z»z$a*<f A .
retébeil Szícberth Imre és Rendek 
Károly dr. a lel nő kök és CsiHao 
Miklós főtitkár kisérték el a csa
patot.

A,, Hétfői Napló mukatársának 
Csillag Miklós főtitkár kijelen
tette, hogy a csapat esélyeiről nem 
óhajt előre nyilatkozni, de bizo
nyos az, hogy a legjobbak mennek' 
az olimpiászra, akik magyar szivük 
minden dobbanásával a nemzet 
’'gyeit fogják szolgálni. A csapat
hoz Parisban fog csatlakozni Pföfll 
Géza, aki Kőnyi név alatt fog in
dulni.

Az atléták vezetői is a legszebb 
reményekkel eltelve startoltak*! kh 
valasztottakal. Minden remény meg-j 
vau ahhoz — mondották —, hogy 
atléta gárdánk nem fog szégyent 
hozni a nemzeti színekre. Beszéb 
gettünk a távozó atlétákkal és bir
kózókkal, is és a legjobb benyomá
sokkal távoztunk el a vonal indu
lása után. Harsány éljenzés köze
pette robogott ki a vonat a Keleti) 
pályaudvar csarnokából.

Intim házi ünnepség keretében 
búcsúztatta el a Munkás Testedző 
Egyesület kél olimpikonját: Ma- 

Mihályt és Németh Jenőt, Az 
MTE klubhelyiségében összegyűl
tek az összes társszakosztúlyok tag
jai, ahol Frankó Mihály, a birkózó
szakosztály elnöke intézett lelkes 
hangú beszédet a két kitűnő birkó
zóhoz, méltatva azokat, az érdeme
ket, amelyeket a két sportember 
éveken keresztül szerzett.

A nyomorúságos viszonyok kö
pött tengődő munkásegycsület szo
morú helyzetében is óriási teljesít
ményt végzett.*

A legkeményebb téli hidegben, 
füte.tlen tornateremben, rongyos 
birkózószőnyegen, felszcn lés nél
kül végzett ez a ké< derék fiú 
apostoli munkát, tanítva a fia
talokat és készülve az olini- 

piászra,
példát mutatva, a. klubhitségből » 
fiatalabb generációnak. Az egyesü
let apraja-nagyja kinn volt a P»‘ 
lyaudvaron a bucsuzásnál, könnyes 
szemekkel kisérve a távolodó vo
natot, 

veszélyes. Védelmünk hibáz, beadóit 1 g,?s SPnMdH A r A^oti 
labdáját GrünMd ffóllá értékesíti. A,k“'fe2ok k£

Opsz&gns PekOPd Gfatf __ _____ _.................................. .....  .
gyfízte le az OSZtPákofcat l úen lövi a magyar csapat első gól- I
a Mfiiáh — VelwiíPt^iTtkp 

HL Töpc^ivés S. JK. kerékpár- 
versenye

A verseny legérdekesebb száma 
a 6 órás párers verseny volt, amilyet 
Magyarországon évek óta nem ren
deztek. Indulás d. e. 11 órakor volt j 
s az utolsó kört pont 5 órakor fe- j 

z utolsóelőtti

(4:1.) A következő percben ismét, a 
magyar hálóban a labda, a bíró 
azonban a gólt nem adja meg. Az 
osztrák támadások eredményekép
pen Grünfeld váratlanul kapura lő, 
amely Bari a hibájából hálót ér. A 
félidő további része magyar táma
dásokkal telik el.

Győztes csapatunktól többet vár
tunk. A csapat lelkesedése, techni
kája-, összjátéka nem hagy hátra 
kívánni valót, de a csatársor ered
ménytelensége aggodalommal töl
tött el. Bariba kissé gyönge volt. A 
védelem lobbi tagja kielégítő volt, 
míg a csatársorban már észlelhetők 
hibák. Az osztrák csapat úgy fizi
kumban. mint játéktudásban alatta 
áll a múlt évi csapatnak. A csapat 
legjobb embere Grünfeld volt. Cerny 
bíró kifogástalanul vezette a ke
mény mérkőzést.

Magyaropszag
_.....  uszóbajnofcságai
8pörtk-hen a5m'^v°r iKét ofszúsos vekai’d — Epepfessp naaysxaptt for-
zók ó' n bóeui &™i Puli "r-Crn-i' mában — Egén még eav stafétabainoksagot nyert 

............  Pompás btlz-áetmetr, szép eneámények
(Sípos, Virányi, Kenyéri), 3. III, 
TVE (Hollóssy I., Hóiba, Hollósy

„X’ÍK®™8' H«.inök: Vajda László 
(VÁC) 9 pont, 2. Nagy Károly 
(FTC) 10 pont, 3. Lenhardt (OTE) 
11 pont.

200 méteres gyorsvszás. Bajnok:
1. Eperjessy Béla (MAFC) 2:30 mp.,
2. Egri Géza (Egri MOVE), 3. Se
rény (FTC).

100 méteres hölgy-gyorsüszás. Baj
nok: Dénes Irén (NSC) 1:33 négy^ 
zríin a r3\nT>’’ Barall Auguszta 
(xiKAC).

100 méteres hátuszás. Bajnok: 
Bariba Károly (NSC) 1:16 kétötöd

Bifskey Aladár (Egri MOVE),
3. Horváth Ferenc (Egri MOVE).

Olimpiai próbaverseniiek.
200 méteres hölgy-mellúszás. 1. 

Molnár Ella (Bajai* SE) 3:28 négy
ötöd mp. Országos rekord! 2. Brich- 
ta Olga (TH. TVE).

200 méteres mellúszás. 1. Hollóst 
Frigyes (III. TVE) 2:57 mp. Orszá
gos rekord! Sipos Márton a cél előtt 
5 méterrel feladta..

100 méteres Uszás. 1. Páhok István 
(MIJE) 5:58 négyötöd mp., 2. Hajdú 
András (VÁC), 3. Angelusz (MIJE).

iXlOO méteres elsöosztályü sta
féta. 1. ITT. TVE (Hollóssv I., Hol
lóssy IT-* Magyar. Czelle) 4:36 mp., 
2. Egri MOVE (Bitekey II., Bitskey 
I., Egri, Bárány).

sport-ben i......... e
zak és a bécsi C, ___
Reischl-par egyforma pontszámmaí i 
egyenlően álltak, úgy hogy az utol
só kör helyezi sevel dőlt el a ver-, 
seny 6 óra után a magyarok javá
ra. Végső eredmény:

1 Az uszóbajnoksúgokat. pompás idő
ben, zsúfolásig megtelt uszodában 
bonyolította le az ITszószövetség. 

ki'tünőek vol-1. 1 Mosók —Wel’w'arl 56 pont.’ °’ért eredmények ki'Hta/ek
2. Puhrer-C. Bekelil (Wien) 46 ,ak és a MüSs rolóban szép élőké-ont szító munkát végzett. A sportbelipont
3. E. Reischl -Ortner (Wien) 

pont
A megtett táv 208 km. 400 ni. 

szág os rekord.
II. Kismotorok versenye 10 km.
1. Balázs 9 p. 15 mp.
2. Zamecsnik 9 p. 31.4 mp.
3. Zajácz 10 p. 04 mp.
III. Nemzetközi nagymotorok ver

senye 10 km.
1. Diertl (Wien) 5 km.-re ideje

8 p. 4.6 mp.
2. Gál.
3. Balázs.
A kadályverse n y.
1. Ilorer.

35

or-

— A párizsi Grand Prlx. Párizsból jo- 
lontik, hogy n négyezer frankkal dotált 
Grand Prix olnyoréacért liusz ló vor- 
senyzott. Első lett Transvnal, második 
Grosmorne, harmadik Uganda.

— A nmarsch nyerte a német der- 
bi/t. Hamburgból küldött jelentés 
seriül vasárnap futották a német 
afarbyt. rizenhat ló startolt

Impregnált 

covercDOl-„cra 
höpsnyeh K 525.000-

Gerő-áruház

siker:
két országos rekord. A vasár
napi bainoki verseny előtti olim
piai p'róbaversev.pen Molnár Ella 
a 200 méteres li öl mi-mellúszás
ban, Hollóséi Frigyes pedig 
ugyancsak a 200 méteres mell
úszásban állított fel rekordot.
Eger fiai múltbeli bravúrjuk után 

ismét elhódítottak egy stafétabaj
nokságot. Bámulatra méltó küzdő
képesség és lelkesedés jellemzi a 
pompás egri uszógárdát és legszebb 
reményekkel tölthetik el a magyar 
uszósport hiveit.

Az eredmények a következők: ■ 
Bajnoki számok:

I 100 méteres gyorsa szás. Bajnok: 
Turnovszky Endre (M XC) 1’04 mp., 

:2. Bárány István (Egri MOVE) 
1:04.8 mp., 3. Gáborffi Antal (NSC).

| 100 méteres hölay-hátüszás. Bnj-
I nők: Kraszner Kató (III. TVE) 

1:41.2 mp., 2. Sípos Manci (NSC).
13. Keresztury Kamilla (FTC).

3X100 méteres vegyes staféta. Baj
nok: MOVE Egri Spbrt Egriét 
(Bitskey Zoltán. BitRkey Aladár. 
Bárány István) 3:44 mp., 2. MAFC

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat.

SZAKORVOSI g" .«»-<*Mrwtrrara ■ 11 ■ i ■■ rákiéra.
EZÜ8T SALVAííSAM-OLTAs. - Rendelés egí« W

RAkóczi-úf 32. I. em. 1. R/V.u^il s-.-lun. _

higanyt 
hamisfogat

ARANYAT 
PLATINÁT 
dísztárgyakat

^iataioftüde

“ .UJSAQOZIM" ktanklsM ót amiét r.4. kórftnétóttin. Rókk Szllárd-utM k,

Hamisfosat 12.000 K-1$b^ILLI ALSÓKAT
Aranvat.nflatfll, briliánst, Sk.z.rl, l.gdrágSbbjn ve.z > •* - ’ * ~

Ivúncsícs Ékszerész, vili, Baross d. 57 (Terézlemplommal^Bzcmbetij^,.
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