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ööb Smlth Jeremiás kellene
Washingtoni ünnep a Városligetben

Budapest székesfőváros közönségo ma 
Áldozott a városligeti Washington-szo- 
bornál az amerikai szabadság ünnepé
nek. A szobor közelében már jóval az 
ünnepély megkezdése előtt nagyszámú 
előkelő közönség gyülekezett, akik kö
tött igen sokan voltak az Amerikából 
vissza vándorolt magyarok és más ame
rikai állampolgárok.

Pontban fél 11 órakor a honvédzene
kar a Rákóczi indulót játszotta, mely
nek hangjai mellett a szomszédos Vaj- 
dahunyad várában gyülekezett magas 
vendégek bevonultak a szobor körül al
kotott szabad térre.

A vendégek között volt Smith Jere
miás, népszövetségi főbiztos, Brentano 
budapesti amerikai követ, a követség 
összes tagjaival, az amerikai konzulátus 
és a budapesti amerikai kolónia legelő
kelőbb tagjai. A magyar kormányt báró 
Korányi Frigyes pénzügyminiszter, a 
külügyminisztert gróf Ambrózy Lajos 
rendkívüli követ és meghatalmazott mi
niszter képviselte.

A Himnusz eléneklóse után dr. Sipőcz 
Jenő polgármester beszédet mondott a 
jelenlevő ünneplő közönséghez. Vázolta 
JFíihington György nagyságát, aki 
Amerikának Hornosak egyik legnagyobb 
aabadsághőso, hanem egyúttal legna
gyobb államférfin volt

Ezután a zenekar az amerikai Him
nuszt játszotta, amit a közönség levett 
kalappal hallgatott végig. Majd Ludwig 
Ernő főkonzul mondotta el angol nyel
ven ünnepi beszédét, amelyben rámuta
tott arra a szörnyű igazságtalanságra, 
melynek a magyar nemzet a trianoni 
békeszerződésben áldozatává vált. Most 
ionban - rnondá — eljött közibénk egy 
Jólelkü, egyszerű amerikai polgár, aki 
megnyugvást, bizalmat és a feltámadás
reményét ébresztette lelkoinkbcn. Ilogy 
» Magyarországgal szemben elkövetett 
fon jóvá tétessék, nem egy Smith Jere- 
*™ra, hanem nagyon sok hozzá ha- 
wnlo férfiúra volna szükség, akik mél- 

n számíthatnának a lovagias magyar 
“éP örök hálájára és tiszteletére.

udwig Ernő beszéde után a közönség 
eixeson megéljenezto Smith Jeremiás 

“ P^övetsógi főbiztost, Brentano ameri- 
krn v°?tet és az amorikai Egysült Ál-
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frült ??An.la eddig nem
^héfrtelen kaJaT)itani, az azonban *®l«nnagy^ “z

llamellenes
szerb szervezkedést leplezett le 
Szentendrén a belügyi nyomozó 

osztály
Csak preventív intézkedéseket tett eddig a rendőrség — Or-Ju-Ha 
a nagy szerb propaganda szerve — Princip a hivatalos lapjuk -- 
Kik vezetik a szervezkedést — Hova kerültek a szentendrei 

szerb egyház kincsei I

n

A közelmúltban megszűnt egyik 
közbiztonsági szervünk, a belügyi 
nyomozó-osztály, rendeltetéséhez hí
ven, állandóan figyelemmel kisérte 
a különböző nyílt és titkos politi
kai mozgalmakat. Munkája kiter
jedt nemcsak a főváros, hanem az 
egész ország területére is.

E megfigyelései során szenzációs 
államellenes szervezkedést. mekszc- 
ágazó készülődést sikerüli felfe
deznie a főváros közvetlen szom
szédságában, Szentendrén. A lelep- 
lezés eleddig hivatalos titok ma
radt, sőt maguk a leleplező ttek sem 
igen vehették észre, hogy ismerik 
munkájukat, mert a leleplezésnek 
nem lett büntetőjogi folytatása, 
mert a leleplező szerv megelégedett 
bizonyos -preventív megfigyelő in
tézkedésekkel.

A titokzatos Száva- 
rendjelek

A szentendrei szerb nacionlista 
szervezkedésnek két nevezetesebb 
dátuma van: 1921 január 6. és 1923 
április 2.

1921 január 6-án történt, hogy 
Zubkovits György, Csanapragh Ist
ván és Terzin Lázár megkapták 
Sándor szerb királytól a II. osz
tályú Száva-rendet, amelynek elfo
gadására és viselésére nem is kér
ték ki a szokásos államfői enge
délyt. Ez a hiúsági kérdés adta ké
sőbb a magyar hatóságok kezébe a 
szerb szervezkedés minden rész
letét.

Az Or-Ju-Na ős tagjai
A nyomozók e szálat megkapva, 

pár heti munkával megszerezték a 
szükséges tárgyi bizonyítékokat, 
amelyekből nyilvánvaló lett, hogy

Szentendrén megalakult a nagy
szerb propagandának legharco

sabb szerve, az Or-Ju-Na.
A szentendrei Or-Ju-Na szerve

zői és vezetői a következők:
Moits Péter, 
Mihalylovits Milán, 
Gruits Dusán,
Csanapragh Milenko, 
Mihalylovits Costa, 
Terzin Lázár és 
Stojanovits György.
Mindannyian magyar állampolgá

rok.
A társaság legérdekesebb tagja 

kétségtelenül Moits Péter városi fa 
nácsos. A ueve még az 1915. évi 
szentendrei hazaárulás! perből is
meretes. Erősen kompromittálta ma-

— A Hétfői Napló munkatársától. — 
gát akkor. Ma városi tanácsosa 
Szentendrének.

A titkos megbeszélések
Nála tartják délutánonként a tit

kos megbeszéléseket, ö viszont min
dennapos vendége a szerb püspök
nek, Zubkovits Györgynek, aki 
gyakran..jár Belgrádba.

Moits lakása azonban nemcsak a 
szentendrei, hanem a környéki fal
vakban élő szerbeknek is találkozó 
helye. Moits az Or-Ju-Na lelke. Fá
radhatatlanul agitál, toborozza a 
tagokat, szervezi az Or-Ju-Na-t,

Áz ő irányításában
a szentendrei Or-Ju-Ná-nak az 
a célja, hogy megszervezze, elő
készítse a csonka ország vala
mennyi szerbjét a jövő lehető

ségei számára.
A másik vezér: Terzin Lázár lel

kész, a szentendrei szerb iskola 
I igazgatója. Az Or-Ju-Na az ő laká
sán tartja hivatalos értekezleteit, 
vezetőségi üléseit, amelyek azonban 
egyszer-egyszer a püspöki reziden
cián vannak. És ezeken az üléseken 
igen komoly dolgokról van szó.
A szervezet lapja: Princip

Ilyen értekezlet határozta el, 
hogy

a már megerősödött Or-Ju-Na- 
tagjai számúra hivatalos lapot 
kell kiadni. Ki is adnak egy 
hetilapot. A neve: Princip,

Rakovszky Iván hslügyminiszter 
a Tóvárosi váiaszlásokrói

- A Hétfői Napló tudósítójától. -
A három hónapos vakáció hosszú 

időre kitolja az immár régóla esedé
kes fővárosi választást, mert a tör
vényjavaslat letárgyaldsa az indem- 
nitdsi vita clnyujtása miatt nem si
került. Munkatársunknak alkalma volt 
ez ügyben Rakovszky Iván beliig?/mi
niszterrel beszelni, aki a fővárosi vá
lasztás terminusáról és az ezzel össze
függő kérdésekről a következőket mon
dót,'a a Hétfői Napló munkatársának: 
— Ebben az évben már semmi- 

csetrc sem lehet megtartani a fő
városi választásokat. \ választá
sok elhúzódáséért engem ’ semmi
féle felelősség nem terhel. A fővá
rosi javaslat részletkérdéseit a ple-lDe hosszabb vita

szerkesztője Terzin Lázár s mái 
a harmadik évfolyamban van.
A cyrill-betüs szerb propag&nda- 

ujság eljut minden szerb család 
asztalára. Ám nemcsak álmodozásra 
tanít az Or-Ju-Na, a Princip. Tisz
tában vannak a lehetőségekkel s a 
reális élet szabályai szerint dol
goznak.

Hogyan csempészték ki 
a szerb egyház kincseit 
Belgrádba

Ezt igazolja az a tény, hogy a 
szentendrei és környéki templomaik 
minden értékét kicsempészték az 
országból.

A múlt év tavaszán reputriáltatta 
magát tizenkét szentendrei család. 
Ez volt az álcázó ürügy. Szerb 
hajó jött értük Szentendrére Bel- 
grádból. Akkor Zwblcovíts püspök 
utasítására összeszedték a szerb 
templomok minden értékét, drága
ságát és

1923 április 2-án rengeteg aran 
és ezüst kegyszerrel, dúsan ara 
nyozott drágakövekkel ékesiteU 
miscruhákkal, festményeikkel, 
harangokkal, mindenféle drá
gasággal niegrakottan niilliár- 
dokat érő magyar nemzeti va
gyont vitt el Szentendréről az 
S. H. S. királyság lobogója 
alatt a szerb „repatriáló" hajó.
És azóta is állandó munkában 

van a szentendrei Or-Ju-Na és hi
vatalos lapja, a Princip.

náris tárgyalás előtt behatóan is
merte minden érdekelt fél, hiszen 
szinte két éven keresztül foglal
koztak vele a kulisszák mögött, fél
esztendős vita folyt a közigazga
tási bizottságban, ahol a legapró
lékosabban tárgyaltuk meg az 
egyes paragrafusokat. Minden pá.rt 
felvonultatta érveit ás kifogásait, 
minden egyes szakaszt hosszadal- 
m a se n lei á rg y a ltunk.

Eg.v kis jóakarattal négy nap 
alatt lé lehetett volna tár
gyalni az egész fővárosi javas

lat L
esetében is tör-



HÉTFŐI NAPÍ.Ű
Budapwt. 1924. fag

vényerőre lehetett volna emelni a 
fővárosi javaslatot még a szünet 
előtt, ha a nemzetgyűlés ellenzéki 
tagjai takarékoskodtak volna az 
idővel. Elég ebben a tekintetben a 
vámtarifa ja vaslat vitájára utal
nom, amidőn is szakszerűség nélr 
kül órákon keresztül foglalkozott 
egy-egy szónok országos politikai 
kérdésekkel.

Az ellenzék tehát magára ves
sen, ha a fővárosi cx-lex több 

mint egy félévvel kitolódott
Munkatársunk kérdést intézett a 

belügyminiszterhez aziránt ,h°gy 
legjobb esetben mikorra remélhető 
a főváros! választások megtartása. 
Jlakovszky Iván belügyminiszter 
igy válaszolt:

— Minthogy csak október elsején 
til össze a JTáz és a jelek szerint 
hosszú vitára van kilátás:

ebben az évben semmiesetre 
sem tarthatók meg a fővárosi 

választások.
A választási előmunkálatokra 
ugyanis legalább négy hónapot kell 
számítani. Az előmunkálatok — 
névjegyzékek összeállítása, kifüg
gesztése, a beadott fellebbezések el
intézése, a közigazgatási biróság 
döntése és a választások kiirásá — 
terminusokhoz vannak kötve. Le
het ugyan, hon’v mindenütt meg
takaríthatunk 3—4 napot,

még sem remélem, hogy már
ciusnál előbb megtarthassuk a 

fővárosi választásokat.

Csalásohat kőm el 
a Gátior fiion Szövetség nevétien
— A Hétfői Napló tudósítójától. —•

A rendőrség letartóztatott egy 
fiatal embert, aki vezető szerepet 
játszott az Ébredő Magyarok Egye
sületéhez tartozó Gábor Áron Szö
vetségben. Áz illető fiatal ember, 
mint a Gábor, Áron Szövetség tagja 
Budapesten és Csepelen számos 
viszaélést követett el és a főkapi
tányságon tíznél több följelentést 
itettek ellene.

Klaszter Elek joghallgató a Gábor 
Áron Szövetség helyiségéből bélyeg
zőket és levél papirost lopott és a 
sző vétség nevében dr. Koncz János 
jcseneli közjegyzőnek levelet írt. 

Riaszter ezután a Gábor Áron 
Szövetség és Koncz János dr. hami
sított leveleivel megjelent Blau- 
íVciss csepeli szabónál, akinél két 
ruhát csináltatott, azután elment 
Tauffer Emil csepeli vendéglőshöz, 
akinek sikerült megnyerni a bizal
mát s aki szobát adott neki albér
letbe és három hétig kosztoltatta áz
siai, hogy julius elsején a fiatal em
ber kifizeti tartozásait.

A sikerült csepeli kirohanás után 
Klaszter Budapestre helyezte vissza 
működésének színhelyét, ahol ugyan
csak több csalást hajtott végre.

A detektívek a csaló fiatal embert 
olöálították a rendőrségre, ahol az
zal védekezett, hogy a csalásokat 
abban a reményben követte cl, hogy 
Kolozsváron élő dúsgazdag szülei 
nagyobb pénzöszeget küldenek neki 
és abból kifizeti tartozásait Klasz- 
tert kihallgatása .után letartóztat
ták.

Férfi- és női cipő-

Koncentrikus támadás Indul 
a sajtószakaszok ellen 

A sajtószabadság kDzkíncs — önálló sajtótörvényt 
sürgetnek az érdekeltségek

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A büntotőnovellának sajtóügy! részoi 

a parlamenti sziinot dacára Í3 élénken 
foglalkoztatják a politikai világot, mint 
a snjtó körébe eső érdekeltségeket. A po
litikai élet szünetelése dacára sem ma
rad tétlen a Napilapok Szindikátusa, 
amely alkotmányos utón a büntotőnovcl- 
lának sajtóügy! vonatkozásait teljesen 
ki akarja kapcsoltatni a novellából s az 
égési sajtókérdést külön törvényben 
véglegesen akarja megoldatni.

Az a memorandum, amelyet a Napila
pok Szindikátusa a közel napokban ter
jesztett a nemzetgyűlés aló, különösen a 
novellának ama sérelmes javaslataival 
foglalkozik, amely a bírósági sajtóeljá- 
rúsra vonatkozik. Különösen a 78—82-ik 
szakaszokkal foglalkozik részletesen a 
memorandum és szakszerűen bizonyítja, 
hogy az említett szakaszok a sajtószabad
ságnak olyan sérelmét jelentik, amely 
egyszerűen lehetetlenné teszi a sajtó kri
tikai munkáját.

Arról értesülünk, hogy a lapvállalati 
érdekeltségek megkezdett akciójukat a 
nyári szünetben teljes intenzlvitással to
vább folytatják.

Munkatársunk kérdést intézett egy a 
sajtóügyekben teljesen járatos szakfér
fiúhoz, aki a következőket mondotta:

— A büntetőnovellának a sajtóra vo
natkozó része tarthatatlan és abszurd. 
Teljesen megértem, ha a lapvállalatok és 
ujságirókörök a legkeményebb harcot in
dítják a novella ellen. Nem tudom meg
érteni a kormány eljárását a sajtóval 
szemben. Nem látok semmi olyan momen
tumot, amely igazolná a kormány e'járá
sát És jogosnak tartom, ha az órdekelt-

ségek a Jiegmcsszebbmoa5 harcot viszik 
föl a büntetőnovellu ellen,

A Szindikátus köréből igy informálták 
munkatársunkat:

— Az akciót a legteljesebb harci fel- 
készüJtaéggol tovább folytatjuk. A nyári 
szünet folyamán minden alkalmat fel fo
gunk használni arra, hogy törvényes esz
közökkel a sajtószakaszok rendelkezése 
ellen megvívjuk harcunkat, mert inog 
vagyunk győződve arról, hogyha a bün
tetőnovellából törvény lesz, az nemcsak 
a sajtónak ássa meg a sirját, do belátha
tatlan konzekvenciái lesznek politikai 
életünkro is. Nem mondunk le és nem 
mondhatunk le arról, hogy a sajtó tel
jes szabadságát kövoteljük és tővodés azt 
hinni, hogy a sajtószabadság visszaélést 
jelent a sajtó hatalmával. Nemcsak 
anyagi érdekek fűződnek a sajtószabad
sághoz, de nagy országos jelentőségű er
kölcsi érdekek is követelik a sajtó teljes 
szabadságát.

— Reméljük, hogy sikerülni fog meg
győznünk az illetékes tényezőket arról, 
hogy a sajtószabadság közkincse az or
szágnak, amely fölött őrködni minden
kinek kötelessége.

— Ha mindezek dacára azt tapasztal
nák, hogy illetékes helyeken érveink sü- 
kot fülekre találnak, akkor valóban nem 
marad más választás a sajtó számára, 
mint önkéntes száműzetésbe mennünk és 
a sajtó elnémulása épp oly hangos bizo
nyítéka lesz a törvény tarthatatlanságá
nak, mint a cenzúra idején az üresen 
maradt laphasábok. A magyar sajtó 
nagy harcát becsülettel vállaljuk és épp 
oly kitartással meg fogjuk küzdeni.

A Ruhr-vidék kiürítése nélkül a londoni 
konferencia nem érhet el eredményeket 

Nehézségek támadtak Mac Donald és Herriot között
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

A londoni konferencia elé egyre 
fokozottabb érdeklődései tekintenek 
minden oldalról. Az utóbl napokban 
London és Párizs között bizonyos 
differenciák merültek fel. Megála- 
pítható azonban, hogy ezek a nézet
eltérések nem Mac Dónál és Herriot 
vélemény különbségei, hanem a dif
ferenciákat voltaképpen az a fran
cin sajtó támasztotta, amely ma is 
még a Poincare mentalitással van 
telítve.

Bizonyos tényeket máris leszögez
hetünk. Az antant egységes abban, 
hogy a londoni konferenciát össze 
kell hívni. Meg van az egyetértés 
abban a tekintebeu is, hogy ezen a 
konferencián éppen a kényes problé
mákat megoldáshoz kell segíteni. 
harmadik momentum pedig, hogy 
általánosságban úgy Franciaország, 
mint Olaszország — Angliáról,mely 
az eszmét ,megpendítette, nem is 
szólva — általánosságban elfogad
ták a Dawes-féle szakértői javasla
tot is tárgyalás alapjául

A legjelentősebb azonban az a 
tény, hogy Amerika most már m '• 
den bizonnyal belekapcsolódik az 
eúdópai kérdés megoldásába, a lon
doni konferencia tehát minden bi
zonnyal nagy lépést jelent a világ
politika kialakulásában

Egyetlen kényes pontja van a lon
doni konferenciának és ez a Rv’ 
kérdés megoldása. A francia mi
niszterelnök bár kétségtelenül a 
maga személyében Mac Donáld ál
láspontján van, a Ruhr-kérdés kato
nai kiürítésében látja a német kér
dés békés megoldásának lehetőségét, 
mégis a folyton idegeskedő és rém
képeket látó francia sajtó hatása 
alat kénytelen ebből az álláspontjá
ból jobb meggyőződése ellenére is a 
francia imperialista irány javára 
bizonyos koncessziókat tenni. Kül
földi diplomáciai körök azonban 
megvannak győződve arról, hogy 
Heriot az Utolsó pilanatban kisza
badítja magát a poincarei mentali
tás gyűrűjéből és megoldáshoz se
gíti a német problémát.

semann°bl?odXl kaiéin’11 fr’ 

teletetMo vállaltáén &?0 <U 
OJianánt a Iluhr-vidék Ji- 
legalább i„ eg^ja 

vidék kiürítése ugyanahhoz natban válik szükségé 
»®r™dősi..rendeIkeS te'lÖ-1 
rol letre jón az általónn. Jesite<<- 
zés. Bár francia és ?,C)Wa felfogást “n 
Stresomann mégis meg 
zodve arról, hogy a fíiií* . ,n R-' o- íonoí kiürítésének bSodSS 
kul a londoni konferencián 
ményt elérni nem. lehet Fw €,rc^' 
távirat arról számol be T/v”? 
olasz politikai körök lázasai ki. z 
lödnek a londoni konfeXtóra.8’"'

Tébolydába 
a honíreminörökhel!

Bécs, julius 7.
MZJ bÓCSÍ 8ZerkeSZtöiégé.
tői.) A Hétfőt Napló két hét előtt je. 
lontetto hogy a bécsi tőzsdetanács fe. 
gyelmi bizottsága egy feljelentés alap, 
jón foglalkozott Lustig Hugónak, a 
Zentralbodenkreditbunk elnökének kon 
tremin-manővereivel. A fegyelmi bi 
zottság Lustig elnököt dorgálásra ítélte 
noha a tőzsde kormánybiztosa a tőa 
déről való kitiltását indítványozta. Az 
enyho Ítélet folytán a nagynémet nép. 
part több tagja interpellációt jegyzett 
be a pénzügyminiszterhez, amelyben 
utalnak arra, hogy a bécsi tőzsdetanács 
intézkedése folytán április 7-iko óta 
csak olyan részvények adhatók el, ame
lyek effektive megvannak. Lustig he- 
teken keresztül kijátszotta ezt a rende- 
letet és igy kizárással kellett volna 
büntetni. A fegyelmi bizottság azzal ai 
indokolással hozta enyhe Ítéletét, hogy 
ellenállhatatlan kényszer alatt cseleke' 
dett. Ha tényleg igy áll a dolog, in
dítványozzák továbbá a nagynéniét kép
viselők, úgy Luszttgot, aki nem ura w. 
ját akaratának, tébolydába kell zárni 
és el kell mozdítani a vezetése alatt 
álló intézet elnökségétől. Az érdekes és 
pikáns interpellációt a beterjesztők né
hány nap múlva fogják nyilvánosan 
megokolni ós Kienböok pénzügyminisz
tertől azonnali választ és intézkedési 
fognak követelni.

Üzletátszervezés miatt

részletfizetésre 
napiárban mérték után készítünk 
Német és Erdélyi, Bérkocsis u. "9 

bSiwInsoÍat 
gyöngyöset, régiségeket mindenkinél drágábban 
veszek Sr«7ftOly Emil, Xfr><S/y-ucc« 57 

(Tcréztemplommal szemben)

KészférfiruhaíizIetEmef
feloszlatom!

FrahR és szmoking
OltOnyik kOlctónzénc. keveset tonnáit 
iCr'nuhAk lefjolcsAbnnn kaphatók, 
ilftrmllyon MrflruHAha* Állati
ban ve rck. Frnat a. Latoi, VI., 
*» 'rctirn-utT:; <7. Telefon 203-26

Az összes raktáron levő legkiválóbb 
minőségű öltönyöket, sportru
hákat, burberry és átmeneti 
kabátokat, bőrkabátokat, bun
dákat stb.

árusítom.
I

Fehér M. Miksa férfiruhaáruháza csak Károly körút 16.

Leugrott
a második emeletről, mert 
azt hitte, hogy megfojtotta 

a felesége*
A mentők ma délelőtt két ízben vonul

tak ki a Nefelejts-utca 27. számú ház elé, 
ahol gyilkossági, illetve öngyilkossági 
kísérlet történt A házban lakó Telessék 
János inázolómestor a második emeleti 
lakáséról az utcára vetette magát, ahol 
törött karral és törött lábbal, összezúzott 
fejjel eszméletlenül terült el a földön. A 
mentők a súlyosan sérült embert a 
Rókns-kórliázba vitték.

Fél óra múlva rendőri bizottság jelent 
meg a helyszínen, hogy megállapítsa m 
öngyilkossági kísérlet okát és körülmé
nyeit. A bizottságot zárt ajtók fogadták, 
dacára annak, hogy a házhcliok előadása 
sz.orlnt Télezsdknénak a lakásban kell 
tartózkodni. A rendőrség emberei rosszat 
sejtettek, az ajtót feltörték és behatoltak 
a lakásba.

A hálószobában meglepő látvány tá
rult eléjük. A szoba közepén eszméletles 
állapotban feküdt Telezsákné, a ruMJa 
össze-vissza szakgatva és körülötte a szo
bában nagy rendetlenség volt. Nz eszmé
letlenül fekvő asszonyhoz kihívták * 
mentőket, akik Telezsáknét csakhamar 
életre térítették. A rendőrbizottság veze 
tője ezután kihallgatta az asszonyt, le 
lezsáknó elmondotta, hogy tegnap c» 
férje a veszekedés hevében kijelentet • 
hogy meg fogja ölni. Vasárnap délc<J> > 
amikor Telczoákné visszatért a piasr 
férjo ezzol fogadta:

— Hol voltál ilyen sokáigf
Az asszony azt felölte, hogy a P10 

volt bevásárolni, majd szóváltás ű|in* 
közöttük és az ideges ember „Most meg 
fojtlak" kiáltással torkonragadta a icw 
gégét Az asszony elvesztette eszhiélefc 
és azóta nem tudja, hogy mi törteia.

Telczsákot a Rókus-kórházban ed t 
még nem tudták kihallgatni, mert a 
esti órákig nőm tért magához.
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Urnák elé
ratlauul fővárosi torveny-
ra^^Őrtót: a javaslat letárgya- 
javaslat • maradt, a választás 
láss os.z‘ .ují;l, melyik időre tolo- 
pedifc /kérdezzük, hogy a ja- 
<iot «L .„tárgyalása milyen okból 
vas« ‘rf ngem kérdezzük, hogy a 
maradt el, j|]OiaBZtása cui pro- 
rálaarfaa°k k, hQgy fe
dést, de„'SSgát megdöbbentette 
™r?s Ps„vv a javaslat tárgyalását 
“el^Wto'8kldtírdóJe1'1/'ttítdl- 

">?Síá5—

t?r''eíZ kftziMZgatása ma vergődik, 
főváros _ prolongálták.
bif«várős 1 polgársága ebbe nem 

A Et bele A főváros polgar- 
nyw«ftat » 1 . fa törten-
saga laüa es . J _ bg ére men.

Vföapest nem választhat 
nek- . évben, ez azt je-
i”CH hw az a városházi szellem, 
“ívZülte is elviselhetetlenül 
“SXha. főváros életére, éppen nehezedett a Iharos katasztro- 

thatja a főváros 
!-íMAcZt Dp jogilag is jeleni any- 

? tev a törvényellenes ex-lex 
V^etve^ankelonáltatott ami még 
^precedens szempontjából se klva- 

naL urnák elé kell állítani a fő
várost Nem kutatjuk, hogy 
i.,11 lehetett a fővárosi javaslatból 
Xvény. Az azonban bizonyos, hogy 
“em a f őváros polgárságának mulasz- 
fása miatt, tehát a főváros polgár 
sása a mulasztásnak ódiumát és 
hátrányait se viselheti. ,.„K

állítsák az urnák ele a főváros 
nolrarságát. Ennek megvan a le
hetősége. A kormány tudott rende
lettel országos választást is csi
nálni. Ezt megteheti, sót koteles- 
téee megtenni a fővárosnál is. Les
sék a kormánynak alapul venni a 
Frledrich-féle választói repdeletet, 
mely az adott viszonyok közt a tor- 
vényeáfég legtöbb-alapjavnl bir s 
ezen az alapon elrendelni a válasz
tásokat.

Nem lehet kifogás, hogy a kor
mány ezután csak a szigorú tör
vényesség alapján akar, eljárni. 
Kezdje ezt a kormány más térén. 
Ebben a kérdésben két főszempont 
lehet, melyik kisebb törvénytelen
ség: az ex-lcx, vagy a rendelettel 
való választás. Véleményünk . sze
rint a kisebb rossz az utóbbi. Az 
adott helyzetben egyetlen cél lebeg
het a szemünk előtt: a törvényelle
nes közigazgatási rendszer, a fővá
rosi ex-lex megszüntetése. Ez a 
nagyobbik rossz. Ezt kell tehát 
elsősorban megszüntetni.

Nem oszthatjuk ebben a kivételes 
esetben a szocialisták álláspontját 
sem, hogy nem a választás a fon
tos, hanem a javaslat minemüsége. 
Elismerjük, hogy a törvény igen 
fontos tényezője annak, hogy a fő
város polgársága szabadon meg 
nyilatkozhassak, de hangsúlyozzuk, 
hogy a jelen kivételes esetben még 
ez sem bir olyan erővel, hogy 
emiatt a fővárosi ex-lex megszünte
tését no előbbre való érdeknek te
kintsük.

És lehet a kormánynak ebben a 
kivételes helyzetben olyan expe- 
dienst találni, moly a rendelettel 
való választást is elfogadhatóvá 
teszi még a szélsőséges ollcnzékiek- 
ne,l is. Rendelkezésére áll a kor
ánynak a Friedrich-fóle választói 
rendelet meg vagyunk győződve, 
nogy az adott esetben maguk a 
jy^listák sem gördítenének aka- 
íffi0 il ezen rendelet alapján tör
ténő választás elé.
v,f?atlrozza fi magát a kormány. A 
?5n°7/lí. a tétovázó taktikázás és a 
lehof,nAa«D zAttikája katasztrofális 
fthnr’ A J6v«ros polgársága rendet 
S- „ v4r í Orosházán s tudja 
len mz44 m6ny« ennek egyet-
rendolíS? Vzn: a választásoknak el- 
toán. Se ni^K a k°ra &sz folya- 

n®m várhat tovább a 
Un és nyomniÁ^’ Hangsúlyozót- 
“ínyt IMhílatóko8an kérjük a kor- M kfeáU WOák elé Buda-

Smith főbiztos és IHr. Siepman 
infernuEniáltah a kormánynál a korona árfolyamának 

emelése ellen
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A hazai gazdasági életben legutóbb J napok során igen erőteljes bcfolyá- 
nagy aggodalmat keltett a ko-'sok érvényesültek abban az irány
róna árfolyamának már-már lendü- ban, hogy a bizonyos kormány
letesse váló, felfelé tendálása s itt- körökből valóban forszírozott ko- 
ott már oly vélemények alakultak rona-hossz be ne következzék. Jól 
ki, hogy a korona árfolyama a kül- értesült helyről nyert információnk 
földi kölcsön kibocsátásának nap- szerint. Smith főbiztosnak, avagy 
ján lega'ább is az osztrák korona még inkább kitűnő adjutánsának 
nívóján fog mozogni. Erre a felfo- Siepman erélyes fellépésének tud- 
gásra vezethetők vissza azok a na- ható be, hogy a pénzügyi kormány 
gyobb terjedelmű dollár kontremin-,— legalább egyelőre — letett arról 
pozíciók, amelyek a legutóbbi na-' a tervről, hogy a korona árfolya- 
pok során alakultak ki a valuták i mát már magasabb nívón stabili- 
nem hivatalos forgalmában. Sokan ’ zálja. Siepman főként francia és 
már a hazai ipartermelés és a ke-1 cseli-szlovák példákkal igazolja be 
reskedelem súlyos megrázkódásat i a pénzügyi kormány előtt, hogy 
várták a korona árfolyamának imily veszélyeket rejt magában, ha a 
emelkedési lehetőségei folytán. Ezek j magyar valuta árfolyamát a mai 
az aggodalmak szerencsére felesle-1 nívónál lényegesen magasabb pon- 
gesek voltak, mert éppen a legutóbbi • tón akarná stabilizálni.

EH asszony bestiális mfidon iwwMta 
o vele közös híztartűslian éli férfit

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Szombatról vasárnapra virradó’ 

éjszaka borzalmas gyilkosság tör- ' 
t.ént Rákoxfalván. E*y ottani ker
tészt a vele közös háztartásban élő 
barátnője hallatlan kegyetlenséggel 
baltával összevagdalta, szerelmi fél- i 
tékenv ségébon.

Magdák János kertész szombat.' 
este kilenc órakor tért haza a szent- 
mihályi út 2052 szám alatt levő te- 
lepen levő lakására. Vele volt barát
nője Kommenda Anna 23 éves kerti 
munkásnő. Az udvaron összevesztek ' 
és a szomszédban lakók sokáig hal-■ 
lották. amint Magdák és a nő civa- . 
kodnak egymással. Egy óra mujva 
minden elcsendesedett.

Reggel, amikor a szomszédban la
kók fölébredtek, észrevették, hogy 
Magdák az udvaron a rögtönzött, fa
ágyon mozdulatlanul fekszik. Köze
lebb mentek és megdöbbenve látták, 
hogy Magdákot

baltával a kezén, lábán, mellén 
és a. fején borzalmas kegyetlen
séggel meagilkolták és a férfias

ságától is megfosztották.

irányult, akivel a gyilkosság éjsza
káján a kertészt civakodni hallot
ták. Megállapították, hogy a nő ál
mában támadt rá Magdákra, aki 
természetesen nem tudott védekezni.

Hforgalmi adó eltör lései 
azugirászat és a jogtalan 
zaklatások megszünteté
sét követelik az ügyvédek

Mz ügyvédi Kamarák országos értekezlete
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A magyarországi ügyvédi kamarák 
vasárnap délelőtt országos értekezletet 
tartottak a budapesti ügyvédi kamara 
dísztermében. A rendkívül látogatott ér
tekezleten nyolc pontba foglalva megvi
tatták az ügyvédség aktuális kérdéseit 
és azokban elvi határozatokat hoztak.

Az értekezlot elnökévé dr. Pap József 
(Budapest), dr. Hering Zsigmond (Sop
ron), Kispóczi dr. Peri József (Győr), dr. 
Löwy Károly (Szókosfehérvár), Szól Gyu
la (Szeged), dr. Alföldi Dávid (Eger), dr. 
Cigány Béla (Kalocsa) és dr. Mark 
Endre (Debrecen), főtitkárrá: dr. Popper 
Tódor (Budapest), titkárokká: dr. Ács 
Jenő (Budapest), dr. Wehner József (Bu
dapest), dr. Korcki Mihály (Pécs), dr. Su
gár Gyula (Miskolc) és dr. Hajnal István 
(Szeged) választattak inog.

A gyűlést dr. Pap József a budapesti 
kamara, elnöke nyitotta meg, aki általá
nos vonásokban oosetolte a magyar tíg.v- 

I védáég tarthatatlan gazdasági helyzetét.

A rendőri bizottság R.adocsay 
rendőrkapitány vezetésével jelent 
meg a helyszínen és a gyilkos nőt 
hamarosan megtalálták. A telepen, 
ahol a gyilkosság történt, van egy 
szivattyúi ház, amellett az öntöző 
csatorna.

Az öntöző csatornában félig fel
öltözve. megtalálták Kommenda 

Annát.
Előte két boros üveg hevert, 

amelynek tartalmát kiitta. Való
színű, hogy a gyilkosság elkövetése 
után menekülni akart, de közbe 
megbotlott az öntöző-csatornában és 
beleesett. Minthogy teljesen, ittas 
volt, nem tudott megmozdulni a. he
lyéből.

A gyilkosság végrehajtása közben 
a ruhája tele lett vérrel. A véres 
ruhadarabokat levetette magáról és a 
szivattyú háztól ötszáz lépésre levő 
kukoricásban rejtette el. A rendőr
ség ott meg is találta azokat.

Minthogy Kommenda Anna a sok 
bortól alkoholmérgezést kapott, a 
rabkórházba szállították, ahol hol
nap reggel fogják kihallgatni. A 
gyilkos nőről kiderült egyébként, 
hogy két évvel ezelőtt egy másik 
férfiúval élt vadházasságban, akit 
meg akart ölni, de tervében akkor 
megakadályozták.

Dr. Popp Tódor az adókérdéssel fog
lalkozott és ennek során a forgalmi adó 
eltörlését, a keresőt! és jövedelmi adó 
terén a törvényben biztosított átalúnyo- 
zást követelte az ügyvédség rászóró és 
ily értelmi határozati javaslatot terjesz
tett elő. Dr. noring Zsigmond, a soproni 
kamara elnöke rámutatott arra u visszás
ságra, ami a forgalmi adó átalányozása 
terén uralkodik. Felolvasta a soproni 
pénzügylgazgutóság átiratát, amoly mi
niszteriális leiratra hivatkozva — a for
galmi adó átalányozása tárgyában már 
megkötött egyezség ellenére — további 
lényeges teljesítésre szólította fel a ka
marát. Többek hozzászólása után az elő
adó javaslatát az értekezlet egyhangú
lag olfogadta.

Alföldi Dávid dr. az egri kamara el
nöke, a bélyeg- és llletékierovás kötole- 
zottségét perhoreszkálta ós javaslatára 
kimondotta az értekezlet, hogy a pénz
ügyminisztertől a bólyeglerovás eltörlé

sét és az illetőktől jegy zés bevezetését 
fogja fcliratllag követelni.

Az értekezlet harmadik pontjaként sze
replő ingyenes sezgényvódelom kérdését 
Baracs Marcel dr. indítványára további 
előkészítés és tanulmányozás végett le
vették a napirendről, majd ugyancsak 
Baracs Marcell dr. indítványára kimon
dotta az értekezlot, hogy az ügyvédi díj
szabásnak bíróságokként való sürgős ren
dezését, a költségeknek aranykoronában! 
való megállapítását és valorizálását követeli.

Nyári Béla dr. a kalocsai kamara el
nöke előadásában rámutatott arra a visz- 
8ziís helyzetre, hogy a miniszteri rende
let felhatalmazza a községi, megyei ds 
városi jegyzőket, akiknek legnagyobb ré~ 
sze pedig alig bír jogi képzettséggel, 
hogy a bíróságokhoz és a hatóságokhoz 
beadványokat nyújtsanak be magánfelek 
részére. Láng L. dr., az adóügyi irodák 
ellen, Murai Károly dr. az adás-vételt 
ügynökségek ellen szólalt fel, amolyek 
óriási mérvű zugirászatot folytatnak. 
Ezek alapján kimondotta az értekezlet* 
hogy a köztisztviselők magán munkálko
dásának eltiltását és az ingatlan ügyle
tinél ü kötelező ügyvédi vagy közjegy* 
zői képviseletet követeli.

A legnagyobb érdeklődést a tárgysoro
zat következő pontja váltotta kt Lakatos 
Lajos dr. részletes és tárgyi adatokkal 
alátámasztott előadásában az ügyvédi 
immunitásért szállt síkra ós követelte, 
hogy ügyvédet — a kamara fegyolml ha
tóságának előzetes megkérdezése nélkül 
■— ne lehessen internálni, rendőri fel
ügyelet alá helyezni, avagy bármely 
más formában hivatása gyakorlásában 
korlátozni. A kérdéshez Kohlmann 
Dezső, a kamarák ozirányu mozgalmá
nak kezdeményezője, Pöldváry Béla, 
Rózsa Andor és Török Sándor szólaltak 
hozzá.

Fűrész
HUMOROS FILM EZER MÉTE- 

REN, Ez a szellemes közbeszólás 
Ugrón Gábor ajkáról hangzott el a 
nemzetgyűlés utolsó nyári ütésén, 

. miközben Vicián István moziszak- 
’ értő s mint ö mondta Tomcsányi 
i baráti tisztelője, arról csevegett 
több lendülettel, mint sikerrel, hogy 
az a bizonyos ti tead ezredes olyan 
kcgyeslelkü, önzetlen jótevő volt, 
hogy illet neki akkoron öt (írom és 
mondva 5) mozit engedélyezni.

Érthetetlen, hogy a szociálisták, 
de még olyanok is, mint Rassay, 
Ugrón és Vázsonyi sehogyan sem 
akarták megérteni a S tead-féle 
nagylelkűséget s bizonyos Biteket 
Bébyt is emlegettek, amire Vicián 
még drámaiabban megrendítő han
gon próbálta bizonyítani igazát s 
jó magyar szokás szerint, nem kés
lekedett kijelenteni, hogy ő vállalja 
a felelősséget mindenért, ami tör
tént.

Erre nem került a sor. Az ellenzék 
csak nem mutatott nagyon hívő 
szándékot Vicián adataival szem
ben. De aztán mégis megnyugodott, 
amikor Orgovány nagypipáju kö
vete belcdörögte érces, borízű hang
ján, általános derültség közben: 
„Már pedig én hiszem, amit Vicián 
mond.*'

Valahcgyan Viciánnak se volt elég 
ez a baráti biztatás. Inkább szerette 
volna, ha az ellenzék hisz neki. De 
ez a nemzetgyűlés őszi ülésére ma
radt sok más egyébbel.

NEM MEGYÜNK MI INNEN EL. 
Most már epészen nyugodtan énekel
hetik a Wolff féle kor lestanyákon ezt a 
legaktuálisabb nótát. Nem mennek el a 
helyükről egész nyáron. Sőt ősszel se. 
De még a tél is az övék. A tél egészen 
biztosan övék. Bo is fognak rendez
kedni.

Hanem a tavasz .. .1 Mit hoz majd a 
tavaszi Az első fecske? Erre Wolffék 
nem szívesen gondolnak.

A győri választások előtt Petrováo 
honatya büszkén kiáltotta a szocialis
táknak:

— Majd hétfő után nem testnek ilyen 
hangosak. Győr majd megmutatja.

És Győr megmutatta. — Azóta Petro- 
vác is elnémult, mint a csuka.

Ma még van hangjuk a városházán. 
De majd tavasz után ... Egészen biz
tos, hogy Pest is megmutatja Wolf- 
féknak, amit Győr megmutatott Ber- 
noldknak ... Kinn tágasabb.. •

» *■
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71 tanári kar nem vihet 
be politikát az egyetem 

falai közé
71 Kmetty-ügy hullámai — 71 jogi kar szabály- 
szerűen választotta dékánná Kmetty-t — 71^ 

egyetemi tanács Jogi és pedagógiai botlása
A Kmetfy-iifiry hullámai egyre Kmetty Károly ellen hozott Ítélet 

szélesebb gyűrűket vetnek. Mint is- teljesen jogos volt, azzal, hogy «a 
meretes, a jogtudományi kar ez óv- fegyelmi tanács is csak dorgálásra

számtalanszor hangzott el pa
nasz amiatt hogy az egyetem 
falai közé bevitték a politikát, 
az egyetem falain belül csak a 

munkának van helye.

Számtalan esetben voltunk tanul 
azoknak a sajnálatos és eléggé el 
nem ítélhető incidenseknek, amelye
ket a kurzus mentalitásán felnevelt 
politika az egyetemen falai között 
inscenált. Maguk az egyetemi pro
fesszorok elítélték ezeket az inciden- 
ket és hangoztatták, hogy

az egyetem falain belül csak 
a munkának van helye.

Annál meglepőbb, hogy most ép
pen az egyetemi tanács az, amely az 
egyetem falai közé beviszi a politi
kát és ezzel maga ad rossz példát a 
tanuló ifjúságnak.

Remélem, hogy a kultuszmi
niszter nyilatkozatához híven fog 
dönteni ebben a kérdésben és dön
tésével súlyt ad annak az egyedül 
helyes felfogásnak, hogy- az egye-

l Ítélte el Kmetty Károlyt és öt állá
sában meghagyta,

megadta a jogot arra, hogy 
kartársaival egyenlő elbánás* 

bán részesittessék.

szemben állást
í)e még inkább kifogásolható a

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A nemzetgyűlés II. bíráló bízott- 

saga Puky Endre clnöklésével a 
, múlt hét elején ülést tartott, amely
ben a Nagy Vince debreceni man
dátuma ellen beadott panaszt tár
gyalták. Hedry Lőrinc előadó is
mertette a petíciót, amelyet a szo
kásnak megfelelően ezen az ülésén 
alaki szempontból tárgyaltak. Álta
lános feltűnést keltett, hogy

a petíciót alaki okokból nem
■' ' utasították el

és az érdemleges tárgyalás napjául 
julius 3-át, csütörtököt tűzték ki. 
Minthogy azonban csütörtökön vá
ratlanul elnapolták a nemzetgyű
lést, a délutánra kitűzött tárgya
lást Puky Endre elnök Saly Endre 
és Pakots József közbenjárására el-

ben Kmetty Károlyt választotta 
meg a jogtudományi kar dékánjává. 
Az újonnan megalakult egyetemi 
tanács azonban teljesen szokatlanul 
állást foglalt Kmetty Károly meg
választása ellen és azt követelte a 
jogtudományi kartól, hogy uj dé-' Az egyetemi tanácsnak’ tehát nem 
kánt válasszon, mert nem hajlandó I volt joga sem arra, hogy Kmett? 
Kmetty Károly megválasztását ak- megválasztásával 
cepíálni. Azt is kifejezésre juttatta foglaljon.
az egyetemi tanács, hogy amennyi- E: l-’.áLL „..„g,.™,......,, ~
ben ez meg nem történik, fel- fegyelmi tanács állásfoglalása pe- 
terjesztéssel fordul a kultuszminisz- dagógiai szempontból. ‘ Lt' ’ ’ 
terhez, akinél Kmetty Károly mén- években 
választásának érvénytelenítését fon
ja sürnclni.

Azóta a napisajtó hasábjain kü
lönböző nyilatkozatok láttak pro és 
kontra napvilágot Részben az 
egyetemi tanács Kmettv-ellenes ár
nyalata igyekezett álláspontjának 
igazat adni és hivatkozott bizonyos 
kommün alatti szereplésre, amely 
BBcrlntük lehetetlenné tené, hogy 
Kmetty Károly, mint az egyetemi 
tanács tagja, fegyelmi ügyekben 
Ítéletet hozzon.

Ezzel szemben a Kmettypártiak 
azzal érveltek — igen helyesen — 
hogy Kmetty Károly dr. kommün 
alatti szereplését a fegyelmi tanács 
annakidején megvizsgálta, Ítéletét 
meghozta és azzal a ténnyel, hogy 
Kmetty Károlyt tanszékében meg
hagyta, természetszerűen minden 
jogot megadott neki, ami más egye
temi tanárt megillet. És így

a jogtudományi kar teljesen 
szabályszerűen járt el akkor, 
amikor szavazatával Kmetty 
Károlyt emelte a jogtudományi 

kar dékáni székébe.
Az immár botrányossá dagadt 

ügy a kultuszminiszter élé került, 
aki egyik délutáni lap híradása 
szerint oda nyilatkozott, hogy 
Kmetty Károly dékáni megerősíté
sét mindenféle politikai és személyi 
szemponttól mentesen kizárólag a 
tárgyi adatok alapján fonja elbí
rálni.

Közben, értesülésünk szerint, az 
egyetemi tanács szombaton zárt 
ülésen foglalkozott a Kmetty-ügy- 
gyel. Kiszivárgott hírek szerint 
igyekeztek ebben a kérdésben eset
leg békés megegyezést lótesiteni, 
úgy látszik azonban, hogy ez nem 
sikerült. Ily módon a Kmetty-üftf 
továbbra is a legnagyobb izgalom
ban tartja az egyetem környékét.

A Hétfői Napjló munkatársa 
érintkezett keresett mindkét árnya
lat vezetőférfiaival. Mindkét olda
lon azonban mereven elzárkóztak a 
nyilatkozattétel elől s kijelentettél- 
hogy vem óhajtanak a nyilvános- , 
srfyy előtt prejndikdlni a kultuszmi
niszter bekövetkező) döntésének.

Munkatársunk kérdést intézett n 
Kmetty-Ügyben egy magasrangu 
tanférfiuhoz, aki . az egyetemi 
ügyekben abszolút jártassággal bír 
r nki p Kmetty-iigyről a következő
ket volt, szives móhdnni mpnkatá.r- 
sunknnkt

— Véleményem szerint nz egye
lem, tanács, amikor Kmetty Károly 
megvólnsztásávnl szembehelyezke
dett, helytelenül járt el.

1. jogi szempontból.
2. pedagógiai szempontból.
Kmetív Károly dr.-t annakidején 

n fegyelmi tanács mindössze dorgft- ‘ 
lásra Ítélte a krtmmün alatti Tr«gn- 
tnrtásáórt. Jól tudink s maga Vákk ; 
József dr. íplenlcgi népjóléti mi
niszter kijelentette a nemzetgyűlés : 
plénuma előtt, hogy

a fegyelmi tanácsok ítéletei jo- , 
gosan kifogásolhatók, mert azo
kat egy olyan forradalmi mén- '
talitás vezette, amely azóta ré

gen Idejét mull a.
rAzó1a is többször hangzott el llfeté- i 
kcR nyilatkozat n fegyelmi tanácsok I 
ítéletei ellen. i

Be még abban az esetben is, ha <

Az utóbbi tem falain belül nincs helye a poli-
I tikának,

>***»***".........  vrjvi-rrirrinML~i

Megsemmisítik
Nagy Vince mandátumát
A petíciót alaki okokból nem utasították el — Ősszel kerül sor 

érdemleges tárgyalásra
halasztotta a parlament összeülésé- 
nck idejére, kitűnő forrásból jigy 
értesülünk, hogy

az ősszel összeülő bírálóbizott
ság Nagy Vince mandátumát 

mén fonja, semmisíteni.
Informátorunk utalt ennek’ a bizo
nyításaként a parlamenti gyakor
latra, amely szerint a bírálóbizott
ság minden mandátumot megsemmi
sített, ha az ellene beadott petíciót 
alaki okokból nem utasította el. 
Nagy Vince mandátuma ellen azért 
van alapos kifogás, mert

a választói elnök nem látta el 
azonos jennyel a szavazólapot 

és a borítékot.
Titkos szavazásnál ez az egyetlen 
megsemmisítési ok.

A bécsi ügyvédi kar nagy botránya
A híre. Preaaburger ugyanazoknak a bankároknak védője, akik ellen 

bűnvádi feljelentést tett a bltelezűk nevében

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő
se gétöl.) A bécsi üg védi karnak 
nagy botránya van. A híres Press- 
burger, akit Budapesten is jól is
mernek, áll a botrány középpontjá
ban. Pressburgernek közös irodája 
van Bondi dr.-ral. Több károsodott 
betevő néhány hét előtt felkereste 
Pressburgert azzal a kéréssel, hogy 
tegyen feljelentést néhány bankár 
ellen, akik őket megkárosították. 
Pressburger elvállalta az ügyeket, 
noha már évek óta az illető banká-

f » - - * » ***************** a aa . . bMiyVMMWUtlUllt.

Az ellenzék máris készül 
a nemzetgyűlés őszi ülésszakára 
J,k"®k k®«*vexe« a fővárosi javaslat elhalasztása — a 
bűntetőnovella legfeljebb tavaszszal kerülhet sorra.

ménye előtt és megmutassa tettekkel, 
hogy Wolffék felé huz-a a szive, vagy 
— mint informátorunk szerint kttlföldöa 
hangoztatta — az igazi és becsületes 
demokráciát akarja.

Informátorunk szerint Wolffék két
ségtelenül nagy elünyt kaptak a nem
zetgyűlés utolsó ülésén és a liberális 
ellenzéknek kemény munkájába fog ke
rülni, hogy őzt a fórt ledolgozza

A liberális ellenzék körébon a Ház
nak majdnem BZlnte puccsszerű elna- 
po'ása érzelmeket keltett. Rassavék, 
FdtsowUk és Uoronék szlnto apatlkn- 
sau fogadták Meskó Indllvdnydl. Okét 
mát napok óta nem érdekelte a fővárosi 
törvényjavaslat sorsa, amióta nyilván- 
való volt, hogy a fajvédők Memnitdst

rok jogtanácsosa. A feljelentéseket 
maga fogalmazta meg és társa, Bon- 
di dr. nevében benyújtotta az ál
lamügyészséghez. Mikor az ügyész
ség az eljárást megindította, Press- 
burger már mint az illető bankárok 
képviselője jelent meg.

A botrányos ügy, amely most pat
tant ki és a kari morálba ütközik, 
a legközelebb fogja foglalkoztatni a 
bécsi ügyvédi kamara fegyelmi ta
nácsát.

A nemzetgyűlés csütörtökön október 
1-élg elnapolta magát. Ezzel egyszer
smind a fővárosi törvényjavaslat so-. 
kát vitatott kérdése is megoldást nyert 
egy időre: a nemzetgyűlés nőm fejeste 
be a javaslat tárgyalását, tehát ősszel 
nőm lesznek választások.

Politikai körökbon ezt az utóbbi tényt 
különbözőképpen kommentálták. Az ogy- 
Bégespárt, amely voltaképpen érdekte
len o tárgyban, R vakációnak örillt s 
ez az öröm kimerítedo mlndou ener
giáját. A kormánynak egyenesen jól 
Jött, hogy a javaslatot nem kell letár- 
gyaltatnia r egy éppen az ellenzék 
bizonyos oldaláról jött indítvány kap
csán kiesett az obligóból, hogy még az 
ősszel szint valljon az ország Hhréle.

Budgpest. i924. ,

obstrukcWa lehetetlenné teszt „ ■ 
latnak a megbeszélt időre vab 
Usat. Mindazonáltal náluk 
érezhetőbb u depresszió „■ 7°^ 
logközolobbröl érdekeltek' a fövi “klk * 
tisztásoknál. Vdzsonui vn™ VSro’1 ’i- 
munkatársunk beszélgetés“’t "ki'1 
azt mondotta, hogy a törté 
majdnem örvend annak, Lct , 
latot az ö sürgetésük dacára V T* 
gyaltatta lo a kormány 86

A szocialisták már ’a nam. * folyamán kijelentették, hogy a?#** 
annyira a választás, mint mLuk ",!11 
vényjavaslat mlnemüségo éídXV í’ 
pen azért, miut szoeS. 
dalról Informáltak bennünket,1 L, 
nagyon bánták, hogy a laVa|.w“, 11 
halasztották, mert ezáltal a pdrtoí 
kötelez, regard a kormánnyá „ ” 
ben és az őszt nemzetgyülM ,m' 
vanyban teljes erővel és M. í 
tett mederben vehetik fel a 
javaslattal szemben. " rnt ’

Politikai körökben kérdésünkre 
súlyozottan mondották munkatér™?’ 
” n u ““ ŐS2Í kamnán ’̂
őrös akciót indítanak a hüntotínonlh 
s annak főleg sajtószakaszai ellen é. 
minden erővel meg fogják akadálvozS 
“ JaVilslatnak a tervezett 
való letárgyalását. *Dea

Gibraltárt 
visszakapj ákaspanyolok 
— A Hétfői Napló tudósítójától. -

A külpolitikai szenzációk között két- 
ségenkivül nem a legutolsó az a hír 
hogy Primo de Rivera tábornok hivata
los kommünikében közli, hogy Spanyol
ország átadja Marokkót Angliának (a 
érte cserébe Gibraltárt kapja. Primo do 
Rivera ugyanis az ország bajai főkut- 
forásának a marokkói háborút tartja, 
melyet képtelen győzelmesen befejezni, 
mig a spanyolok nemzeti büszkeségé
nek égő sebe, hogy Gibraltár idegen ké
zen van. Igaz, hogy a spanyol Marokkó
ban Anglia Gibraltár helyett Ceuta ten
geri kikötővol kárpótolhatja magát, 
mely azonban stratégiai szempontból 
össze sem hasonlítható Gibraltárral

A spanyol nemzetnek rég* _ óhajtása 
teljesülne Gibraltár •' TélszdStfdnlásával,
de a világpolitikában az érzelmi mo' 
mentumoknak kevós szerepük jut. Gib- 
raltárt az angolok 1704. augusztus 4-én 
foglalták el a spanyol örökösödési há
ború idején és azóta birtokolják. Spa
nyol részről több Ízben történt kísérlet 
a nagyszerű erőd visszaszerzésére, do 
eredménytelenül.

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

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

forgalmiadéval együtt

Hamlsfosat 12.000 K-1S
Aranyat, ezüstöt, brilllánst, ékszert, legdrágábban vesz

Ivíncslcs ékszerész, Vili, Baross n. 57
Impregnált 

covercooí "szőrű 

köpenyek K 5Z5.000.— 
Gerő-áruház

VI., Király ucca 33. ■»., (vrokOkl®1*

Táblát hátak kacagják vígig a

Sziget-Színpad
szenzációs júliusi műsorát

Salamon Béla 
minden ate fellép a 

„Szigeti csata11 
szenzációs vígjátékban 

Kizárt. 9 Órakor Tllifis

Rótt sdUtö-uta za. jii- if T||riQí lóa"
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lobi Józsefért 
BBm tudják latenni a 100 

"nilliá korona óvadékot

___ Hétfői Napló tudósítójától. — 
v&\ ívvel ezelőtt, mint ismeretes, or- 

botrány kerekedett abból n »aj- 
„llűtos esetből, amikor ogy Dob uocal 
l íviházban verekedés támadt civilek és 
Sí klMtt, amseknek során Trrnn- 
“ Mátyás órvosotőt egy hosszú ha
ji. konyhakéssel le.lurtdk. A ffyonil 
Skor WW Józset baromflkereskedöre 
olnvult aki hangosan tiltakozott az el
un hogy a katonák lezsldózták a kávó- 
L ’ közönségét A rendőrség letartoz- 
“ tu Lobit aki mindvégig tagadta, 
íosr 6 ölte meg Trommolt, do mert zse
bében megtalálták annak a késnek a 
nyelét amellyel a szúrás megtörtént, 
áíndékos emberölés büntette óimén 4t- 
k|,érték az ügyészség fogházába. Az 
acben rendkívül sok tanút hallgattak 
ki de beszerezték a temesvári közkór- 
Mznak egv bizonyítványát is, amely 
igazolta, hogy Lobi ideges, izgatott ter
mészetű ember és a kórházban hosszabb 
ideig elmebetegként ápolták.

A védik eleinte kisebb óvadékot, aján
lónak föl a aznbndlábrahelyezés ellené
be, amit azonban úgy a vúdtanáos, 
mint a tábla elutasított. Később a tábla 
mégis Úgy rendelkezőit, hogy Lobit 
Btíimlllió korona óvadék letétele elle
nében szabadlábra helyezi. Múltén a 
letartóztatott ember családja ezt az ősz- 
szeget idáig előteremteni nem tudta, 
Löbl természetesen lógva maradt és ma 
is vizsgálati togságbnn ül.

A védők azt hiszik, hogy LÖblnek 
megszállt területen lévő Jómódú rokonai 
rendelkezésre fogják bocsátani ezt az 
öBMget s c végből meg le tették már 
ai összes Intézkedéseket. Ha e torvük 
Itm sikerül, akkor a főtárgyalókig min
denesetre fogva mnrnd a szándékos em
beröléssel vádolt ember.

i

A B-listás tanerők 
izgalmas gyűlése
1 Demokra Köp vasárnap 

délelőtt izgalmas gyűlésnek volt 
a színhelye. A B-listára helye
zett tanerők gyűltek össze, hogy 
sérelmeiket a nyilvánosság előtt 
előadják. A gyűlésen több középis
kolai tanár, elemi iskolai igazgató, 
tanító és tanítónő jelent meg, akik
nek azelőadásuk szerint a létszám- 
apasztással kapcsolatban sok eset
ben igazságtalanság történt. Elbo
csátották olyan tanerőket, akik év
tizedek óta mint rendes, kinevezett 
tanárok vagy tanítók működtek és 
B-hstara helyeztek olyanokat, akik 
ellen soha semmi panasz nem volt, 
mindössze annyi volt a bűnük, 
nogy néha munkára képtelen be- 
tegek voltak. A mindvégig izgatott 
;aniáU,aÁban lefolyt gyűlés részt
vevői elhatározták, hogy sérelmei
éi foglalják és
mielőbbi orvoslás céljából átnyújt
ok a kultuszminiszternek.

A numerus clausus 
megszüntetését pártpolitikai és taktikai 

okok késleltetik
A kultuszminiszter nagyarányú iskola-reform tervei — 
B-listára helyezik a politikailag exponált igazgafókafak — A 
polgári iskolák felügyeletét a tantelügyelőség hatásköré

ben hagyták
Szeptemberig feltétlen eHörlik a felvételi vizsgát

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A Hétfői Napló mutatott rá első
nek arra a veszedelemre, amelyet a 
fölvételi vizsgálatok idei lefolyta
tása eredményezett. Rámutattunk 
arra, hogy ezt a kultürbotrányt or
vosolni kell és meg kell adni a lehe
tőséget minden elemi iskolát siker
rel végzett tiz éves gyereknek, hogy 
tanulmányait a középiskolában foly
tathassa. Ma, amikor a legegysze
rűbb iparos is négy középiskolát kí
ván a nála jelentkező tanulótól, le
hetetlen akadályokat gördíteni a 
gyerekek ezrei elé, hogy legalább a 
minden iparághoz megkövetelt négy 
középiskolai tanulmányát elvégez
hesse.

A fölvételi vizsgálatokra vonat
kozó közleményünk iletékes helyen 
is feltűnést keltett, Mint ismere
tes, a nenizetgyülé' nn is szóvá tettek 
ezt a kérdést, és a legiletékesebb fó
rumot. a kultuszminisztert is, bár 
a nemzetgyűlésen’ kívül, nyilatko
zattételre késztették. Klebelsberg 
Kfínó gróf kultuszminiszter a fölvé
teli vizsgálatok ügyében hivatalos 
kommüniké formájában megnyug
tató választ, adott Kijelentette, hogy 
a panaszokat megvizsgálja és a sé
relmeket orvosolja, mert az ő inten
cióival ellenkezik az az olíárás,ame
lyet az egyes középiskolák igazga- 
M«ágai és vlzso’ázfntó bizottságai a 
fölvételi vizsgálatok során alkal
maztak.

A kultuszminiszternek' egyébként.
— mint avatott helyről értesülünk
— nem csupán a fölvételi vizsgála
toknál alkalmazott , eljárások, ha
nem az egész pedagógia rendszer és 
iskolaszel lem radikális megváltoz
tatása. a célja. Teljesen beavatott 
helyen a kultuszminiszter legköze
lebb várható és kétségtelenül szen
zációsnak mondható intézkedéseiről 
a következőket, mondották a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A kOltuszmlniseter hlvatalba- 
lepése óta azon dolgozik, hogy ész
revétlenül. de fokozatosan megszün
tesse az iskolák benső életében fönn
álló egészségtelen állápotokat. A 
miniszternek eltökélt szándéka, hogy

az iskolát visszaadja eredeti hi
vatásának és kiűzik abból azt a 
romboló szellemet, amelyet a 
kurzus mentalitása csempészett 

be az iskola padjaiba.
— Klebelsberg Kúnó gróf nagy

szabású programmjának sarkalatos

része az, amely az iskolák irányítói- 
• nak szigorú szelekcióját kívánja. Ez 
’ a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
j kultuszminiszter programmja meg- 
i valósítása érdekében
j B-listára helyezi azokat az fs- 
I kolaigazgatókat, akiknek a kur- 
I zus-polifjkában aktiv szerepük 

volt
iés akik el fogúit politikai felfogású- 
. kát és világnézetüket vitték és vi- 
i szik be a vezetésük alatt álló isko- 
' Iák életébe.

A miniszterhez közelálló helyen 
i azt is tudják, hogy

szeptemberig föltétlenül eltör
lik a felvételi vizsgálatokat

i és igy ön maguk (ól megszűnnek az 
•abból eredő sérelmek. A kultusz- 
! miniszter^ már több Ízben kije.len- 
í lette, hogy elvileg a tanszabadság 
I híve. A hozzá közelállók azt. hangoz- 
' tat.iák, hogy Klebelsberg Kunó gróf 
; elvi felfogását a tanszabadság és az 
í iskolapolitika tekintetében a gya- 
I korlatba is átülteti.

Magas állású tanférfiak, akik a 
kultuszmi ni sternek munkatársai, ki
jelentették a Hétfői Napló munka
társának, hogy

csupán pártpolitikai és takti
kai okok késleltetik azt, hogy 
a kultuszminiszter eddig nem 
tett előterjesztést a numerus 

clausus eltörlésére.
A kultuszminiszter várható ren

delkezéseiről és általában az ak- 
! tiiális iskolaügyi kérdésekről kér- 
| dést intéztünk a fontiektől függet
lenül a Budapest vidéki Tankerületi 

j Főigazgatósághoz, ahol a követke
zőket mondoták:

— Csak antoyit mondhatunk, hogy 
a kultuszminiszter úrnak határozott 
és kész progfammja van úgy az 
alsó, mint a. középoktatás megre
formálására. Azok a tervek és pro
gramúmon tok mindrnkénnen alkal
masak részben a közszellem meg
nyugtatására. részben az oktatásban 
mutatkozó hibák kiküszöbölésére. 
Általában kijelenthetjük, hogy a 
kultuszminisztériumban úgyszólván 
szünet nélkül folynak a munkála
tok. amelyek kétségtelenül, ameny- 
nyiben életbe lépnek, határkövek 
lesznek a magyar iskola és oktatás
ügyi politikában.

A fölvételi vizsgálatok tekinteté
ben semmi újat nem mondhatunk, 
hiszen a kulutszminisztor úr már, 
több ízben kijelentette, hogy minden 
panaszt megvizsgál és orvosol.

Ezután megkérdeztük a Főigaz
gatóságot arról, hogy igazak-e azok 
a hírek, hogy a polgári iskolák fel
ügyeleti jogát a tankerületi főigaz
gatóságok hatáskörébe utalják. Erre 
a következő választ kaptuk:

— Hónapokkal ezelőtt valóban 
volt szó arról, hogy a polgári isko
lák felügyeleti jogával a főigazga
tóságokat bízzák meg. Ezt maguk a 
polgáriskolai tanárok kérték. A terv 
annakidején az volt, hogy a főigaz
gatóságok szakfelügyelők útján 
gyakorolják a polgári iskolák fölött 
az ellenőrzési jogukat. Ez a terv 
azonban most már nem időszerű, 
ment a kultuszminisztérium to
vábbra is a tanfelügyelőségek ha
táskörében hagyta a polgári iskolák 
felügyeleti jogát.

Küzdelem 
a valorizációért
Amíg Németországban és Ausztriá

ban — sőt Lengyelországban is ki- 
»•’ > ’ott.-ik a záloglevelek valorizálá
sát és a kistőkések kártalanítását, 
addig minálnnk még csak napi
rendre sem került a valorizálás kér- 

• dése, úgy hogy a hadiköicsön, jelzá- 
i loglevelek és életbiztosítási kötvé- 
i nyék károsultjai elérkezettnek lát- 
i ták az időt a „.Részvényesek, Érték- 
I papír és Biztosítási kötvénytulajdo- 
' nosok Egyesülete" megalapítására, 
amely a kisrészvényesek jogainak, 
véleményezése mellett a valorizálás 
sürgetéséi tűzte ki programjául.

Az alakuló közgyűlés tegnap dél
előtt 30 órakor volt a Kereskedelmi 
s Iparkamara dísztermében S legeseit 
József egyetemi tanár elnöklésével. 
A közgyűlésen a honvédelmi mi
niszter képviseletében, dr. Csonpvay 
Károly főelőadó bíró, Budapest szé
kesfőváros árvaszéke képviseleté- 
lx*n dr. Wurmb Elemér h. árvaszéki 
elnök és a „Baross szövetség" kép
viseletében dr. Patay László jelent 
meg.

Az elnöki megnyitó után a hadí- 
kölcsön jegyzők szomorú helyzetét 
dr. Görög Frigyes bankigazgató Is
mertette, a tiszti óvadékok valori
zálását Turek Antal ny. tábornok
hadbiztos (Nyukosz) sürgette, a zá
loglevelek valőrlzálásának szüksé
gességét dr. Fenyő Béla ügyvéd in
dokolta, a biztosító társaságoknál 
az életbiztosítást kötvények bevál
tása körül tanúsított eljárásokat 
Devics Pál gyáros kritizálta, az 
aranykorona mérlegre való áttérés 
előnyeit Kallós Imre fejtegette, a 
„Bébe" programjának többi pontjait 
pedig dr. Halász Lajos miniszteri 
tanácsos ismertette.

Az alapszabályok elfogadása utárt 
megválasztották a tisztikart. Elnök: 
dr. Siegescu József egyetemi tanát 
lett



■ hetföinaplö
Munkaalkalmak teremtésével lekel csak 
megoldani a munkanélküliség kérdését 
Jl Szakszervezeti Tanács nem hízik a tervezett ankét 

sikerében
— A Hétfői Napló tudósitójától. —

ne®zclKyüI(,s elnapolásakor a szó-1 — De nem is ez a kérdés lényege. Mun- 
cláldomokrata párt azon az állásponton kaalkalom nincs ebben az országban. A, --------- | anuiaaiu.u iiiiiun UUUtíri HZ urBZtlBUUU. xi.
y°Jt, n°firy a kormánynok behatóan kell j kormány egész gazdasági és pénzügyi 
rOffl/l Iknz.n in n rnnnl>„.1/ll.l;il 1 ....1 -.. • .................................... . ..................foglalkoznia a munkanélküliség kérdésé
vel s erre vonatkozóan konkrét intézke
déseket kell foganatosítania. Hivatkoz
tak a szocialisták a súlyos gazdasági 
helyzet teremtette viszonyokra, amelyek 
Úgyszólván naponkint hallatlan arányok
ban növelik a munkanélküliek számát. 
Rámutatott a párt arra is, hogy a mun- 
kanélküliség aránytalan növekedése úgy 
jgazdnságilng, mint politikailag katasz
trófát jelent.

A szociáldoinokraiapárt kellő komoly
sággal figyelmeztette a nemzetgyűlést, 
hogy amennyiben ennek a problémának 
Sürgős mogoldása elől elzárkózik, össze
hivatja a Házat s a parlament nyilvá- 
toowága elé viszi ezt a kérdést és adatok
kal bizonyítja, hogy a munkanélküliség 
aránytalan növekedéséért kizárólag a 
mai kormányzati rendszer politikája te
hető felelőssé.

A szocialisták fenyegető magatartása 
Úgylútszik hatással volt úgy a kormány
ka, mint — egészen szokatlanul — az 
egységespártra is. Az egységespárt pén
teki értekezletén Barabás Samu nyoma
tékosan kórto a kormányt, hogy a mun
kanélküliség kérdését tartsa napirenden 
ós tegyen komoly lépéseket annak meg
szüntetésére.

Értesülésünk szerint maga a kormány 
Is belátta, hogy ennek a kérdésnek to
vábbi elodázása komoly veszedelmet je
lentene s ezért mint halljuk, a miniszter
elnök a kereskedelmi, népjóléti és pénz
ügy minIszter, valamint a szakszervezeti 
tanács vezetőségének bevonásával a kö
zeli napokban értekezletet fog tartani.

Fenyegetővé tesz) a helyzetet a B-lis- 
<ürá helyezett tisztviselőknek a közeljö
vőben bekövetkező végleges elbocsáj- 
íása is.

Munkatársunk beavatott helyen érdek
lődött a kormány tervei és szándékai fe
lől a munkanélküliség problémájának 
megoldása tekintetében. Informátorunk 
szerint n kormány első gondja a B-listás 
tisztviselőknek a gyakorlati életben való 
elhelyezése lesz. A kormány egyrészt tár
sadalmi utón óhajtja ezt a kérdést meg
oldani, oly módon, hogy felszólítja a 
nagyvállalatok vezetőségeit, hogy első
sorban a B-listás tisztviselőkkel töltsék 
be a megüresedő állásokat. Másrészt a 
kormány bizonyos háziipari tanfolyamok 
fölállításával próbál kenyérkeresetet biz
tosítani n munkanélkülieknek.

Informátorunk a kormány terveit ille
tőleg, annak a véleményének adott ki
fejezést, hogy a kormány tervei tisztán 1 
teoritikusak és n gyakorlati életben egy
általán nem válnak be. Rámutatott arra 
is Informátorunk, hogy a magánvállala
tok ma olyan csökkentett létszámmal 

,i.-k, amely mellett nemcsak uj al-
I c'hm •; ttak felvételéről nem lehet szó, 1 
<ie még a régiek közül is Bokát clbocsáj- , 
tani lesznek kénytelenek az iizomreduk- 
cló miatt.

— Véleményem szórtat a háziipari tan- 1 
folyamok pedig — mondotta informáto
runk -- ogyáltalán nem felelnek meg n t 
célnak.

A szakszervezeti tanács részéről az 1 
Alábbi információt kaptuk: i

— A szakszervezeti tanács behatóan J 
foglalkozott n munkanélküliség kérdésé- • 
vei s megállapította, hogy a mai arány- í 
talai. mognövekedéso a munkanélküliek- ’ 
nck kizáróan annak n munkáséltemül po- 1 
litikánnk n következménye, amelyet a . 
Bethlen-korinány már régóta folytat. A 1 
szakszervezeti tunúos minden erőlködése ' 
a munkanélküliség megszüntetésére med
dőnek bizonyult ezzel a politikával szem- 1 
ben, s éppen azért kénytelenek vagyunk j 
a kormányra hárítani n felelősséget. ’

- A megoldásnak tehát az a módja, ' 
mely a lapok utján kiszivárgott, vélo- 
ineuji.nk szerint ucin lehet mcgfololő. <

Língvár, julius 5.
Papp Antal munkácsi püspök le

mondásáról és Csehországból való 
kiutasításáról a legkülönbözőbb hí
rek jelentek meg. Egyesek tudni 
vélték, hogy a római szentszék 
Papp Antal püspököt a prágai kor
mány befolyására mondatta le. Ez 
a hir nem felel meg a valóságnak. 
A római szentszék az eperjesi és 
munkácsi görög-katolikus egyház
megyék helyzetét az uj államala
kulatokra való tekintettel már ak
kor tisztázta, amidőn Papp Antal 
Rondában járt. Az eperjesi egyház
megyéből ugyanis a csehszlovák 
állam keletkezésének következtében 
húsz paróchia maradt a mai Ma
gyarországon, mig a munkácsi egy
házmegyéből egy; összesen tehát 
huszonegy paróchia. A római szent
szék tehát elhatározta, hogy a ma
gyar kormánnyal karöltve a görög- 
katolikusság részére a mai Magyar

A külföldi kölcsön illetően beava
tott helyről az alábbi információt 
kaptuk

— A szanálási akció sikerét a 
kormány most már véglegesen biz
tosítottnak látja. Kétségtelen 
ugyanis, hogy három héten belül fo
kozatosan befolynak a lejegyezett 
kölcsönrészletek és igy valóban 
hozzá lehet fogni a szanálás gya
korlati munkájához. Már a kölcsön- 
jegyzések sikerének hírére is meg
erősödött a korona árfolyama. A 
kormány a legnagyobb figyelemmel 
kiséri a különböző pénzpiacok ko
ronakurzusát és máris megállapít
hatta, hogy Londonban a korona, 
érték eállandóan emelkedik. Téve 
volna azt hinni, hogy a korona 
gyors emelkedése jótékony hatást 
gyakorolna a gazdasági éleire, el
lenkezőleg: most csak a stabilizáló
dás a főcél, ez pedig bekövetkezett

— Ami a kölcsön külföldi jegyzé- 
seit illeti, meg kell állapítani, hogy

I Rngoi szövetmaradékok kiárusítása meglepő olcsón | 

[Scknur Henriknél, Rákóczi ut 15 
k

Ha lehetővé teszi a kormány mindenek
előtt a maga j ópéldaadásával, hogy 
ebben az országban — csak egyet emlí
tünk — az építkezés meginduljon, ha a 
vám és kereskedelmi szerződések lehe
tővé teszik, hogy az európai gazdasági 
életbe belekapcsolódjunk, akkor nem lesz 
szükség arra, hogy felnőtt emberek go
bellin- és szőnyegszövést kezdjenek ta
nulni, hanem természet szerint ki fog 
fejlődni egy intenzív termelés, amelyben 
mindenki, aki dolgozni akar, megtalálja 
elhelyezkedését

— Eddig az ideig azonban hosszú idő 
van. A munkanélküliek helyzete pedig 
már most kétségbeejtő és egyre katasz- 
trófálisabb lesz. A kormánynak tehát, 
véleményünk szerint nem lehet elzár
kóznia az elől, hogy ideiglenesen mind
addig, amíg a maga mulasztásait nem 
reparálja, a munkanélküli munkások 
helyzetén könnyítsen.

politikájával éppen az,t tette lehetetlenné, 
hogy ebben az országban a t;ko terme
lésre szánja magát. Munkaalkalmat kell 
tehát teremteni, mog kell adni a módot 
arra, hogy úgy a belföldi, mint a kül
földi töke az improduktív spekuláció he
lyett a produktív termelésre térjen á.t

Papp Antalt
érsekké nevezte ki a pápa
Az eperjesi egyházmegye Magyarországhoz tartozó részeid 

nek lesz a püspöke
országon püspökséget alapít. E püs
pökség vezetésére a mai körülmé
nyek között senki mást nem talált 
alkalmasabbnak, mint Papp Antal 
muskácsegyházmegyei püspököt, an
nál is inkább, mivel ennek az uj 
püspökségnek javadalmai a mun
kácsi egyházmegye magyar terüle
ten levő földbirtokai, melyeknek 
jogszerinti élvezője Papp Antal 
püspök.

A római szentszék, távol 
tói, hogy egyházi téren tett 
tézkedéseiben világi politika 
zetné, úgy határozott, hogy

Papp Antal püspököt az újon
nan szervezett egyházmegye ve
zetésével kínálja meg s egy
szersmind egyházi téren szerzett 
érdemeinek elismeréséül címze

tes érsekké nevezte ki.
Az erről szóló pápai bullát Papp 

Antal érsek a székeskáptalan szom
bati ülésén ölvasta fel személyesen.

at- 
in- 
,ve-

A Küllőiéi Kölcsön feltétele 
7—8'95Vos Kamat

Legolcsóbb az olasz (7%), legdrágább az amerikai (8'95%). 
Augusztus elején esedékes az első szelvény — A kölcsön 
végösszege tuljegyzettnek tekinthető, de a belföldre ki

szabott tízmilliót is be kell f zetni
—A Hétföl Napló tudósítójától -

Svédországban, — mint egy stock- 
horni távirat jelenti — befejeződött 
a jegyzés és pedig azzal az ered
ménnyel, hogy a svédekre eső rész
letet már túljegyezték. Hollandiá
ban szerdán fejezik be a jegyzést 
és igy a jövő héttől, legkésőbb jú
lius 15-étől kezdve külföldi valutá
ban kezdenek majd lassanként be
folyni a kölcsönösszegek.

— Azzal a hírrel szemben, hogy a 
várható túljegyzés esetén nem lesz 
szükség a belföldre kiszabott 10 
millió aranykorona befizetésére, rá 
kell mutatni arra a tényre, hogy 
a külföld előtt magunknak is bizo
nyítanunk kell az ország talpraál- 
litásában való bizalmunkat. Az a 
hir tehát, hogy az érdekeltségek ál
lal vállalt tízmillió korona nem ke
rül . befizetésre, nem felel meg a 
valóságnak.

— A kölcsön feltételei igen kedve
zőknek mondhatók, most a kama
tokat 7—8.95 százalék között állapí
tották meg. Legolcsóbb az olasz, 
legdrágább az amerikai kölcsön.

---------------Budapest. 192t. j£iua t

Meglopta 
jótevőjét,hogyne 

legyen terhére
— A Hétfői Napló tudósítójától,

Feuerwerker , Ferenc petrozséurt 
magantiM VIHÍ-Io, ez év április® 
megszokott a román hadsereg® 
ahol önkéntest evét szolgálta £ 
gyalog, étien-szómjan, nagy viszon 
tagságok után átszökött a román határon. Amikor Budapestre ff 
zett, nem volt egyetlen fillérje sem 
s az éhségtől csaknem összeesett. 
Eszébe jutott, hogy van itt egy pet- 
rozsényi jómódú ismerőse Fel bér 
Géza szállító, akihez beállított és 
menedéket kért tőle arra az időre 
amíg valami állást tud magának 
szerezni. Felbcr megsajnálta az el
csigázott külsejű embert, hajlékot 
és ennivalót adott neki. Heteken át 
járt-kelt Feuerwerker, hogy valami 
álláshoz jusson, de mindenütt eluta
sították.

Egy őrizetlen pilanatban aztán 
közel, egymillió korona értékű ruha- 
hamut és egyéb ingóságot lopott el 
jótevőjétől, azokat értékesítette és 
kibérelt magának egy szobát azzal 
a tudattal, hogy inkább jót cseleke
dett, mint rosszat, mert hisz egy hó
napi eltartása sokkal többe kerül 
Felberéknek, mint amennyit ellopott 
tőlük.

Felbcrék azonban feljelentést tet
tek a rendőrségen Feuerwerker el
len, akit a rendőrség csakhamar, le 
is tartóztatott.

Az ügyet most tárgyalta ffiló dr. 
ogyesbiró, aki előtt Feúrwerfcer be
ismerte bűnösségét, elmondta szöké
sének és minden nyomorának törté
netét és sírva kérlelte a panaszost, 
hogy vonja vissza a vádját. Mint
hogy a bűncselekményt hivatalból 
üldözendőnek minősítették, lefoly
tatták ellene a tanubizouyítást. Az 
ügyészség sikkasztás 
emelt vádat ellene,, 
nyomatékos enyhítő, 
való tekintettel vqt; 
tette az esetet s Feni 
össze két hónapi f 
ítélte. Az ítélet jogerős.

Issei

1 1 párJalinomminOségIlés (phírllVSfMrl kivitelű francia fazonú 
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hírek
Fantomok. Most újra embert 

„Crl miilkolni három suhave. Mar 
S,látatlan heteken at, újra meg 
"ín dörren a revolver, villan a 
yf oldódik a méreg, feszül a ko
rt Valami kóros, beteges tünet, 
-LLtikus risztön — a vér utáni 
í^yakozás - feszi bertidvá "Jipk 
S?/ Valami tuberkolotikus éhség 
ftór után, valami örült, tébolyo- 
jj, tánc a ronggyal, nyomorral 
Macit czerkilencszázhuszonneau ko- 
S melyhez a tizéves kilzkodésben 
Miizott húrként feszülő idegek 
ütanása játszik kisértetmuzsikat. 
^Valami félős ösztön — az ig 'zsag- 
Uaml ontott vér ösztönös utálata 
Zclrémiti az embert a gyilkostól. 
De a létek rejtett mélyén, ahol az 
BMk emberi érzés szunnyad és alános tisztelete az adott életnek, - 
kiélek rejtett mélyéről valami meg
nevezhetetlen fájó érzés száll a vé- 
nskeziiek, a hurokvetők felé is. öreg 
Miansck papirmezőin, apró fekete 
belük rengetegében kutat, az em
ber, hagy szavakból, dadogó sza
bókból rakja össze az értelmetlen
ig értelmét: a gyilkos lelki életé
nő magyarázatát. Psziché, pszicho
lógia, transcendentalitás, atavizmus 
ét tudós ismeretek lámpájával pró
bál az ember bevilágítani a gyil- 
kos lelkének szövevényébe, hogy 
'megtalálja benne a pőrére meztele- 
'Hitett nyomorult emberférget, akit 
b vére hajt, és az idegei Vitus
tánca, a szörnyű Dcnse macabre 
visz a gyilkosság felé.

Pereg, pereg előttünk az elmúlt 
hónapok véres kaleidoszkópja. Ott 
Q2 egykori füszeressegéd, aki ha
tomra gyilkol négy embert, hogy há
tai, rákosszentmihályi villát szerez
zen az ő asszonyának. Itt a féltékeny 
budai házmester, alá puszta kézzel 
téri agyon a feleségét, hogy aztán 
0 árja fölött virasszon éjszakákon 
A mig a Hold sápadt fénye át szű
rődik a szürke felhőkön. Ott a vé
nülő, ráncosodó arcú kurtizán, aki 
borotvát mélyít, az alvó társa nya
kába, mért ennék bundája van Js 
tritebb, ruganyosabb a húsa, mint 
az Övé. És itt széljárta barakklaká
sok mélyén fejsze csap két emberre, 
mert egy suhanc vére megfertöző- 
dött valami szennyes örömtanyán 
ét a vére szenyét szép ruhákkal 
tharta takarni. És most két kóbor 
tühanc sompolygott be egy éksze
részboltba, hogy bajonettet verjenek 
tt boltos oldalába, mert pénz kellett 
Ű három suhancnak. Hát gyilkolni 
ákart a három gyerckembcr, mert 
Verne helyett tán Serlock Hölmest 
Wasták.

Pereg, pereg a véres kalei- 
mszkóp. És börtönökön és bitókon 

elszárnyal az élet dala: legyen 
nw vége a véres játéknak. En- 
OMjenek meg a pattanásig feszült 
Hegek. Legyen béke. Béke. Béke.

Sági Pál
Villamosgázolás. Pestszentlőrincen 
villamos elgázolta Opra Istvánná 68 

wes nyugdíjast. A kerék a hallábát lo- 
y*’ A szerencsétlen asszonyt a Szent 

| Mván-kórházba szállították, 
í

Bethlennek sem telik 
külföldi nyaralásra 
Hol töltik szabadságidejüket a kormány tagjai ?
A nemzetgyűlés tagjainak kiadták a 

vakációt, a politikai életben tehát alig 
van esemény. A minisztériumokban 
ugyan folyik még a munka, de már csak 
lefokozott mértékben, mert a tisztvise
lők egy része már nyaral, vagy legalább 
is szabadságon van. A miniszter uruk 
legnagyobb része még nem döntött a 
nyaralásról, sőt — úgy látszik —, hogy 
a legtöbb miniszter nem is gondol költ- , ___ ________ _ ____ _ .......
séges nyaralásra — amint ez szanálás még nem döntött, mert, csak augusztus- 
alatt álló ország minisztereihez illik. I ban szándékozik szabadságra menni. 
Ebben a tekintetben Bethlen István gróf i Klebelsbe-rg Kuné gróf kultuszminisz- 
jár elől jó példával. A miniszterelnök '4'”’ ,.;h.-.4.-.k..„ ----------*-•- --------
egyáltalán nem fog nynrnlni. A Sváb
hegyen lakik — nem saját, hanem bé
relt villában — onnan jár le hivatalába 
minden reggel pontban fél tiz órakor. 
Reggel 8-tól 9-ig tenniszezik .. 
gyen, Ángyán Béla sajtófőnök 
nőre, aki szintén a Svábhegyen lakik. 
Bethlen még csak nem is foglalkozott ! gusztusban megy szabadságra,’ 
a nyaralás kérdésével. Az c~:—------ - —

— Hirtelen halál. Vasárnap dél
előtt a rákoshegyi állomáson leszál
lót t u vonatról egy férfi és bement 
az állomás melletti vendéglőbe. Egy 
pohár sört kért, kiszolgálásra azon
ban nem került sor, mert az isme
retlen ember lefordult a székről 
és meghalt. A kihívott rcudőrorvos 
megállapította, hogy a szívbajos 
ember a hőség áldozata. Szivszél- 
hüdés okozta halálát. A helyszíni 
szemle során kiderült, hogy a sze
rencsétlent Kiéin Miklósnak hívják, 
41 éves pincér, aki a Trocaderoban 
volt alkalmazásban. Utazásának cél
ját nem sikerült megállapítani.

— Bűn ügyi zárlat Rónay Gyula 
vagyonára. Megírtuk, hogy a rend
őrség Rónai Gyulát és Lesny Je
nőt hamis textilbehozatali engedé
lyek miatt letartóztatta. Mindkettő
jüket átkisérték az ügyészségre. 
Rónai ügyfelei, akiket 80 millió 
koronával károsított meg, bűnügyi 
zárlatot kértek Rónaynak a roko
nainál levő ingóságaira, amit a 
vizsgálóbíró elrendelt A bűnügyi 
zárlatot tegnap foganatosították.

— 4 öngyilkos. Pestszontlőrinceu az 
állami lakótelep 24. sz. lakásába Bodó 
Emma 38 éves tanítónő veronait ivott. 
Súlyos sérüléseivel a Szent István-kór- 
házba szállították. — A Dalnok ucca 26. 
sz. házban lévő lakásán Trfncsifc Mihály 
50 éves fuvarosmester mellbelőtte magát 
és meghalt. Családi perpatvar miatt lett 
öngyilkos. — Ma délután a Fehér
vári út 58. sz. házban gázmérgozéssel a 
Rókus-kórházba szállították Dimiczky 
Antulné tanárnőt. Nem lehetett még ki
hallgatni és igy nőm tudják, öngyilkos 
lett-o, vagy pedig baleset áldozata. — 
Az elmúlt éjjel n Mécséi ucca 17. számú 
ház Hl. emeletéről az udvarra ugrott 
Tclekovics Teréz 47 éves asszony. A Ró
kus-kórházba szállították. Nem lehetett 
kihallgatni, mert elvesztette beszélő ké
pességét.

— Porccllángyárl munkások sztrájkja. 
Tegnap-délután a kispesti porcolián- 
gyárban 150 munkás bérmozgalom, miatt 
sztrájkba lépett. 'Rendzavarás nem tör
tént.

— Kése ló barát. Az éjjjel a Váci útón 
Udvarlás Pál 24 éves cipészt barátja 
Tamásy László 25 éves bádogos hátba- 
szúrta. A kés a tüdejét járta át. Udva
rlást a gróf Károlyi-kórházba szállítot
ták. Tamásyt az újpesti kapitányságon 
letartóztatták.

— letartóztattak egy körözött 
szélhámost. A főkapitányságon le
tartóztatták Knctzmacher András 
27 éves magánhivatalnokot, akit a 
büntetőtörvényszék sikkasztás és 
közoklrathamisitás miatt köröz.

x Minden elfogadható áron kapható 
kész férüruhák Fehér M. Miksánál 
(Károly körút 16), aki kész férflruha- 
osztályát feloszlatja.

x Kakaót és csokoládét csak megbíz
ható cégnél vásároljunk. Ua nem is
merné még a Meiül-cég kakaóját, mal- 

__b ______ ____________ tintakakaóját és csokoládját. cszközöl- 
tőstét’ kifogták? Haláltusáját, végignézte Jön egy próbavúsárt a legközelebbi 
11 éves loányu, aki velő együtt fürdött. | Mciln-üzletben.

I A reszort miniszterek nyaralásáról a 
' következőket sikerült megállapítanunk: 
| Korányi Frigyes báró, pénzügyminisz
ter nem megy nyaralni. A szanálással 

, kapcsolatban rengeteg dolga van, ami 
| Budapesthez köti.

Nagyatádi Szabó István földmüvelós- 
I ügyi miniszter pátriájában Erdőesoko- 
I nyán nyaral.
I (’sáky Károly, honvédelmi miniszter

tér hidegkúti villájában szeretne nya-
■ ralnl — ha addigra elkészül.
i Fnjrs József népjóléti miniszter cgye- 
I lőre nem megy szabadságra. Augusztus- 
: ban valamelyik dunántúli faluban fog 

a Svábhc- ' nyaralni, esetleg ogy balatonmenti fiir- 
a part-| dőhelyen.

Pesthy Pál igazság ügy mini az tér au- 
,’ Uzdon, 

n nyaruias Keretese vei. Az eziránt ér- . tolnamegyei családi birtokán nyaral, 
deklődő Ángyán Bélának azt mondotta, | Rakovszky Iván be'ügyminiszter nem 
hogy egy pár hétre Fonyódra megy a döntött még. 
családjával, esetleg Balatonföldvárra is j 
ellátogat. A sajtófőnök 
hogy menjen ki pihenni 
földi fürdőhelyre, mire 
kusan igy válaszolt:

— Nincs pénzem.

....................- | Walko Lajos kereskedelmi miniszter 
azt ajánlotta, nem megy szabadságra. Zugligeti villá- 

valamelyik kiil- . jában lakik és ott lógja tölteni a nyarat. 
Bethlen lakoni-

.".JA: LÍ.

Daruváry Géza külügyminiszter stil- 
I szerűen valamelyik külföldi fürdőhelyen 
I heveri ki fáradalmait.

plakát alján 
hogy a Hz 
egy példá* 
kerül. Tíz 
Ezt hirdet* 
háromezer*

— Tíz oldal — kétezer körömi. 
Zöldszinü plakátok kerültek a há
zak falára, a villamos oszlopok olda
lára# öldszinü apró plakátok előtt 
álltak meg egy-egy futó percre az 
emberek. A Hétfői Napló hirdette 
szűkszavú, prakáton, hogy uj for
mában, uj köntösben kerül ki ma 
hajnalban az uccára. Uj köntösben, 
a régi szellemben, a puritán sajtó 
SktMomébcn, mint eddig. Frissen, 
öíMeeen. lelkiismeretesen közvetít
ve a híreket a pesti hétfő reggel 
publikumához. És a
néhány szó adta tudlul, 
óldal terjedelmű hírlap 
nya kétezer koronába 
oldal — kétezer korona, 
ték a zöld plakátok a
kétszázkoronás villamosjegy és há
romezerkoronás kapupénz idejében.

— Aki a zár alól feloldotta a vagyonát. 
A rendőrségre előállították ifj. Zoltán 
Géza zongorakereskedőt akit egy némot- 
országi cég jelentett fel 1700 svájci frank 
tartozás miatt. A zongorakereskedő va
gyonára bűnügyi zárlatot rendűitek el 
és az Ónodi ucca 4. szám alatt levő tel
ken egy fabódébon elzárt ingóságait zár 
alá vették, a bódét lepecsételték. Zoltán 
a pecsételést letörte és az ott levő kis 
tárgyak közül többet elvitt. Ezért előál
lították a rendőrségre, ahonnan kihall

gatása után elbocsátották, de a vizsgá
latot megindították ellene.

— A királyuccai ékszerész jobban 
van. Gellert Károly ékszerész, akit a 
Király uccában levő üzletében 
szombat délután rablás! szándékból 
megsebesített két folyamőrség! ka
tona, a Rókus-kórbázban fekszik. 
Gellert már túl van minden vesző; 
l.ven és cégtársának üzleti utasítá
sokat ádött. A kórház őt-vos'áf kééto, 
hogy Monoton nyaraló feleségét kí
méletesen értesítsék a rablógyilkos
sági kísérletről.

— Az Országos Iparegyesület köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta 
az. Országos Iparegyesület rendes 
évi közgyűléséi, melyen Matlckovits 
Sándor elnököli, A közgyűlés elfo
gadta. az elnökség által előterjesz
tett jelentést. Majd a tisztikar meg
választása következett, melynek so
rán az eddigi tisztikart ismét meg
választották.

— A Duna áldozatai. Ma délután a 
Szent Endre-szigeten a Dunában fürdött 
Murin Vilmos, aki olyan szerencsétle
nül ugrott a vizbo, hogy a lábát törte. 
A gróf Károlyi-kórházba szállították. 
— Ma délután a Soroksári útnál a Du
nában fürdött Széli Zsigmond 37 éves 
hajós. Elszédiilt és a vízbe fűlt. LLolt-
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Nalomképvlselefek 
eladók!

A llsxtkereskttdelem válsága
Békében csak nagy malmok árulták a 

lisztet. A nialomképvlselő kétfogatu gu- 
mlrádlison járt, sőt a subiigynökel is 
lgon jól meg tudtak élni. Az áruhiány 
és a spekuláció aztán a fogyasztó (fel
dolgozó) és a ÜHZt termelő malom közzé I 
esztendők lassú munkájával egy idegen 1 . .u _ ... . .
réteget csúsztatott be, a Hsztkereske-i A Jöv" héten kezdődik a nagy trnnz-’ volt, bocsátotta rendelkezésre a ftzlik- 
dőót, aki a korona állandó romlása kö- I flkoi?í ^ehívják, elosztják és inegsao-1 séges milliárdokat.
vetkeztébon jóformán rizikó nélkül va- rnMuit n Szalámi-részvényeket, a diadal- 
gyonosodott, mert csak ogyro vásárol- I,uas ringelesro felteszik a koronát es 
nia kellett, az áru értékesítése nem volt | összevon Szalámi-részvény kurzusa ;
probléma. !

Tavasszal azonban megkezdődött a i 
lisztpiaeoii is a tisztulási folyamat. * 
Alig néhány hőt alatt 10—12 cég korült > . . ,, ort.inn . ---- T
b»Jb«, dbforenekik „lam!Mk!
rendezve és az újonnan támadt liszt
kereskedelem ma már minden tekintet
ben alárondelt szorepro van kárhoztatva. .... ,, , .
Hót ettyhtejllles komoly vól.ár to-
ny.k.11 a malmokat kópvl.olö llmtke. j "‘k ’”bí"k,ej! hofy ^('mlnálják 
roskodó eóKokot l». akiktől nz újak ei- » 8“"1*ralt' ltoMtíónMkni vettek föl lioat 
hódították a vevők oio'réaaót. ! Smk.mi-róMvfoye-,

Napok óla olr,ó pépért kb,álnak <,1- I ket fodezot,,!, mctdeoeyavéu eook;
add.ro Upen malamképvbieletaket az : lw.‘ry í“k>ko1 >
drofozsdön. do Jollemtl!. nr. án„|,in„, ; “^kel lehet o.etleK kontromtnálnl Is. | 
pénztelenségre, hogy eddig még egy el- 1 ^Gn okarjnk elismételni a Szalámi
adó malomképvlseletre sem akadt vevő. ■ ring már többször ismertetett történetét,

KÖZGAZDASÁG

Hol van n Szalámi majorítúsa?
Egy ringelés vidám kerdete, győzelmes folytatása 

és szomorú folytatásafolytatása

Az üzlet bevált, mint tudvalevő, né- 
. m^„1u,-1üoo,ouj bány nugy kontreruinőr beugrott és a
• több lesz mint 500.000 korona, ha — Szalámi-rlng pesti tagjai, élükön dr. 
’ több lesz. Mert az is lehet, hogy heve- Mohr Bélával, a Szalámigyár elnökével 
sebb lesz, a Szalámival minden megtör- milliárdokat kerestek „a kontremin le- 

: ténhetlk, hiszen volt ez a részvény hossz íóTdsdft”, ahogyan ezt a furcsa ringot 
; •2.222 'a n legnagyobb népszerűsítési szándékból olke;•esztolni
I besszben hajtották fel 150.000 koronáig igyekeztek. A sikerült akciónak most 

/ egy példátlanul elszánt és vakmerő rln- iön * reakciója; egyszerre két oldalról
| geléssol, amelynek sorún minden esz is- Az egyik részben magánügyis. Az egyik részben magánügy-

az adófej iigyeiöségek ügyeimét nem 
kerülte el, hogy kik és mennyit ke
restek a Szalámi-rlngen és ebből a 
játékos haszonból egy kis adót kö

vetelnek.
Ez a kisebbik reakció, mert egy-két 

tnllllúrdot könnyű szívvel lehet leadni 
. vx/MMcao,. lou.vricun i, az állam részére annál is inkább, mert a
; csak egy új tényre akarunk rámutatni, Szalámigyár ma a legjobban értékelt 
I amely eddig, a furcsa részletekben bő- iparvállalat Magyarországon, hiszen 18 
—u.-i----- --------------------, . mlUó aranykoronára becsülik. A másik,

a fontosabb reakció az, hogy
ez a nagyszerű vállalat egy váratlan 
fordulattal idegen kézre került a 
tőzsdén elterjedt hírek szerint ugyan
is a bécsi intézet nem ok nélkül adta 
a ringelésliez a milliárdokat, mert 
sikerült megszereznie a Szalámi ma

joritását.
A tőzsdoi Ili részteléé valódiságát 0 pil

lanatban nem tudjuk ellenőrizni, t 
•i~~ ____ „__________________
! ki fog derülni túszon a tranzakció ko- 
i resztülvitelo után új közgyűlést tart a 
, Szalámigyár, akkor elválik, érdeme? 
. volt-e egy sikerült tőzsdei manőverért 

egy magyar iparvállalatot az osztrák 
I tőke közére juttatni?'

, honnan szo- 
rozto a Szalámí-rlng a pénzt a „műve
let" megindításához. Megtudták a tőzs
dén, hogy

a r ingeléshez BécsbŐl 
két, a Zentralbank 
Sparkasscn nevű bécsi 
a Szalámigyár egyik

kapták a tŐ- 
für Deutschc 
Intézet, amely 
főrészvényese

Újra szabályozták a devizák és! 1vS4öi-,k'’ÍBRr^í<1 rtmrc26ny sí
valuták export ját Ausztriában. A: kdlönbsképpon t tokban maradt. Sokat 
Hétfői Napló bécsi szerkesztősége tdk a tőíadén, hogy a ring fctwnan 
jelenti telefónon: Az osztrák pénz-' ***rg6ft hiszen milliurdok kellet-
íigyminisztérluni új rendelettel sza-' “z akció meg^dhurtah- z is köztit:!j- 
bályoeta a valuták és devizák kivi-! volt’ n0«y a irclsa Emil és fia 
telét. Eszerint külföldi valutákat! cé.ffn/él nom kevesebb, mini 85.U00 Szt.lá- 
és devizákat az utasok korlátlan! mi-részvény volt letétben, valószínűleg 
mennyiségben vihetnek magukkal. .nem ”zt “.cíg?t Rótták a
Az osztrák korona kivitele 4 millióig loíU^eKbizhatóbb betéti helynek. A u?.- 
nincsen külön engedélyhez kötve, pok4bön “n^n, kiderült, honnan sze- 
ez összegen felül azonban a deviza
hivatal könnyen megszerezhető iga
zolványa szükséges. Átutazók a be
utazásnál a magukkal hozott valu
tákat és értókpa.pirosokat bevezet
tethetik útleveleikbe és ezen az ala
pon négy héten belül minden külön 
engedély nélkül Ismét kivihetik. (A 
mapyar közgazdasápru nézve igen 
előnyön lenne és a pangás megszű
nését is elősegítené, ha Korányi dr. 
pénzilgyminiseter és Popovics dr., a 
Jegybank elnöke elhatároznák ma- 
gukat az osztrák példa utánzására.
A szerk.)

Llchtlgék Bulgárlábon gyárat ál
lítanak fel. A Neuschlosz-Lichtig- 
gyár — mint kitűnő forrásból érte
sülünk igen jelentőségteljes ügy
ben tárgyad a bulgár kormánnyal. 
A befejezéshez közeledő tárgyalá
sok eredményeként a Lichtig-gyár 
hatalmas fióktelepet létcsit. Bulgá
riában, kizárólagos joggal megkap
ja az Összes állami autók és repülő- 
gépek javítását, de természetesen uj 
ar összár iá kát is fog gyártani. 

Afélől még nincs döntés, hogy 
vájjon az uj gyárban a bútor stb. 
osztályok is képviselve lesznek-e. de 
valószínű, hogy Llchtlgék térhódí
tásukat igyekeznek majd teljes 
mértékben kihasználni

Az Unitas tőkeemelése. A bessz
ben is feltűnően szilárd volt a vas
piac egyik legújabban bevezetett 
és legolcsóbb részvénye, az tfnítas 
autó, amely 15.000 koronáról az 
utóbbi napokban közel 60.000-ig 
emelkedett. A Hétfői Napló értesü
lése szerint az Unitasnál a közel 
jövőben tőkeemelés lesz, amelyet a 
vállalat jelentékeny fejlődése tesz 
szükségessé. Az Unitas ugyanis be
rendezkedik egy saját konstruk
ciója autó gyártására, sőt az»uj kis 
autó ősszel már részt is vesz a 
svábhegyi versenyeken.
zx A Nagybátonyl Szénbánya Rt. 1923. 
évi szelvényeit darubonként 2000 K-val 
az Angol-Magyar Bank váltja be.

x A dr. Llptdk és Tárna Rt. közgvfl- 
lées az I9M. évi oaatalékot 250 K-ban 
állapította meg. A szelvényűket at An
gol-Magyar B.J«nk váltja bo.

Ilaaaanatóln M Voglcr Magyar Hirde- 
IAkI Rt. folyó évi junta' hó 30-án a kül
földi llniiRonstcin és Vogler tostvárvál- 
lalutok nagyszámú képviselőinek jelen
létében turtottu czldai közgyűlé
sét. Ez. alkalom mai u közgyűlés a rész- 
vénytársiiség Ügyvezető elnökévé. /X’«s- 
ner Rlohárd dr. miniszteri tanácsost, 
alclnökévé pedig Lcssner Imre császári 
tanúcBost (Bécsi választotta meg.

Csendes vasárnap
_ A ma»“”íorKalom euesi napon át úgyszólván teljesen szünetelt. 
Kötések csak elvetve jöttek létre. Irányzat bizakodó, bár az árfolya
mokban, amelyeket regisztrálni módunkban van, íren esekélv lem.írza olódás mutatkozik: MnByar Hitel 610-15, Osztrák Hitel 190-95, Ha”i 
Takarék 4250, Alt Takarék 175, Kereskedelmi Ránk 1415 -50 Cukor
ipar 3350-300, őstermelő 285, Georgia 515-510, Ganz 3750, Fegy’ver 1850 
GőIT50^06V4rO8‘ 2#ft“10’ ItéMvé,,yBÖr 31#-15- Nova 185-90, Bpesti

A szénbányák 
kritikus helyzetbe jutottak az ipara 
pangás és a külföldi konkurencia 

következtében
Sorrra megszűnnek a törpe-bányák — Házalás a szAn. 
feltárási jogokkal - A bányák erőszakos klauzulákkal 
Igyekeznek a silányabb minőségű szénfajtákon túladni 

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A legutóbbi botok során sajátságos 

helyzet állott elő az ország szénéi lát tus
ban. Kisült, hogy a termelési viszonyok 
eltolódása következtében tulajdonképpen 
szénbőséggol rendelkezünk s a hazai 
szénbányászat — legalább átmenetileg — 
már-már hátránybn került a külföldi 
széntermeléssel Bzemben. A jelenlogl 
gazdasági krízis mellett a vállalatok alig 
egyharmadúi igénylik a normális szén
szükségleteiknek mindenütt újabb üzem
redukciók válnak szükségessé s ily kö
rülmények között a hazai szénbányák
nak máris erős gondot okoz, hogy hol 
•'« miképpen helyezzék cl a szenüket. 
Újabban a handlovai és a porosz szép Is 
nagyobb tömegben jelent meg a magyar 
Piacon s a megejtett számító sokból ki
tűnt. hogy kalóriaérték szerint a kül
földi szenek — a fuvarköltség inellett Is 
— viszony Ing olcsóbbak a magyar szén
nél. A hasa! szén fogyásától egyébként h 
bizonyos speciális esetekben (kovács 
szén, gyorsvonatok mozdonyához való 
szén stb.) csakis külföldi szépét kényte
len felhasználni. Mintegy nyolc százalé
kot tóvz ki w a különleges szénfogyasz- 
tás, újabban azonban ez a százalék erő
teljesen emelkedőben van.

; kalóriaértékű szénf"jtákat'U|s 
. most.. hno*v n i.rt,*.,. ,.

knrronciuképeahéj. hiánya mi.t, 
sorra beszüntetik az üzemüket 
nosalk csapatostul házataak , “i4“’
bányavállalatoknál, hogy „Jogukon túladjanak. A házalt*“^ntaU,i rézben teljesen .rodm^D,U^"«* 
nagy bányavaáüalatok maguk’ 1? *
gondok közt vergődnek 
hogy miképpen helyezzék el a ■luktumalkat. ' *

Eris gondot okoz a hazai bányával, 
sióknak ma az is, hogy mlkfonm í u 

kositsék a silányabb minósógü '“/F*1 
mékelket. A Magyar Altalúno. Kta

«, SshrótarJánl például a S 
minőségű széntujták mellett egészen í? 
Zfipos minőségű alig 40-50 százaiul 
kalóriaértékű szénfajtákat is ter“í" 
most, hogy a príma külföldi szenek J 
ssonjdag olcsó árak mellett o»lroj2| 
kezdik a hazai piacot, a hazai nagy 
bányák egy egészen sajátságé, szls,a. 
mával akarják értékesíteni , tora* 
harmadrangú szénfajtáikat is. Oly iuiJ 
szokást igyekeznek ugyanis meghonoti- 
tani, hogy az iparvállalatuk a rendeli 
áZtmmuunyiBég egy hányadút csakis a 
silányabb minőségű szénben kapják meg 
s ha ebbe a kikötésbe nem mennek U 
úgy egyáltalán nem hajlandók a ronda- 
lést olfogadni. A hazai iparvállalatok - 
természetesen — korántsem lclkosednak 
az ilyen klauzulákért s mindinkább 
orientálódni kezdenek a kulánsabb kül
földi szénbányák frányában. Egyébként 
megállapítható, hogy a hazai ipari krí
zis az óriási mértékben fellendült ma
gyarországi szénbányászatnak máris iu- 
lyos gondokat okoz, s a legutóbb lefolyt 
bányász-sztrájk révén a termolésiköltsé- 
gek erősen emelkedtek éppen akkor, 
midőn a külföldi konkurrencia erőMn 
nyújtogatja csápjait a hazai termelés 
felé.

I
x A Pátria Biztosító rckordmérlefe. 

__ --------- ----------w ! E héten tartotta meg harmadik közgyfl.
tanaiban nem tudjuk ellenőrizni, az Jópét n Pátria Biztosító, amelynek rés> 
igazság mindenesetre a közel jövőben , vényeit most vezette be a tőzsdére Un- 
vi • ..át . .... LajOg| a Mezőgazdasági TlitellrtU-

zet megbízásából. A részvények iránt 
inár az első napokban élénk volt az ér 
deklőüés, áru alig volt, viszont a pénz
ajánlat 69—73.000 korona. . k.özöt(, moz
gott. A Pátria most pn^ikált, paffoké 
az ugyanázph ),dőben alapított társasá
gokkal osszcnnsonlitva, igen eredmé
nyesnek mondható, mert a vállalat IN 
milliós nyílt tartalékolás után 11 
114,259.000 korona tiszta nyereséget HUJ- 

i tat ki. Ezenkívül az intézeti ház olyan 
csekély összeggel «zerépol n mérlogban, 

‘ hogy ott is tegalább 5 milliárd koroM 
i a latens tartalék. Ez a szép eredmény 
' elsősorban Dárdai Edo vezérigazgató 
agilis müködésénok tudható bo. Itt em
lítjük meg, hogy a Pátria legutóbb fel
frissítette igaigatóságát és az uj igat- 
gatóság névsora a következő: gróf Há- 
day Gedeon, báró Perényi Zslgmond, 
Locbinger Max, dr. Jlnutssy László, br. 
Born Frigyes, báró Peilitsch Berohtold, 
mnrótl Filrst László, Mudrony Jenó. 
Montag Ákos (uj), Nagy Béla, a Mcíő* 
gazdasági Hitelintézet vezérigazgatója 
(uj), báró Papp Géza (uj), báró R/iii- 
vdnszky Antal, Szenes Gábor, dr. Szen
de RozsŐ (uj), Szentkirályi Tivadar (uj). 
Walder Béla, vágvecsel Wellisch An
dor, gróf Zichy Béla Rezső és Dárdai 
Edo.

HIGANYT s
HAMISFOGAT
ARANYAT
PLATINÁT o Sí
DISZTÁRGYAKAt i cB 2,

A háborús években ,de különösen a há
borút követő ipari konjunktúra napjai
ban a hazai szénbányavállalatok minden 
lehetőt elkövettek, hogy a termelésüket 
növeljék. Óriási invesztíciókat eszközöl
tek, amelyeknek költségeit csak részben 
fedestotk a tőkemelések. Ma azután az a 
helyzet, hogy a beruházások rentábilis 
kihasanálására a szénbányák alig gon
dolhatnak, do viszont többé-kevésbbé ha
talmas összegekkel tartoznak a bankok
nak, ainelyok annakidején az invesztí
ciókhoz szükséges óriási összegeket a 
bányavállalatok rendelkezésére bocsátot
tak.

Igen szomorú helyzetbe kerültek azok 
az apró alkalmi szénbányák, amiket a 
háború utáni szénkonjunktura keltett 
életre. Tudvalevőleg a növekedő szénke 
resiet idején Borsodmegyében, valamint 
a Mátra vidékén szinte gombarnódon tá
madtak a kis szénbányák, akároaak Bu
dapesten a tőzsdei hossz boldog Idején a 
bizományos irodák, a törpebankok, s a 
sebtiben megszerzett kis tőkék segítségé
ve lmindmfnlé megindult a lázas munka 
a szénklncs feltárására.

Ezek az apró bányák, részben a terme
lési költségek emelkedése, részint a kon-

A cseh 
fürdőkbe 

MtUwtltM kiállít, átutalásokat 
a leitlönylslbbfH aMiil a

IPMRBSNK BT.
Budapest V, Hddor ucca 6
Vili, Nftpszinhtz ucca 2*
ÜtUtfUkinlmck a

físsxfeen 69 fiókja *w*
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Tere-fere 
az öítözökböí... 
. S^em NaYI^^an,

Oe.‘‘, Smawipsáo, mert bár a nézőtér 
ailbiM betúrták a közönség előtt, 
diódákban megfeszített munka fo- 
Bnk a jővü színházi szezon elöké- 
SiMre A színházak világa úgy 
Sr m'«t a katlan. Napról-napra 
’iíbb szerződtetések, újabb cserék, 
S)b milliók, mill árdok, amelyek 
M?nít úav röpködnek a levegőben, 
S hajdan csak a szitakötők a 
nagy forró kánikulában. A kiván- 
■csi szemek, ha csak úgy kívülről be
tekintenek a szinház obiakon, ezer 
és c’cr kérdés mered feléjük:

Ha Kosáry nem játszik Pesten, 
hanem Berlinben, miért írnak neki, 
hetenként ötször az Uniótól?...

...ha Palásthy, amint mondja, a 
tavaszig Pesten marad, hol fog ját
szani a Renaissancc Színházban 
ttínrckeriilö „Dorrine und dér Zu- 
tall'’ sorozatos előadásai után?...

...ha Kiss Ferenc — amint a la
pok jelentették — valóban leszerző
dött három érre a Nemzeti Színház
hoz, miért tárgyal más igazgatók
kal is?...

...ha Kabos Gyula valóban fel
bont olt a szerződését, a Vigszínház
zal, liul fog jövőre játszani?...

...miért járt Beöthy László meg
bízottja a Városházán dr. Lobmayer 
Jenő tanácsnoknál, aki tudvalevőén 
a Városi Színház legfőbb őre?

...Ki lesz a Belvárosi Színház 
Magyar Színház igazgatója?...

...A s tar ok hiheti énül magas 
zetcsc mellett mit fognak enni .... 
első-, másodosztályú színészek, akik
nek még nem adátott meg a „csil
lag" elnevezés és a kóristák?... és 
satöbbi. ..és még ezer kérdés, ame
lyeknek mindegyike arra mutat, 
hogy a jövő esztendő a 'színházak 
közötti nagy harc jegyében fog le
folyni. •

>A FŐVÁROSI NYÁRI SZÍNHÁZ ope
rettjének, ax „ÁrvdC8kd“-nak premier
jén büszkélkedett az egyik szerző, Bús 
fekete László.

-^'Vilhkkulá'ér, valóságos világsláger...
- Világ, világ — mond tik neki —, 

He mit szól majd a Szózat?

i

és

fi- 
az

a VI. ke- 
levegőjét 
rövidesen 
egyelőre 

a Renais-

A RENAISSANCE SZÍNHÁZ szezón- 
tyitó-ujdonsúgót, Gilbert „Dorrinc und 
dér Zufall" cimii zenés vígjátékot dr. 
Beregi Sándor, a színház főtitkára ren
dezi. Beregi színész volt Aradon, sőt a 
budapesti Nemzeti Színházban is ven- 
dégizerepeit. Akkor azonban nem szer- 
tődtették, mert a direktornak az volt a 
véleménye, hogy két Beregije egy szín
háznak nem lehet. Beregi Sándor ak
kor megharagudott, felcsapott rendőr
tisztnek és Budapestre került 
rülethez. De aki a szinház 
•óvszer megkóstolta... és 
visszakerült a színházhoz, 
e»ak ax irodába. Titkár lett .
•ance Színházban, majd főtitkár és 
most rendező. S akik a színi pályát, is
merik, jól tudják, hogy ettől már csak 
•OV lépés a színészi mesterség. Beregi 
, tudja, de egyelőre még tiltakozik 
barátai .................Jóslatai ellen.

UTAZTAK EL 'A HÉTEN?

Ivei Radenbe, Pethes Imre

KIK UTAZTAK EL 'A HÉTF.N1 
rriJnna nx É.zakt-tenffer mellé, 

'Abm Jml nadenbe, Pglhe, Imre 
fíoth Kldri Bd~.be, GaUay 

J"™'”' ütegedre, Selklal Jötte! Bér-

VtóltZBTT MEG, Petedet Sári
Ko.rtry Emma BéeiMl. Ki. 

dhrdlírdi‘'”ja"0”nan. Júrvay Közti

WberíiYF^ IRÉN bentéltei Jcan 
ht,7'lcl J,n,val» Berlinben talál- 
te, ' áá:or mondatta, hofiv ir

ÍSu nekem Budapest él- 
fa/ A 1*1^2 bármelyik vd-
^7^fnn^lhlck' n Morfiné und 
o amelyet nemsokára
Fdt^n; Kpnc*' $»inndzban fogunk 
kn-r typen olyan si-
van BAsJ/’ ”2"! Bet UnbcnNekem bizony nagy

SZÍNHÁZ
A legnagyobb dísz és tisztesség, 
ha valaki a Nemzeti Színház tagja lehet 
Pékár Gyula a Nemzeti Színháztól való elszerződésekről

Az Yifóbbi időben elterjedt annak 
a híre, hogy Bajor Gizit a Nemzeti 
Színháztól való távozásában még 
számosán fogják követni, főként 
olyanok, akiknek erre az évre meg
állapított fizetésük nem elegendő, 
vagy azok, akik egyéni ambícióju
kat nem látják kielégítve a Nemzeti 
Színház színpadán. így sok szó 
esett Kiss Ferencről, Hettyey Aran
káról, Somogyi Erzsiről és leg
utóbb Abbonyi Gézáról is. A Nem
zeti Színházat természetesen súlyo
san érintené a művészek távozása, 
mert Hevesi igazgató már megálla
pította a színház jövőévi munka
rendjét, amelynek megvalósításá
ban szüksége van a kérdéses kitűnő 
erőkre. A minap Pékár Gyula nyu
galmazott közoktatásügyi államtit
kár, aki teljesen otthonos a Nemzeti 
Színház belső ügyeiben és aki a 
kultuszminiszter előtt.szószólója szo
kott lenni a Nemzeti Színház tag
jainak, ezeket mondta nekünk Bajor 
Gizi távozásáról és a keringő hírek
ről:

— Talán balgaság ma már, de 
én még mindig azt hiszem, hogy 
sem Bajor Gizi, sem a többiek tá
vozása nem fog bekövetkezni 
olyan formában, ahogy beszélnek 
arról. Én úgy hiszem, hogy aki 
a Nemzeti Színház tagja, azt az 
anyagiakon felül más kötelessé
gek is fűzik az ország első szín
házához. Az én nézetem az, hogy 
a legnagyobb dísz és tisztesség, 
ha valaki a Nemzeti Színház tag
ja lehet. Attól megválni, a kitün
tetést visszaadni nem szabad.

Ez a tudat élt hajdan Egressy, 
Táborfalvi, Paulai lelkében, kell, 
hogy ez a tudat éljen most is a 
Nemzeti Színház tagjaiban. Erre, 
amíg nem késő, feltétlenül rá kell 
eszmélni. „Cívis romanus sum!“ — 
mondta egykor a római polgár.

„^4 Nemzeti Szinház tagja va

öröm újból Budapesten „ játszani. 
Legutóbb a „Hermelines nő‘*-ben lép
tem fel. Az is Gilbert-operett volt. 
Szép sikerek között utaztam el ak
kor Pestről, de sokszor visszagon
doltam a Városi Színház hatalmas 
színpadára, ahol sikerre vittük a 
Hermelines nőt. Vájjon megvan-e 
még az a közönség, amely akkor 
tapsolt s ha akkor tapsolt, tapsol-e 
még?

•
KI VETT AUTÓT? Senki.
KI VETT VILLÁT? Senki.

• Raoul Aslan bucsufellépései. A Ki
rály-Színház kiváló vendége a jövő héten 
hétfőn és szerdán Thaddiius Rittncr „Un- 
torwegs" cimii darabjában, kedden Georg 
Kaiser Brand in Opernhaus cimii vígjá
tékéban és csütörtökön Goethe Torquato 
Tasso-jában lép fel. Az előadások min
den alkalommal 7‘/i órakor kezdődnek 
ós rendes holyáruak, Ma Garten dér Ju- 
gend cimii komédia kerül szinro.

• Új híd épült Buda és Pest között. Év
tizedek óta tárgyalnak már arról, hogy 
Buda és Pest között új hidat kell épí
teni. Amivel illetékes körök késlekednek, 
azt holyrepótolta Zerkovitz, Bus-Fekete 
László, Sebostyén Géza meg az Árvácska 
főszoroplői, Somogyi Nusi, Vaály Hona, 
Kiss Ferenc és Kátkai Márton. Minden 
építészet iremeknól jobban köti Pestot 
Budához az a kíviil-belül sikerült opo- 
rett, amelynek mólódtól előadás után az 
öreg alaguton meg a vén Naphegyen ép
pen úgy felhangzanak. mint az árnyas 
budai vendéglőkben. Jókodvü társaságok 
éneklik a második felvonás mulató nótá
ját, amolynek refrénje: Nem kell naért 
még a fejünk lógatni. Ügy éneklik RAt- 
kai és Kiss Ferenc Súrküzy Pista híre -. 
budai prímással ezt a nótát, hogy még a . 
bána is táncra perduül tőle. Csuk tormé-l 
szetos. * 

gyok!" — kell, hogy mondja min
denki akinek szerencséje van azon 
a színpadon játszhatni.

— Mindezeken felül azonban van 
még egy nagyon fontos ok, amely 
miatt a Nemzeti Színház tagjai
nak más színházakhoz való el- 
szerződése úgyszólván egészen le
hetetlen. A Nemzeti Színház dik- 
ciója ugyanis egészen más, mint 
a többi színház beszédmódja. Ami
vel természetesen nem ítélem el 
más színházak beszédstílusát. Azok 
nyelve a mindennapi nyelv, a mai 
élet nyelve, míg a Nemzeti Szín
házé az Örök magyar nyelv. Aki 
ivekig ebben élt, az nem tudja el
felejteni soha azt a nyelvet, amely 
az örök életé, az örök magyar
ságé, és soha sem fog tudni bele
illeszkedni az új kulisszák közé 
szorított modern levegőbe.

— Ennek legszebb példája He
gedűs Gyula esete. Hegedűs ki
váló művész, az országnak egyik 
legjobb színésze. Éppen az én ál
lamtitkárságom alatt került el a 
Vígszínháztól a Nemzeti Szín
házba: egyszer-kétszer fellépett, 
de hamarosan még ő is, aki egv 
legnagyobb művészünk, kikiván- 
kozott a Nemzeti Szinház falai kö
zül, mert annak levegőjét nem 
tudta megszokni. A párisi Com- 
moedie Francai se kulisszái közt 
is kijegecesedett egy hang, egy 
nyelv, egy stílus, amely nem pá
rizsi, hanem a nagy gall nemzeté. 
A franciák ezt a legféltőbbcn 
ápolják és minden igyekezetükkel 
azon vannak, hogy ezt a stílust, 
amely a nemzet stílusa, örök idők
re megőrizzék. A mi Nemzeti 
Színházunk nem más, mint a 
franciák Commoedie Francaise-e.

— Ez az én mondanivalóm azok 
számára, akik már elmentek, vagy 
akikről az hírlik, hogy el akarnák 
menni az ország első színházából, 
a Nemzeti Színházból.

• As Antónia 85—91. előadásai töltik 
be a Vígszínház jövő hetét, amely egy
úttal a Bzezón utolsó hete. Vasárnap, e 
hó 13-ún véget ér az idény és ezzel az 
Antónia nagyszerű előadásainak első 
sorozata.

RÖVID HÍREK
AZ „ARVA LÁSZLÓ KIRALY“-T, 

Herceg Ferenc drámáját, a jö
vő szezón első felében felújítja 
a Nemzeti Szinház.

„A FÉRJ ÉS FELESÉG"
Lakatos László színdarabja nagy 
sikert aratott Stockholmban.

TSCHL-BEN
lesznek a nyáron Dari^as Lili, 
Gombaszögi Frida és Molnár 
Ferenc. (

CAPEK
uj darabja, mint a R. TT. R.. ha
talmas gyártelepen játszódik le. 
Szeptembor első felében hozza 
színre a prágai cseh Nemzeti 
Szinház.

ORSOLYA BÖSKE,
a kassai szinház naivája a Víg
színházhoz szerződött.

LUKÁCS PÁL-T
Amerikába hívják filmszínész- ; 
nek. •

ARTISTA
nz új s'zczóntól kezdődően csuk | 
az lehet, aki az Artista-A ka dé-1 
miát elvégezte. A régi artis
táknak is vizsgát kell fenniük, | 
hogy működést engedélyt kap-1 
hassanak.

STARRENDSZER MI AT.
gyűlést fog tartani a Szlnpszszö- j 
votség és a Szlnészegyosület. 1

A „ROYAL ORFEUM" 
szeptember 2-án nyílik meg.

AZ OROSZ „KÉK MADÁR" 
társulat most Londonban van. An
gol lap jelentések szerint Yusni 
társulata itt la nagy sikert arat. 
Londonból Ostendóbo mennek.

SZABÓ DEZSŐ 
drámája, amely a Magyar! 
Színházban kerül színre, Deb
recenben játszódik le.

olasz tcnorlsta világkörüli út
jában a jövő év októberében jön 
Budapestre. A Blaha Lujza-szin- 
házban lép fel az éjféli kabaré 
keretében.

JAHDIH DB PARIS
telefAkszAmi József ö6-3i

Az uj júliusi műsor:

Sólyom Janka
Ráikal Márton

Sárvav Rózsi 
Ivánvi Dezső 

fölléptével

Csollón hnzasodIK
Harmath Imre és ZcrkovitzBéla operettje

Palermo és LIssy RoseBerndt

A táncpavlllonban
(kezdete 11 órakor)

Ossy Kondié 
Llliy Duval Emy Hoppé 
Ma, hétfőn záróra reggel 5 órakor

iatalof.üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kaiser- 
llng HYVARJON szépitöszetc, adagja 
K S).ObO. bórák tár: Török-gyógyszertár. 
Király ucca 12. szám. „Opera"-gyógy

szertár, Andrássy út 26. szám

ELRAGADÓ A
CSILLAGHEGYI 
STRANDFÜRDŐ 

barom nagy úszómedence, gyógyha
tású langyos forrásvízzel,óriási homok 
fürdő, étterem, cnkrászda. PolMAri 
árak. Pálffy tértéi a reggeli órákban 
külön villamos járatok. — Ugyanott 

olcsó kombinált jegyár

Kablnelővétel t Andrássy út 27

vér- és nemtoetejjek 
msiii m i ■■■ ii minin bmbi részére. 
EZÜST üALVARSAM-OLTAS. — Rendelés egész nap 

Rákóczi-üt 32. I. em. 1. Rókussal szemben.

Cérnagrenadinok 
Eponzskelmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Líbertik, pikék 
Vásznak, sifonok

óriási váló aztékban, jutányos áron

divatáru?'Szobán

S/ÍmAI*" SS cn qiwr .
ttUi iii j sjiwu Wií.U..ulá j 

(ftkúíía-utca sarok)
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# Szombathelyt
A. K.

nyerte el ismét a „leg
jobb vidékicsapat" címet 
Botrányba fulladt a mérAöxds 

Jnzuftdífdü a bírót
A vidéki kerületek bajnokcsapatainak 

a legjobb vidéki csapat címéért egymás 
között lejátszott mérkőzései után a dön- 
tőmérkőzésen való részvételre a múlt 
évi győztes: a Szombathelyi Atlétikai 
Klub és a Diósgyőr Vasgyári Test gya
korlók Köre kvalifikálták magukat. A 
mérkőzést vasárnap délután Játszotta le 
a két csapat a lóversonytéri Postás-pá
lyán. A lelkesen Játszó diósgyőri csapat 
lelkes játékával két félidőn keresztül 
eredményesen védekezőit ellenfelének na
gyobb tudása ellen és igy a mérkőzés 90 
perc után eldöntetlenül végződött.

A mérkőztet vezető Vértes Imre bíró 
a szabályok értelmében kétszer 15 porc- 
ool meghosszabbította a mérkőzést. A 
pólmérkőzés megkezdése után néhány 
perccel a diósgyőriek hátvédjének a ti
zenhatoson belül olkövotett durva fault
jának megtorlására, Vértes biró

tizenegyes büntető-rúgást Ítélt a 
szombathelyiek 'javára, amely Ítélet 
miatt a diósgyőriek részéről a bírót 

inzultus érte.
A biró természetesen azonnal lefújta a 

mérkőzést ós további eljárás céljából be
jelenti az ügyöt a futball szövetségnek, 
amely bizonyára súlyosan fogja megto
rolni a diósgyőri csapat magáról ■mogfe- 
ledkezott tagjainak súlyos doliktumát.

A győztes csapat jövő vasárnap ját
szik Magyarország bajnokságáért 
MTK-val. A mérkőzés valószínűleg 
geden, esetleg Székesfehérvárott 
megtartva.

xtzNse 
uszóversenye

Stielly Gyula vándordíját 
az NSC nyerte

Gyenge rendezésben bonyolította lo 
vasárnap délután a Nemzeti Sport Club 
elhalasztott uszóversenyét a csillaghegyi 
uszodában. A mitingen került eldöntés
re a BAK által kiirt Stielly Gyula-ván- 
dordij, amelyot az NSC nyert meg 18 
ponttal, ellenfél nélkül.

Eredményei::
Mellúszás 200 méter. Főverseny. 1. He

gedűs (BEAC) 3:22 kétötöd mp. 2. Lán- 
czi (MTK). — Gyorsuszás 100 méter. FŐ- 
verseny. 1. Gáborfy Antal (NSC) 1:08.2 
mp. Swimm-over. — Hátuszás 200 méter. 
III. osztályú. 1. Lajta (NSC) 3:19 mp. 2. 
Nádlcr (VACJ). — Hölgy-verseny. 100 
méteres gyorsuszás. 1. Dénes Irén (NSC) 
1:88.2 mp. 2. Kraszner Vilma 1:88.3. — 
Hátuszás 100 méter. Főverseny. 1. Barta 
Károly (NSC) 1:18 háromötöd mp. — 
Gyermekverseny. 50 méter sprint. 1. Me
zei (III. TVE) 35 mp. 2. Holecsek (OTE). 
-- Gyorsuszás. 50 méter. Főverseny. 1. 
Schlenkor (NSC) 29 kétötöd mp. 2. Lajta 
(NSC). — Hiilgyverseny. Hátuszás 100 
méter. 1. Meleg Ilonka (III. TVE) 1:38.2 
mp. 2. Keresztúri Kamilla (FTC). 3. Sí
pos Manci (NSC). — Gyorsuszás. III. 
osztályú. 1. Hajdú (VÁC) és Dömötörffy 
(FTC) holtversenyben 1:12 háromötöd 
mp. 3. Boross II. (MTK). — Hölgyver
seny. Mellúszás 100 méter. Főverseny. 
1. Molnár Ella (Bajai SE) 1:37 kétötöd 
mp. 2. Steiner Lili (NSC) . 8. Brichta 
Olga (III. TVE). JXiö méteres sprint
staféta. 1. NSC (Barta, dr. Lajta, Gá
borfy, Schlenkor) 2:04 egyötötd mp. 2. 
FTC. — Ifjúsági gyorsuszás 200 méter. 
1. Szabó (VÁC) 2:49 mp. 2. Vermes 
(VÁC). 3. Susztrovics (MTE). — jXiű 
méteres női vegyes-staféta. 1. III. TVE. 
2:16 mp. 2. NSCa). 3. NSCb).

V isipóló: NSC-VÁC 4:2 (2:0). 
Kelemen. — MTK komb.—NSC 
2:0 (0:0). Bíró: Schlenkor.

A Stielly Gyula-vándor dijat az 
nyerte 13 ponttal, ellenfél nélkül.

Biró: 
koinb.

NSC

Meglepő árakat fizetek
vlse Uférfir uhukértW.rlhm.r Out . Zichy )cnd 23. T,|,l4n Io_:3

Nyomatott az’ „ÚJSÁGOMÉ

Hz atlétikai olimpiász 
első napja

A colombes-l stadionban vasár
nap kezdték meg az atlétikai olim- 
piász küzdelmeit.

A százméteres síkfutás selejtező- 
merkőzésein Kurunczy és Ró
zsahegyi második lett, míg 

Gerő előfutamában győzött
Muskát rossz start után negyedik 

lett
A középfutamban Kurunczy két

szer kiugrott, harmadik kísérletre

Tíz ifjúságii 
atlétikai bajnokságok 
Hz kiitifelmei pompás sporélvezetet
nyújtottak — Két ifjúsági rekord — Mz MTK 
4, a MKC 4, a MOVE BSE 2, a MUFC 2 és 

a BKHC 1 bajnokságot nyert
IHelmeczy (Nagykanizsa Zrínyi SE).
| Súly dobás. Bajnok: Darányi József 
j (MAC) 1300 cm. Ifjúsági rekord! 2. Stolp 
Egon (Debreceni MOVE SE) 1165 cm. 
(Kerületi rekord.) 3. Kaufmann (MTK). 

100 méter. Bajnok: Szalay Jenő 
(MOVE BSE) 54.4 mp. 2. Masinger 
(KAOE). 3. Nagy (FTC).

110 méteres gátfutás. Bajnok: Hahn 
Károly (MTK) 17.5 mp. 2. Lukács (FTC). 
3. Büchler (MTK). Első kiírás.

TtivoZííards. Bajnok: Tary József 
(MAC) 646 cm. 2. Kovács (MAC). 8. Grosz 
(MTK).

3000 méter. Bajnok: Domsite (BKAC) 
9:47.8 mp. 2. Nemes (MTK). 3. Neiler 
(MTK). 4. Besznyák (FTC).

Diszkoszvetés. Bajnok: Kaufmann Bé
la (MTK). 3645 cm. 2. Rockenbauor 
(BKAC). 8. Darányi (MAC)..

Rúdugrás. Bajnok: Mondvay Jenő 
Győri AC) 315 cm. 2. Andor (MAC). 3. 
Hévízi (MAC).

800 méter. Bajnok: Tary József 
2:07.4 mp. 2. Brunner (FTC). 3. I 
(MTK).

Gerelyvetés. Bajnok: Takács 
(MOVE BSE) 4155 cm. 2. Würth ( 
3. Stolp Egon (Debreceni MOVE).

200 méter. Bajnok: Hajdú Sándor 
(MAFC) 24.1 mp. 2. Bakos (MOVE BSE). 

(MTK) 171 cm. 2. Kertész (BKAC). 3.13. Szalai (MOVE BSE). 4. Nagy (FTC).

Az ifjúsági atlétikai bajnokságokat 
vasárnap délután rondezto meg a MASz 
a Margitszigeten. Nagy közönség töl
tötte meg a tribünt, amely nagy gyö
nyörűséggel szemlélte a szebbnél-szebb 
versenyeket. Talán egyetlen szám som 
volt, amely no nyújtott volna Bzép spor
tot Két ifjúsági rekord dőlt meg, ame
lyek közül különösen az egyik: Darányi 
Józsefnek, a MAC fiatul atlétájának 13 
méteres sulydobása érdemel dicséretet.

Somogyi Béla (MTK) J00 méteren ál
lított fel uj ifjúsági rekordot. Ez a ver
seny bővelkedett az izgalmakban és a 
nagyszerű atléta a jókópességü szegedi 
Villányitól a finisben megszorítva, adta 
ki magából ezt a jó időt. A 100 méteres 
sikfuíás bajnokságát Hajdú (MAFC) 
nyerte meg, beállítva Veres Elemérnek 
11.8 ,ipp.-08 rekordjf

Eredmények:
100 méter. Bajnok: Hajdú Sándor 

(MAFC) 11.8 mp. (Ifjúsági rekord beál
lítva.) 2. Füsöta (BKAC) 11.4 mp. 3. 
Balogh KAOE).

1500 méter. Bajnok: Somogyi Béla 
(MTK) 4:19 mp. Ifjúsági rekord! 2. Vil- 

i lányi (Szegedi AK). 3. Leimetter (MTK). 
' Finisben nyerve. Gyönyörű küzdelem.

Magasugrás. Bajnok: Grosz Imre

Válogatott vlztpoló-csapatunk 
fölényes győzelme Bécsben 

Magyarország nusztpia 9:2
Amily lehanffoltságot keltett vá

logatott vizipóló-csapatunknak múlt 
heti gyönge szereplése az osztrák 
válogatott csapat ellen, annyira 
örvendetes, hogy

az ollinpiászra elindult váloga
tott csapatunk a vasárnapi hé-

X ftepékpápspopí 
vasárnapi eredményei
A Világosság Kerékpár-Kör vasárnap 

rondezto versenyét a Millonárls-pályán, 
melynek főbb eredményei a következők:

Pontverseny 10 km. 1. Grimm 20 pont 
2. Pfciffert 14 pont 3. Volwárt 7 pont

Kezdők versenye. 1. Jorzsabok—Kus- 
nik. 2. Ploningcr—Lizon. 3. Bernát- 
Esscnfeld.

Haladók versenye 1000 méter. 1. Tóth 
Pál. 2. Flosor. 3. Halfnor.

Szenior párosverseny. 1. Dantlari— 
Pórász. 2. Talli—Pállá.

Egei»vas*y és Társa szobrász- és 
lakberendezési müiparvdltalata Budapayt VIP. ÜltOl at sa./p .......
MWd toryfdn, jö„ef let-Jb

rőt. körforgógépein, Rökk Szilárd ucca e.

SPORT

végre elindult a mezőny, sajnos, 
Kurunczy utolsó lett.

Gerő harmadik helyen végzett 
Abrahams mögött

A többiek nem indultak.
Csejthey a selejtező-mérkőzésen

avereséget szenvedett és kiesett 
további küzdelemből.

Gáspár Jenő a magasugrás se
lejtező-versenyén elért helyezé
sével bejutott a középdöntőbe.

(MAC) 
Spitzer

Miklós 
(MAC).

esi revánsnicrkőzésen 4:2 »rány- 
ban végződött félidő után 9:2 
arányú hatalmas győzelmet ara

tott Ausztria ellen.
A csapat nagyszerű teljesítményt 

végzett, mindegyik kitünően állta 
meg a helyét.

Kismotorok versenye. 1. Zamoesnik 
Gyula 10:8.8 mp. 2. Persely.

Nagymotorok versenye. 1. Tóth K. 9:23 
mp. 2. Tóth Gy.

ötszáz kerékpáros és motoros folvonu- 
lasával virágkorzót rendez vasárnap 
dólelőtt 11 és 12 óra között u Magyar Ke- 
rókpáros Szövetség Budapest főbb útvo
nalain. A ritka látványosságnak folyta
tása a délutáni bajnoki pályaverseny, 
melyen Magyarország 50 km.-es motor- 
vezetéses bajnoksága és Magyarország 
1000 m.-cs rövidtáv bajnoksága kerül el
döntésre. Különösen az 1000 m.-cs baj
nokság elé nézünk nagy érdeklődéssel, 
melyet előreláthatólag a fényes forrná- 

ban lévő Grimm forr 
végét veti Uhereczku 
győzelmeinek. A moforvezX8 íajnoki 
ság valószínű gyöztMB 
nwgnyeihotl a versenyt Tóth *> 
aki két Ízben már csínéi, , Oyul» ■«, 
tóst, megvervén ebben „ k Sta'1”* 
senybon erösebbnok tartón rf, .Az olympiai kiküldX „tan “ ‘rt 
séro ezen a versenyen kerék!?- Is lesz. Két férfi £ 
kerül kisorsolásra. Minden « korékpár 
Batö egy ingyen 
dálelőU 1ílCón.koírStaríottaJmeV"8ánia’ 
egyesület fúziós közgyűlésé? V kél 
János szövetségi kiküldött - H°rv(dh 
Mind a két közgyí éson° ‘ 
rultak hozzá 
pesti városháza dísztermét! “ 01 ui' 
tették a tisztújító SXt"

vesenyéro több fővár™ 
lo atlétáit. Az FTC 2, a MAM5 ? n»<il< 
< MTE 8 az ESC 12 és a MOvs 
hói Csekey Gyula rándult le. A, 1 nm „7 toros síkfutásban Ró„a Ármin X™ 
216.5 mp.-es jó idővel győzta lo' v™1 
bándort és Csekey Gyulát.

lösport
Magi versenyeit

Első nap
A lovaregylet meetingnyltó napja igei? 

élénk érdeklődést váltott ki a közönség
ből, mely nagy számban özönlötte el a 
szép s kellemes alagl pályát. A napol 
általában erős küzdelmek s népes mező
nyök jellemezték s a nagy meleg sem 
ártott a szép sportnak.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlenek versenye. 1600 m. Viktot 

ugrik el ós vezet Bánát és Beau Fox 
előtt. A táv után Bánát jön s könnyen 
nyer az eredménytelenül támadó Cigaro 
ellen. 1. Bánát (l’/t Gulyás), 2. Cigaro 
(3 Schejbal), 3. Beau Fox (20 Fetting), 
F. m. Viktor, Fruzsi, Gyere bo, Vissz
hang, Chicago, Talisman, Fraulein Ida. 
2>/« h., l*/i h. Tót.: 1000:2900:1500:1400:2700.

II. Júliusi handicap. 2000 m. Vonzalom 
végig vezetve könnyen nyer, a második 
helyért küzdő Myoaotis és Mcnde-Monda 
ellen. 1. Vonzalom (l'/a Schejbal), 2. Myo- 
sotis (4 Vincenz), 3. Mende-Monda (6 Ko- 
vács). F. m. Cromwell, Rosselino, Josma 
és Osába. l‘/i h.» nyakh. Tót.; 1000:2800: 
1800:1800:2000.

III. Lomnici handicap. 1000 m. Start 
csak többszöri kísérletre sikerül. Székoly 
ós Pimpó jönnek cl elgjobban a starter 
keze alól. A távnál Borúra Derű s Assir 
támadják a vezető Pimpót, de az köny- 
n.yon nyer. Az erősen favorizált Paraszt 
még helyre sem tudta megát felküzdenl.
l. Pimpó (4 Schejbal), 2. Borura-Derü (8 
Pretzner), 3. Assir (6 Nagy G.). F. m- 
Meszelő, Székely, Mohrenkönig, Mit szól 
hozzá?, Paraszt, Delila, Agricola ós Fór- 
mint. 5% h. % h. Tót: 1000:6700:2000:4800: 
3100.

IV. Kétéves nyeretlenek versenye. 900
m. A távig Wood, Vak Bottyán ós a 
Dróher színek látszanak elől. A táv után 
heves küzdelem után Korai nyer. 1. Fő
ről (12 Szabó L. II.), 2. Vak Bottyán 
(l‘A Pretzner), 3. Busa (4 Susa). F. m. 
Kopra Gringolet, Csepel, Jánoska, Dré
gely, Sarkantyús ós Wood. 1 h. fojh. Tót: 
1000:10.100:2400:1600:2200.

F. Kétéves nyeretlenek handicapja. 900 
m. A starter részletekben engedi el s 
mezőnyt. A legjobb startot Ravigoto kap
ja s végig vezetva könnyen nyer a 
helyért küzdő Nápoly és Futórózsa ellen.
1. llavigote (8 Esch), 2. Nápoly (2 Scchej- 
bal), 3. Futórózsa (5 Pretzner). F. in. 
Édésbabám, Tündér, Csupor, Tandi, La 
Gitana, Kockatos és Princi. 3 h., fejh* 
Tót.: 3000:8600:1500:1400:1900.

VI. Handicap. 1000 m. 1. Sakk Matt (i’J 
Szabó L. II.), 2. Szándék (2’A Schejbal).
3. Picikém (8 Rajcslk). F. m. Túrán, Ca- 
'coclion, Dissapointmont, Bihar, Poseuse, 
Embona. Tót.: 1000:3600:1500:1500:2400.

Kiadja:
A „Hóitól Napló" lapkladóvállatat.

Üzemvezető: Qunescb György*


