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A bécsi spanyol 
követség botránya

* Bén, júllús 13,
(A Bétföi Napló bécsi szerkesz- 

tMlének telefonjelentése.) A becsi 
diplomáciának kínos botránya van. 
A madridi kormány visszahívta a 
spanyol követel, mivel az tűrte kot 
titkárának botrányos viselkedését 
és verekedéseit éjjeli mulatóhelye
ken és eltussolta az egyik beosztott 
attasé sikkasztásait .

A követ bukása diplomáciai kő
ikben kínos feltűnést keltett

Amerika felíéíelBl
anÉmef kölcsön ügyében

Washington, julius 12.
Herriöt és Macdonald megbeszé

lései nyomán a Dawes-féle terv 
végrehajtása körül beállott fordu
latnál fogva fontos ismerni azokat 
a WteléW'C amelyeket az ameri
kai pénzvilág okvetlenül szőkéé
nek tart, ha Amerikának a német 
kölesönben való részvételét akár 
csak megbeszélés tárgyává is teszik. 
A feltételek ezek:

L A német kölcsönnek arany
alapon kell felépülnie.

2. A kölcsönt minden más német 
kölcsönnel szemben elsőbbség illeti

8. A jóvátételt fizetéseknek az or
szág fizetőképességéhez kell alkal- 
mazkodniok és a jóvátételi bizottság 
02 erről való döntésből kizárandó.

4. Mnithogy a Dawes-féle terv el
választhatatlan egész, a kölcsön 
Whiusulása az egész Dawes-féle 
javaslat összeomlását eredményez
né, ami nemcsak Németországot és 
Franciaországot, de egész Európát 
Bulyosan érintené.

Polgári pör
»Odescalchi család ékszereiért 

muiadéiték a kát milliárd őrMkU 
drágaságokat ■ harcegóknnk

Ismeretes az a nagy bünpör, ame- 
budapesti biintetőtörvény- 

>ÍV harmadéve folyt le Benkö 
ta tirsai ellen, hogy Odes- 

alehi herceg családi ékszereit a 
wjunun alatt ékszerésznek eladták.
* b<inpörtöl függetlenül a her-

Jrt család kártérítési keresetet in- 
drs. ?z ékszerészek ellen, akik a 
pasáitokat megvették. A tör- 

v ?, pelgórl perben az ék- 
X«®'k kártérítési kötelezottsógét 

MŰtotta és habár egyik alpe- 
,» s™cializálássa.l védekezett 

1.,.i kogy az ezen Időben fis- 
1P1 Xlclri,Jött fizetek lránt fo- 
v», I"’m terheli, mégis a tör- 

n7-en 'ég kártérítési köte- kell találni arra, nogy a film& ^lap‘Htta- -Az íté- átemelje. A PénzO^^™* 
^’k, kJjoS’több elBŐrangú'S- TeV.mí“Süőrít»te. a L- 
X re“':e P.szerepel, f’mert zést, art a következtetést vonta> mr

Újévig szó sem lehet 
a tisztviselőfizetések emeléséről 
Csak félévenként lehet változtatni a kéltségvetés 
tételein — A KANSs októberre fizetésemelést kíván 

és összehlvatja a Házat
_ A Hétfői Napló tndósUájótól. -

Korányi Frigyes bárt péniöjy- 
mintazter a k&ztlaztviBclöi fizetések 
július 1-el rendezése “dalmával a 
leghatározottabban k ^tentette,
hogy ez a rendezés °’ak lde>glono»- 
Erre a kijelentégre ssükség volt, 
mert a köztisztviselők képvirelete- 
a KANSZ a legteljesebb mértékben 
elégedetlenöl vett tudomást a meg
állapított aranyparitásos éterek
ről. Homonnay Tivadar és F.Szabó 
Géza, a tisztvirelokérdeB parlajnentl 
szószólói maguk Is kijelentették a 

i miniszter előtt, hogy az elégedetlon- 
ség nagy és a kormánynak módot 
ke? találni arra, ho^.flte^

súlyosai érlnti'ar'ali^rere- áz á iyiiatkozit^"amo'íyben ideig- tejte^tfeeH, majd eszmecserét foíy-
^■'rks««l''í-btt,tftbb e'sórangú ók- lenesnek minősítette a dztesrane- h külügyminiszter kifej-. taitek arról, hogyan lehelne az
mírt „1° is,z ’i-eeepel, mert zést, azt s.következtetést vonta.JM " e“yrtpai vtgionyop —,-zv vnsksrtnlbe Jn.
■’.-r—.lágyulásokon kitűnt, az ga után, hogy legkésőbb okl(í"íy.,^ alakulása folvtán — HacdonaL. „-----
^'óot itépvifa^Jel,aUbb 2 ^gSSapi^ni0 skálak fa Hecriot kormányra jstása — a aot in bebaposolni.

Kardvivőink legyőzték Amerikát 
Sprlntstafétánk bekerült a elöntőbe

aratott fölé-

az eddigi

A párisi olimpiászra kiküldött 
kardvivó-ctapatunknak a szombati 
napon Anglia felett 
nyes győzelme után

a tradícióktól és — 
olimpiai győzelmek emlékeitől 
fűtött csapatunk vasárnap 14:2 
arányban legyőzte az Egyesült 

Államok nagyszerű csapatát
Kitűnő kondícióban vették fel ví

vóink a küzdelmet az amerikai 
team ellen.

A csapat tagjai közül
Rády, Terstyángzky és Uhlyarik 
négy, Széchy pedig két győzel

met aratott
Csapatunk csodálatraméltó telje- 

Szombaton 
hatvanmillió aranykoronát folyásit 

az Angol Bank a szanáláshoz
Az angol kölcsön első részletei hárommllliőnégyszázhetven- 
hfatezer — A Jegyzés 88-as kurzuson történt — A második 

részletet augusztus 19 én kapjuk meg
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

London, jullns 12.
Az Angol Bank jnlins 19-én, 

szombaton utalja át az Angol- 
Magyar Bank utján a Magyar 
Nemzeti Bank pénztárába a ma
gyar köolsön Angliában lejegyzett 
összegének első részletét és igy 
Anglia lesz az első állam, amely 
Magyarország szanálásához hozza- 
járul.

A jnlins 19-én folyósítandó összeg

sitményt végzett. A jóképességü ten
gerentúli vívókon kívül a francia 
zsűri rosszakaratávai és pártos bí
ráskodásával is meg kellett küz
deniük.

Lapzártakor kapjuk a távirati ér
tesülést. hogy kardcsapatunk le
győzte Belgiumot is 10:6 arányban. 
Posta és Schenker 3—3, Rúdy és 
Terstyánszky 2—2 győzelmet avar 
tóit.

A Rózsahegyi, Muskát, Gerő és 
Kuruncziból álló 4X100 méteres 
stafétánk

a középfutamban második hely** 
re kerülve, a döntőben való 
részvételre kvalifikálta magát. 
A staféta tagjai teljesen fittek

az Angliában összesen 7,909.009 
font névértékben jegyzett kölcsön 
felét, vágyig 3,950.090 fontot tesz ki, 
amely összeg azonban csak 3,476.000 
fontot jelent mert a magyar köl
csönt 0.88-as kurzuson jegyezték. 
Magyar valutában az angol köl
csönnek ez az első részlete hatvan
millió aranykoronával egyenlő.

A második részletet augusztus 
19-én folyósítják.

Érdeklődtünk ez ügyben olyan 
helyen, ahol a kormány ezirányú 
intencióit közelről ismerik.

Beavatott helyen
a következőket mondották ez ügy- 

Gazdasági alapokra fektetik a kisantaníot
Bécs. jnlius 13. |

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő- . v. . . , . .
ségének teletónidentése.) Diploma- kell fektetni, klsantantnak a duna 
oial körökből a Hétfői Napló bécsi államok gazdasági blokkjáná kell 
szerkesztősége arról értesül, hogy a -fejlődnie. Níncsfcs és ''.dm-j-
kisantant knlüirymintezteroinok mos!

Jj“ tettek ’ arról, hogyan lőhetne ax 
viszonyok ' osztrák-csehszlovák vnsknrtclbe Ju- 

nlaatuasa w.ymn - Hacdonald koszlávlói^^l'^orszá. 
és Hecriot kormányra jfitáaa — a got is bekapcsolni.

és igy helyezésre van kilátá
sunk.

A tennlszolimpiász selejtező-mér
kőzéseit ugyancsak vasárnap tartot
ták meg. Táviratunk arról számol 
be, hogy Togner (Dánia) legyőzte 
a magyar Kilment-et (?) (Valószínű, 
lég Kelement. Szerk.)

A dekatlon végeredménye a kő
vetkező:

1 Osborne (Egyesült- A Ilamokj 
7710 pont Világrekord!

2. Norton (Egyesült-Államok) 735f 
pont

3. Khtmberg (Észtország) 7321 
pont

4. Humeri (Finnország) 7041 pont 

ben a Hétfői Napló munkatársának} 
— A költségvetés tételeiben vál

toztatni csak félévenként lehet 
mert hiszen a szanálási akció fél
esztendős périódusokra oszlik. Ad
dig, amíg az egyik ilyen neriódua 
le nem zajlik, szó sem lehet sem
miféle kiadási tétel megváltozta
tásáról. A költségvetési félév: de
cember 31-én jár le, tehát

janadfi elseje előtt szó sem le
het a tisztviselő fizetések emelé

séről,
A július 1-én megállapított 

aranyparitásos fizetés megmarad 
hat hónapon keresztül. Ha a fél. 
esztendő folyamán szaporítani le
het a bevételeket, meglesz a mód 
a tisztviselőflzetések emelésére.
Beszéltünk ez ügyben

Homonnay Tivadar 
nemzetgyűlési képviselővel is, aki a 
következőket mondotta:

— Ml, akik a tisztviselőkárdást 
szívünkön viseljük és a bajokat 
a nemzetgyűlésen és illetékes he
lyeken állandóan szóvá tesszük, 
Ismerjük a kormány nehéz hely
zetét, de ismerjük az elégedetlen
séget is.

Októberre ftzetésjavitást váf] 
minden köztisztviselő.

Mihelyt a nomzetgyűlés újra ösz- 
szül, azonnal szó rátesszük a fize
tésemelés szükségességét és intéz
kedést kérünk.
Más forrásból szerzett értesülé

sünk szerint a KANSZ nem vár ok
tóber 1-ig, amikor tudvalévőén a 
nemzetgyűlés összeül, n ert októ
berre már. fizetésemelést kívánnak.

kisantant politikai élét, tompítani 
kell és a most uralkodó szollemnek 
megfelelően gazdasági alapokra 
’ 11 fektetni, kisantantnak a dunai 

. í. .. 1 
fejrödnío. "AÍncsÍM és Dvca kifiügy-

Síkot alakulása ' folytán
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Megbukott
az osztrák pénzügyminiszter

(A TIét fői Napló bécsi szerkesztő
ségének telef ónjelentése. Politikai 
körökben Kienböck osztrák pénz
ügyminisztert bukott embernek te
kintik, akit saját párthívei, a ke
resztényszocialisták is elejtettek. 
Pénzügyi körökben .....................
okolják a krízis (’

fl főbiztos nem avatkozik 
n havonkénti Költségvetés Készítésébe 

Smlth föblxto* csak azt ellenőrzi, nem tolódtak-e el 
abnormisan a havonkénti tételek a félévi összeg ke
retében — A Júliusi mérleg: 31 millió aranykorona

A napokban elkészült az első 
aranyköltségvetés. általánosan az a

miny Bssses m|nlretB„It é 
pórt pirtvMeW!ég‘

könyvöt ős úgy döntött, ho^ L1"*4 
nem a gyorsított elláráa eztaPörfdós eljárás szerlnl M W
heM kell adni a d S "
jes bizonyításnak. 1 kért U

Ai ügyészség szombaton folkillrt. 
íy összes nyomozati akUit . S*.’ 

törvényszék elnökéhez, aki L,íMnl'H 
'ki azt a vheijdlóbirót "£ £'«» 
minden részletre kiterjedő tolt ben a lalot le fonja folJiaM ‘a *’Í!*

Értesülésünk Bzerlnt GeóVH 
Wtner védője alnposan^kldjlí f.ír’ 
zonvlfáal VómIw.4 . Klu°l«?OZOtt h|. 
vizsgádba;- amelybenti ' 
adatokra fog hivatkozni n i,nt8 l-neltnl 

gálát oly széles anyagot Ő1J „ .a 
hogy az nagyon hosszú ideig toe’fr 
lan is igy semmi kilátás nitieí a™ í"’ 
nyorj^"*1 M"aP“k «'«“ ^3

ségvetésl végtétel középarányosa .. 1 .. ---------» »«yuioaion f
adja a kiadások és bevételek !1.?y ,ö8SZP8 nyomozati aktáit 
egyensúlyozott, végösszegét. i í'*rv "y°’ k elr.ökíh^, a«í

Az ellenőrzés egyszerűsítése és I. , a m^sgálóbirót, aki - 
számvitel gyorsítása céljából -a..,-*- ...

havonként külön aranyköltség
vetések készülnek.

A julius hónapra most elkészült zonyitásl kérclmetTerjeszt^H?
__ x,vxtl wmwüjiKciii utmcux na- .költségvetés 31 millió aranykorona* . 10 

vönként készül az aranyköltségve-I bevételi forrásait és kiadási tételeit 
téti. Az állami bevételek és kiadások állapítja meg. 
mérlegét, vagyis a, költségvetést a: 
szanálási időtartamra, 1926 julius 
1-ig előre megállapította a népszö
vetségi delegáció és a kormány.
Ezek

az úgynevezett költségvetési vá
zak félévekre szólovak, 

vagyis félévenként állapították meg 
az állami bevételeket és kiadásokat. 
Úgy a bevételek, mint a kiadások 
emelkedő tendenciát mutatnak a 

i féléves költségvetésekben és pedig
a bevételek nagyobb, a kiadá
sok kisebb mértékben emelked

nek.
Iíry például a julius 1-óvcl meg

kezdődött és december 31 én záruló 
félév költségvetésének végösszege 

1372 millió aranykoronának a fele.

— .., ... aiaiijiwiineKveiKM. "iiaiuiiumin «
Kienbockot hir Volt elterjedve, hogy a költség- 

r7xj*'-7"i “n í"*l " i e‘*fln»láHíiért és vetés félévenként készül és igy 
f, W’?n,S elkészült i

elnökét kívánják. Kienböck Seipel 1924 julius 1—19’
kancellár föl gyógyul ása után nyom
ban demisszionálni fog.

Cailleaux és Malvy

_____ — -„J a
-----------1 aranyköltségvetés

1924 .julius 1—1924 december 31. ter
jedő időre szól. Ezzel ellentétben áll 
a következő kitűnő forrásból szer
zett értesülésünk:

— Nem félévenként, hanem ha- •

A szenátus elnapolta magát
Páris, julius 13.

’A kamara tegnapi ülésén, amely 
reggel 4 óra 20 percig tartott, foly
tatták az amnesztiáról szóló tör 
vényjavaslat vitáját. A kamara 310 
szavazattal 202 ellenében elfogadta 
azt a fejezetet, amely magával 
hozza Cailleaux és Malvy amnesz
tiáját. A szenátus julius 31-élg elna
polta magút.

uumv uiunjnuiuiitiuaa u jcie, [ 
Tizennyolcmillió koronát vert eli™ 6̂  ̂

epy mulatóhelyen a kifutógyerek &il%^tkabr„n?ok7tuaköitl

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A GyanjúmoHÓ és Kereskedelmi Itt. 

Igazgatója feljelentést tett a rendőrsé- [ 
gon ogy 16 éves kifutófiú ellen, uki a 
reábtzott tizennyolcmillió koronát elsik
kasztotta és megszökött.

A. detektívek vasárnap a nyugati pá
lyaudvaron elfogták a fiút, aki két má
sik fiatalember társaságában tartózko
dott ott. Mindhármukat előállították a fő
kapitányságra. A kifutóflú beismerte, 
hogy az összeget elsikkasztotta. Valló-1 
mása során előadta, hogy elfogott társai- j 
val, a 25 éves WUtenberg Imrével és egy 
múfik 17 éves fiatalemberrel együtt ru
hákat vásároltak. Azután Nyíregyházára 
utaztak, ahol egy kéteshírü házba men
tők. öt napig dőzsöltek itt és természe
tesen utolso fillérig kifosztották őket. Mi
kor a pénzük elfogyott, visszatértek 
Pestre.

A beismerő vallomás után Polonkay I 
dr. rendőrfogalmazó mindhármukat lo- 
tartóztatta.

„-.-5 aranykorona. A 
Időszakban a két költ-

A főbiztos a havonkénti költ
ségvetés megállapításába vem 

szól bele,
illetve csak azt ellenőrzi, hogy a 
következő hónapra eső költségvetési 
összeget a kormány nem! akarja-e 
túllépni. Abba, hogy a kormány , a 
rendelkezésére álló összeget miként 

i használja föl, nem avatkozik bele, 
csak abban az esetben, ha az egyes 
fontosabb tételeknél abnormis el
tolódás állana be.

A julius havi arany költségvetés 
elkészítésébe sem avatkozott bele 
a főbiztos. Ez természetesen , nem 
jelenti azt. hogy ne érdeklődnék ál
landóan és behatóan az, állami 
pénzügyi adminisztráció kérdéseibe. 
Sőt — Smlth főbiztos valósággal 
párhuzamosan dolgozik Korányi 
Frigyes báró pénzügyminiszterrel. 
Így a julius havi aranyköltségvetés 
elkészítését is közös megbeszélések 
előzték meg.

lí
,L

Boroshordó
minden nagyságban és mennyiségben 

uj tölgyfából 

búzáért
vagy előnyös fizetősre kapható: 
BBhm Kálmán hordögytír Rt, 
Budapest VI, Szabolcs ucca 19

Tele/ds.- 118-12 íi 129 01
Táviratcím: Hordósböhm

ELRAGADÓ A 
CSILLAGHEGYI 
STRANDFÜRDŐ

bírom nagy ú.zémedfnce, gyógyha
tású langyos forrásvízzel,ói lási homok 
fOrtfó, étterem, cnkrászda. Polgári 
Arak. Pálffy tértől a reggeli órákban 
külön \ Unnios járatok. — Ugyanott 

olctó kombinált jegyek

Kablnalővátel i AndrAisy út »7

I, llusj Wdiliül GílCü

Az ügy iratai a vizsgálóbíróhoz kerültek _____ ,
kormány minisztereit — Váry koronaügyész helyettes nyilatkozik 

a Hétfői..................
A Weltner Jakab ellen megindított 

felségsértés és lázadási pör hullámai meg 
mindig nem csillapodtak le. Hivatalos 

1 és félhivatalos nyilatkozatok jelentek 
I meg, amelyek olyképpen állítják bo az 
iigyot, hogy amikor Weltner ellen 1919- 
bon roogindult nz eljárás, az akták Welt
ner távolléto miatt nd acta tétettek és 
tiszta véletlenen múlt, liogy a nyomozó
levél visszavonása alkalmával feledé-1 
kenységből ez az eljárás nem vétetett 

I figyelembe. 
| A Hétfői Napló munkatársa beszélge
tést folytatott Váry dr. koronaiigyész- 

1 helyettessel, aki a Weltner-ügyrŐl a kö- 
| vetkezőket mondotta: 
I — Azt lehet mondani, hogy csodás vé
lotlenség folytán indult meg az uj eljá
rás Weltner ellen. Tény az, hogy 1919- 
ben a letartóztatott népbiztosok bönvizs
gálata kiterjedt az egyezség-okmány 
keletkezésének történetére is és mert az, 
ügyészség úgy találta, hogy az r. körül
mény, hogy Károlyi Mihály gróf átadta 
a hatalmat a szociáldemokrata pártnak, 
oz pedig a gytijtőfogházhan lévő kom
munista vezérekkel, Kun Bélával és tár
saival nz egyezség okmány szerint meg
állapodást létesített, teljesen kimeríti a 
felségsértés és lázadás bűntettének krité
riumát.

| — Károlyi Mihály gróf vngyonelkob-
zási pőrében — mint ismeretes — a kincs
tári jogügyi igazgatóság nagy súlyt fek- 

l tetett n hatalom átadásának körülmé- 
' nyeire és ezért elkérte az ügyészségtől az 
' egyezség-okmányra vonatkozó összes ak
tákat

Csodás véletlenség, hogy n kincstári 
jogügyi igazgatóság épp n Weltner 
hazaérkezése utáni napokban küldte 
vissza az ügyészségre az évek óta | 

nála lévő kölcsönkért aktákat. |

■reisz Áruház 
vil, Király „„a 4T (c,inyi UMa 

25.000 
koronás uj áruosztályának 
szenzáciás újdonságai:
in j t Korom
aZ drb nluminium kávékanál . . 25.DM
8 drb alumínium evőkanál . . . 25.0W 
8 drb acél evőeszköz: kés, villa, 

k«nál .....................................25.(W
2 személyes fayénco mocca-kész-
. lot  ..................................... 25.000

4 pár fayenco teacsésze aljával 25.000 
12 drb borpohár la minőség .. .TfinOi iUHüi.. . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I 1 drb rulia v. hajkefe la minőség 
Kihallgatják a Károlyi 1 1 <irb ventillátor col. legyező . . 

drb mély v. lapog erős füyénee 
tányér.................................... 25.000

5 drb dessert fayenco tányér . , 25.000
6 drb finom ibolya-szappan . . . 25.000
1 drb acél zsebkés 2 pengés, du

góhúzóval ................................ 25.000
1 drb chinaczüst cukorkosár ftil. 25.0M 
1 drb virágváza nikkeltulpu, szí

nes üvegbetéttel.................... 25.000
1 drb faycnce korsó 1.5 lit., dí

szes festéssel ...........................25.090
önborotvakészlot 5 késsel, kazet

tában

| wwijjvum- jl» minőség .. , Z3.UWJ
. 10 drb vizespohár Ia minőség . . 25.000
1 ■* J“1‘ . ............................ ‘ ' 25.090

25.000

Naplónak i
Ez a véletlonség idézte elő azután azt, I 
hogy Weltner ellen in, mint aki az egyez-1 
ség-okmányt aláírta, szükségképpen meg; 
kellett indítani az eljárást.

A Hétfőt Napló munkatársa megálla
pította, hogyha ez a vélotlenség nem• 
most, hanem csak hónapok múlva követ-! 
kozott volna Le, úgy nem is lett volna1 
folytatása a Weltner elleni akciónak. . ,

Af/sfcolczj/ Ágoston ügyész n. ónban, aki I iában ....................................  25.000
a Károlyi-féle forradalom és a honimu-1 Csiszolt állótükör nikkel keretben 25.000 
nizmus polilikai mozzanatainak fő szak- . Sárgaréz gyümölcskosár, gyö- 
cinbere, amint kézhez kapta az aktákat, | nyörii asztaldísz.....................  25.000
rögtön ráeszmélt, hogy az eljárás Welt- Piaci táska 36 cm. hosszú hőrfogó- 
ner ellen megindítható. ; val . ...........................................25000

Miskolezy Úgyé.r, tehát azonnal jelen- Beri»iorfl “IPao- evőtanál v villa 25.W 
lést tett az ügy. szség holyotlos oezolöjí- Elsőrendű hibamentes zománcedínyek:|t ------ „ ------------------ -------- L.«.._____________________ ____
nők: Polányi Aladár dr fűíigyésztelyct- | 2 llt zomipcfnrfk v.lBy hibás. 1.5 lit. tel- 
taX JlW 11°"/n?. ? 1J-bou“«- forraló, 24 cm. áWrctü palaosintallW.

n. < Aért 24 ™. őtmőrotfl tojássülö. nóm«>
i, 1 Ut- ótolhordó fedővel, lom-' u w7 ' ‘-Ijuids újbóli meaindUdsára. műTBt ^zirsr.itTÓ, horkorsó, Só <-m. «- 

uJU líazsáebgymliüsz- - mérctfl lnvori éjJoli edény db kórt 25.W
réniun bűnügyi osztálya helyettes veze-
tőjének, Vúry Albert koronaügyé«z- Játéké rú:
holyettepnok jelentette az esetet, aki szűk- Sakk- és malom társasjáték, diszos 
ségtclennck tartotta az egyébként is el-1 dobozban................................ 23000
foglalt miniszter jóváhagyását Aí/eérjií, Kőépítőszókrény díszes dobozban, 
hanem egyszerűen utasította Polúuyit, I 21 cm........................................... 230011
hogy hallgattassa ki nyomban Weltnert [ Homokjáték zománc, 10 drb rosta 
és haladéktalanul tegyo folyamatba el-1 és lapáttal ................................23000
lene az eljárást. . Konyhacdények feldíszített kosár-

Wcltnar kihallgatása során azzal vé-' ban ......................................

ég haladéktalanul tegye folyamatba el
lene az eljárást.---  Kuiiyauuueuyüü ieiujNz.xtubv avo<*.

IVeltnor kihallgatása fórén azzal vé- i ban .................................   • 2,'
dükézett, hogy neki az ügyben egyéni Keményfa kuglizó, 9 báb, 2 goiyó 

I szerepe nem volt, mert a bzociáldemok- Öltözött baba porcéi, fej. dob.-bau ’• 
ráta pártvezetőség egyenes utasitásdra Grlovas versenyparipa . . • •, • 
ment ki a gyüjtőfoghúzba. Az egyez
ségokmány megszövegezésében sem volt 
része, mert azt Kun Béla szövegezto 
meg s ő azt, a kapott utasításához mér
ten egyszerűen aláírta.

Woltnor kihallgatása során kérte, hogy 
hallgassák ki ügyébon a Károlyi-kor-

MTK és FTC társasjáték n. dob. 
Törhetetlen vadállatok, 6 drb egy 

dobozban................................
Gnmibaba síppal, 22 cm. mngas .

Fentieken kívül még számos 25-0 '0 ko
ronás dfsimü, háztartási, játék. u'e* 
és porcóllanftrucikk uz áruház knP',n* , 
16 kirakatában, valamint földszinti s • 
emeleti üzlethelyiségében vételk<njs 
nélkül megtekinthető. .

Nagybani osztálj’ kereskedők ré«c » 
az áruház I. emeletén. |a.

Vidéki megrendelések, 5 drb-on wiu. 
utánvéttel. ___ _____ -

szővetmaradéko k kiárusítása meglepő olcsón

Scfinur Henriknél. Rákóczi ut 15
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Anumerus clausus 
Lyonban

„..„„Írói sem arról van szó, hog-y 
Eke gallok hajója anely egy- 

* b„„ a legkeresztenyebb uralkodót 
‘í, valami különös módon utan- 
«d,a; méltónak találná a magyar 
’Sdltósu numerus clausust. ha- 
gpeci: ssze arról van szó, hogy 
f'^bas a nópszA vétség! ligák 
S» foglalkozott ezzel a ler.gyol- 
iyar különlegességgel.

Varában véve ez sem volna fon- 
. fisain a numerus clausussal a 
*" ’nralnk is sokat foglalkoztak, be 
^látták hogy az nem méltó egy 
£.1 úrnemzothoz. do ezért a numo- 

dansns évről-évre termeli faty- 
tyúhajtásait

Nem erről van tehát szó es any- 
kár volna a szót is veszte- 

Srrá Az azonban minden flgyol- 
mínkm érdemes, hogy miként tár
gyalta a népszövetség a magyar 
numerus clausust

Aulard, a párisi Sorbonne híres 
bíára volt az előadója a numemis 
dnususnak, mely mint nemzeti ki- 
íebbségi sérelem került a külföld 
előtt nyilvános tárgyalásra.

A numerus claus ősről meglehet 
k meg is van mindenkinek az 
eiryéüi véleménye, tisztelettől tilta- 
koinunk kell azonban az ellen, hogy 
a numerus clausus Magyarorsza- 
fon kisebbségi sérelem. A zsidóság 
Magyarországon sohasem volt es 
gohasem lesz nemzetiségi kissbbseg. 
A magyar zsidóság, ha így fejez; 
hetjük ki magunkat, zsidó vallasu 
magyarnak érezte és tekintette ma
gát minden időben s a magyar tör
vénykönyv se ismer zsidó nemzeti- 
^Amikor tehát tisztelettel tiltakö- 
nmk Aulard beállítása ellen, nem 
mulaszthatjuk el, hogy rá ne mu
tassunk arra, hogy az olyan tör
vény, mint a numerus clausus, 
mennyire visszafelé sül el s nem 
ároknak ártott, akik ellen hozták, 
hanem ama nemzet hírnevének s be- 
onletének, amelynek az ily termé
ssel törvényekhez semmi köze sem 
yplt,

Haller István úr bizonyára nem 
gondolt arra, hírhedt tevékenysége 
idején, hogy néhány év múltával a 
numerus clausust Magyarország el
len használják ki és arra hivatkoz
nak, hogy Magyarországon eggyel, 
a zsidósággal több nemzetiség van 
« miközben a Felvidékért, Erdély
ért, a Bánátért sírunk, szemünkre 
vetik, hogy eme vidékek lakói közt 
kisebbségben él a magyar, mert a 
zsidóról a Faller-féle fajvédelem is 
fzt állítja, hogy nem magyar, tollát 
szamuk a nemzetiségiek táborát 
növeli a magyarsággal szemben.

Do még egy figyelemreméltó mo- 
mentnma volt a népszövetségi ligák 
Konferenciájának és ez a magyar 
delegátus heroikus vállalkozása 
volt a numerus clausus törvény vé- 
aeunere. Szánalmasan hangzottak 
fkáról a már idejét és korát múlta 
kikopott érvek mcgcsonkítottsá- 
Wnkról, egyetemoink túlzsúfoltsú- 
Sro1 * érezte maga is, hogy 

í rztrÍE társaságban, mint a 
yoni konferencia, üresen csengenek 

8 szavak, melyeket mond.
[klóban elérkezett az ideje ari- 

■ J’ hogy hasonló alkalmakkor ne 
“promittalja magát Magyaror- 

biiL ^prfk®8 mentegetőzéssel. A 
^szminiszter is tudatában van 

7,°5y a numerus clausus 
din a formájában erődöt mon- 
8nnak p’vnga is Mentette, hogy imiiár e‘Seg ”em harát>a. tegyen 

bótorsuga a kultusztniuisz- 
I érvényesén kitörölni ezt 
tenyvbö]11 0 tQt a mnRyar törvény-

OVOMALTINE
kakaóból készült 

teívnésaiefeíj erősítő
tápszer

uzsonna ti reggeli
WWiepioboz ara 85.2 /).- korona 

L— forgalmiadéval együtt

líuíler István UiinMisvt tümosttt
A keresztónyszocialisták frontváitozásának kulisszatitkai

— A 17éti Pa Napló tudósítójától. —

>gyakorlatban van, de eztáő wge.int 
még csak. gondolni sem l hét a be- 
vezetésére. ősszel újra kimegy né
hány szakember Becsbe, hogy ott a 
fázis rendszert a gyakorlatból meg
ismerje.

a forgalmi adó jelenlegi rendsze
rének megvá’loztafúsához azon
ban tör vén j hozás! intézkedés 

szükséges.
A napokban több napilapban az 

a hír jelent meg, hugy a kcesztény- 
szocialisták az iiitranzigcus Gritjer 
Miklós és. Csík József kivé lilével 
fúzióra lépnek a kormányt támo
gató Keresztény Gazdasági Párttal. 
Ez a hír általános feltűnést keltett, 
mert , hiszen Haller Istvánt, a ke
resztényszocialista párt vezérét 
nemcsak a királykérdésben, hanem 

1 a politika kardinális kérdésedben 
/les ellentét választja el Bethlen 
István gróf miniszterelnöktől. Mal
ter István mindig a legelkeseredet- 
tbb ellenfele volt Bethlennek és így 
nem csoda, ha feltűnt, hogy egy
szerre elhallgatott, sőt az utóbbi 
időben a nemzetgyűlésen soha fel 
nem szólalt.

A parlament folyosóin még az el
napolás hetében híre járt, hogy 
Haller István frontváltoziatása szo
ros összefüggésben áll a Tanítói 
Bank szanálásával. Ezt, a híit táp
lálta az a tény, hogy Haller István 
el csöndesülésének ideje egybeesik a 
Tanítói Bank szanálásával, A kor

Márffyék bűnügye
i augusztusban kerül tárgyalásra
I Miért sürgetik a védők, hogy szűneti tanács elé ke r öljön a bűnügy —
• Háromé né^/hétig tart, *nig az uj tanács áttanulmányozza az akta* 
kát — Valószínűleg Kcrpády Zoltán dr. tábíabiró lesz a főtár* 

gyuíás vezetője
Emlókozctcj, hogy a budapesti büntető 

törvény ózok Fayl Ivor dr. tanácselnök 
elnökletével tí’rgj’alásru tűzte k’ uiár ré
gebben Márfí?i és társai bűnügyét. A fő- 
íárgyulúst azonban nem tartották inog, 
mert a vádhatócág képviselője, Dolow- 
schiái: Mihály dr. ki-, ügyészségi a.'el- 
nök a lötárgyalás megkezdése után be
jelentette, hogy Mmffy, Marosi Horvúth- 
Halas, Chriasztl és társai ellen vádiratát 
visszavonja, azért, hogy a vizsgálóbíró 
az Erzsébetvárosi Kör el lm elkövetett 
merénylet ügyében is le’olytathaosa a 
vizsgálatot; s a vádhatóság egy séges 
vádiratot készíthessen vulani Dnyi bom
bamerénylet és kísérlet gyanúsítottja 
ellen.

A törvényszék ilyen értelemben dön
tött, n vizsgálóbíró pótlólag lefolytatta a 
szükséges kihallgatásokat s a?, iratok Is
mét visszakerülte ’. az ügyészségre, 
amely, mint ismeretes, már összeállította 
az új vádiratot A lötárgyalás újabb ki
tűzése azonban késodclmot szenved, mert 
a főtárgyalás elnöke, Fayl Ivor dr. ta
nácselnök és a vádhatóság képviselője, 
Dolou'schiúk Mihály dr. klr. ügyészségi 
alelnök is, már o hó elején szabadságra 
mentek.

Márffyék védői ez üggyel kapcsolatban 
közös tanácskozást tartottak s informá
ciónk szerint

úgy döntöttek, hogy mindent elkövet
nek, csakhogy a bűnügy tárgyalását 

még a nyár folyamán megtartsák.
A védők e döntésű értelmében Kiszely 
dr., Márffy védője, a hót vógén fölke
reste Lang<,r Jenő dr. curiai bírót, a

A forgalmi atfórEiiiiszer megváltoztatása 
a kisgazdádtól függ

Egyelőre sxó sincs a forgalmi adt Jelenlegi rendsze
rének megváltozialésárél - A fázisrendszer előnyei 
Az adőosziálv vezetője nyilatkozik a f crsalmiadörél

Az utóbbi időben az a hir terjedt' következőket mondotta a Hétfői 
el, hogy a kormány a jelenlegi fór- Napló munkatársának: 
galml adórendszert megszünteti ós — Minduntalan fölvetődik az a 
az adózásnak ezt, a fajtájút uj ala- hir, hogy a forgalmi adó jelenlegi 
pokra helyezi. Ezt a hirt a legpozi- rendszere megszűnik ós helyót a fa- 
tivebb formában kolportúltúk, sót i ris-rendszer váltja föl. Ez a liir 
■gyesek már tudni váltók, hogy a nem felel meg a 'Vilósdgnak. Igaz 
okrmány legközelebb áttér a fázis- ugyan, hogy már légen fölmerült a 
-endszerre. Munkatársunk ez ügy fázis-rendszerre való áttérés gorido- 
ben illetékes helyre fordult felvilú-1 lata, a megvalósítástól még igen 
rositásért Csekő Béla dr. miniszteri i messze vegyünk.
anácsos, a pénzügyminisztérium Mar egy ízben tanulmányoztuk a 

forgalmi adó-osztályának vezetője a l fázis-rendszert Ansztriában, ahol ez

mány ugyanis a Tanítói Bank ösz- 
szeom’ását 1200 m dió rendelkezésre 
bocstásával akadályozta meg igen 
helyesen, meri hiszen a Tanítói 
Bankban csupa kisemberek voltak 
érdekelve. De érdekelve voit a I 
Bankban elsősorban maga Halién 
István is, akinek meglehetősen sok 
pénze úszott el az összeomlásnál.

Kézenfekvő tehát az a következ
tetés, hogy Hallév István inkompa
tibilisnek tartja magára nézve azt 
a kormányt támadni, amely a Taní
tói Bankot és közvetvo őt magát is 
szanálta.

Mentsége Hallernek. hogy teljesen 
nem adta föl ellenzéki álláspontját, 
hanem csak mérsékelte. A fúziót 
egyébként a pártban nagy vita 
előzte meg. öt keresztényszocialista 
van s közülök hárman: Hcller Ist
ván, Haller József és Szobó József 
(budapesti) voltak a fúzió mellett, 
utóbbi is kizáróan a fővárosi vá
lasztásokra való tekintettel. Csík 
József és Grieqer Miklós megmarad- 

I fák ellenzékieknek.

• budapesti büntotő törvényszék elnökét s 
arra kórt', hogy tárgyaltassa le Már- 
tlyé'- bún ügyét még a nyárin, rlaaie- 
lylk s: linót* tanácr o'őtt

A törvényszék elnöke avatott helyről 
szorzott értesülésünk szerint kedvezően 
fogadta a védők kérelmét és többek kö
zött a következő kijolentéreket tette:

- Ha olyan stádiumba kerül az ügy, 
hogy a fötárgydás kitűzésének más 
akadálya nem lesz: a törvényszéken 
nem jog múlni a főtárgyalás mielőbbi 
lefolytatása.
A védót’ örömmel vették tudomásai a 

törvényszéki elnök e kijelentését, mert a 
miután a védők a vádirat el- 

lm nem emelnek kifogást, olyan stádi- 
\umban van, hogy főtárgyaiéba kitűzhető.

Jogászkörökben nagy érdeklődéssel fi
gyelik Márffyék védőinek e mozgalmát 
s a kérdést érdekes pikantériaként keze
lik. Tudni vélik ugyanis, hogy

a főtárgyalás sürgetésével rzt akar
ják elérni, hogy a bűnügyet ne Fayl 
Ivor dr. tanácsa tárgyalja le, hanem 

valamelyik sziluett tanáén.
Ha Langer törvényszéki elnök még a 

szünet alatt kitűzi a bombamerénylők 
bűnügyében a tárgyalást, valószínű, 
hogy Korpdcfy Zoltán dr. táblabírói ta
nácsára szignálná s ez esetben a fötár- 
gyalást már 3—t hét múlva m^g lelulno 
tartani. Lányi időre azért von dzüksóg, 
hogy’ a bíróság elnöke, tagjai és a vád
hatóság képviselője elegendő idővel ren
delkezzenek u hatalmas bűnügy áitanul- 

| mányozúsához.

Aí^-„ fÜKK a kérdés rendezósónpk 
l c he tő sege, h ogy

u ffa7;dák milyen álláspontra 
helyezkednek a fázis-rendszerrel 

szemben?
A fázsi-rends2er ugyanis a forga
lom minden egyes momentumát 
megadóztatja, tehát a termelőt is. 
Nálunk kimondották, hogy

az őstermelés mentesítve van a 
forgalmi adó alól,

amíg ez meg nem változik, nem le
hel segíteni. Ausztriában már ré
gen kimondották, hogy

a termelő is köteles forgalmi 
adót fizetni,

ez pedig nagy bevételi többletei 
jelent.

n^héz a fáiis-rendszert 
megváltozhatni azért is, mert sok 
feljegyzést kivan. Iparosaink és 
kereskedőink az eddigi feljegyzési 
módszert: az egyszerű pénztár
könyv vezetését is sokallják, mit 
szólnánk hozza, ha anny’t kellene 
irmok, mint o&ztiák kollégáiknak- 

— Ismétlem,
még csak nem is foglalkoztunk 
a -orgalmi adórendszer megvál- 

toztatárával.
Ez a legilletékosebb nyiktkozaf 

azt jelenti, hosy a klsaazcbiklól 
rúna a Mlenleai forgalmi adórevd- 
«scr meami’lontatása. Ha ez be
következnek é« valóban áttérnénk 
az osztrák példára. vajTvia a fázis
rendszerre; egyrészt kisebb forgal
mi adó esnék a kiskereskedőre és 
'jry közvetlenül a foiryasztóra, más- 

ma gasabb bevétele lenne.
****íl',***<t*»**rt»***il*»<<tf>!S^#^

Fűrész
^^P^^éSTROM. KunaP., vagy 

röviden András bátyánknak úgy látszik 
meggyűli a baja kerületében. Hogy mi 
nem tetszik a djrék kúnszentmdrtoniak- 
nak. azt nem iudjvk, de András bátyánk 
panaszaiból azt látjuk, hogy valami hiba 
van András bácsi körül.

Bár tóttá is a dolog a derék honatyát, 
merthát ő nemcsak hü éges látogatója a 
t. Háznak, de még Tendvai Istvánnal is 
könnyödén felveszi a versenyt a közbe
szólások terén. Igaz, hogy ö tcülönbörik 
abban Lendvaltól, hogy András bácsi 
mindig a kormányt veszi oltalmába.

Érthető tehát, hogy András bácsi is 
bajában egyenesen a kormányhoz, illet
ve a miniszter elnökhöz fordult, hogy 
most már ők védjék meg öt.

És nem csalódott. Bethlen gróf szép 
fehér miniszterpapíroson, egyenletes szép 
betűkkel írott levélben biztosította Kuna 
P. honatyát, hogy rágalmazó az, aki azt 
mondja, hogy a miniszterelnök nincs 
megelégedve vele. A miniszterelnök le. 
veiét a pénzügy miniszter levele tetézte.

Két pecsétes levél Kűnszentmártonban 
mégis csak nagydolog. Büszke is rá An
drás bácsi. A híveit nem nyugtatta 
ugyan meg. de már nem törődik velük. 
Végre is — gondolja magában bizonyá
ra — (mgcm. úgysem a választók vittek 
be a fényes dunaparti palotába, hanem 
a miniszterelnök. Vagy azt is gondolhat
ja, amit a lekésett utas gondolt a v ilfntt 
jeggyel a zsebében: mehetsz pÖ2ös, de a 
biléta az én zsebemben van. És András 
bácsinak igaza van.

•
AMIN MUSZÁJ NEVETNI. A sors irá

nié űz-e, vagy Eckhardt tragédiája, ne»i 
vitatjuk, de tény, hogy Eckhardt kerüle
tének központja zsidót választott meg he
lyettes bírónak.

Ezen igazán nevetni kell. A fajvédő 
Eckhardlol tehát legközelebb Ausl'inder 
fogja, üdvözölni a képviselő testület élén.

Hol vannak lui' a fajvédő tömegek! 
Ha igy fordul a világ, vájjon Eckhardt 
urra esik-e a választás ismét Kisteleken 
akkor, amikor a népbizalom megnyilvá
nul kormánybeavatkozás nélkül.

Talán nem is olyan fogas kérdés ez 
már.
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Prágától— Londonig 
M kts-antant konferenciájának nincs fel-ntösége 
Csehország sürgeti ai orosz-kérdés megoldását 
Javaslatokat tesz a londoni konferenciának a 
magyar ellenőrzés kérdésében — Van-e nézet
eltérés a francia és angol álláspont között a 
szakért. jelentést illetően — Eond .nban a Nép
szövetség helyzetét tisztázzák — Németország 

nem b zik a londoni kon erencia sikerében
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Pénteken ült össze a kis-antant prágai 
konferenciája, hogy letárgyalja azokat 
a függő kérdéseket, amelyek a kis-an- 
tantbu tömörült államoka* közelről ér
deklik. Ez volt tulajdonképpen a hirde
tőit célja a prágai konferenciának. A 
valóságban azonban a prágai konferen
cia csupán arra volt jó, hogy a kis-an- 
vunt államai szokásukhoz hiven prcveK 
tlve biztosítsák magukat minden olyan 
kísérlettel szemben, amely a londoni kon
ferencián esetleg felmerülhet.

Az utóbbi időben bizonyos volt, hogy 
a nagy-antant államaiban tagadhatatlan 
rokonszenv nyilvánult meg Magyaror
szág és n volt központi hatalmak iránt. 
MacDonald angol miniszterelnök kor- 
mányrajutása óta egyre hatékonyabban 
igyekezett annak az angol álláspontnak 
érvényt szerezni, amelynek már elődei 
is hangot adlak, do amelynek megvaló
sítását keresztülvinni az akkori európai 
konstellációban nem lehetett, hogy vlsz- 
aza kell állítani áldozat árán is Európa 
békéjét.

Voltaképpen most közvetlenül a lon
doni konferencia előtt, a chequersi és 
párizsi megbeszélések után domborodik 
ki toljon jelentőségében annak a politikai 
irányváltozásnak a súlya, amely előbb 
Angliában, később Franciaországban 
MacDonald, illetve Herriot uralomra ju
tásával votte kezdetét Ennek jelentősé
ge nőm abban volt elsősorban, hogy An
gliában a munkáskormány vette át a 
hatalmat, Franciaországban pedig a bal
oldali radikálisok uralma következett bo, 
hanom teljes jelentősége abban csúcso
sodott ki, hogy a munkáskormány, Unt
ve Herriot voltak azok, akik bátorság
gal, nyíltan és férüisan a békcszerzöd.'- 
figyelemre s ezzel pemcsa'c egyengették 
sek revíziójának lehetőségeit m 'Itatták 
az útját a Németországgal való meg
egyezésnek. hanem az európai béke meg
teremtésének is.

Ebből a nézőszögből ke'l toklntcni arra 
a két kétségtelenül jelentős eseményre, 
amely a közöl napokban lejátszódott, il- 
lotvo lejátszódik.

Prágában nem dön’öttsk

A kis-antant konferenciájának három 
kimondott tárgya volt:

1. Az orosz kérdés.
2. A magyar ellenőrzés kérdése.
3. A némot jóvátétel ügye.
Mint előre mór jeleztük s amint a kis- 

antant helyzetéből nyilvánvaló is volt, 
Prágában nem döntöttek, csak eszmecse
rét folytattak. A szőnyegre került kérdé
sek mlndeniko már alapjában olyan ter
mészetű volt, hogy abban megegyezés 
nem is jöhetett volna létre. Csehország- 
aak például egészen ellen tétág az érdeke 
Román, lóval az orosz-kérdésben, ahol 
Jugoszlávia, mint abszolúte érdeklőién 
jzerepel. Ilyenformán, mint előrelátható 
roll. Csehország és Jugoszlávia Romá- 
íliitól függetlenül kijelentették, hogy az 
>rosz szovjet, elismerése elől nem férhet
lek ki. Ez természetesen éppen az adott 
holyzetbon is azt Jelentette, hogy há Ro
mánia mégis konfliktusba keverednék 
Oroszországgal. Csehszlovákián nk és 
Jugoszláviának nem állana módjában 
iktivo Románia Javára beleelegyedni. 
Ez azt Is jelenti, hogy a kis-antant kő- 
lőtt az egyet'—' - 
izolJdaritás ismeretlen fogalom.

TTa«on1ó a helyzet. n német kérdésben 
«. Prágában inkább csak Jugoszlávia és i 
Románia folytaitok eszmecserét ebben aí 
Lórdéshen s az is esnk a körül mozgott, 
hogy Németországgal siéiuben jóvátételi 
követelést támasszanak.

Egyotlon pont volt, amelyben meg- 
sgyeztek és ez természetesen a magyar
kérdés volt, Ebben is azonban a prágai 
konferencia bizonytalanságot mutatott, 
tmeunyiben a döntés csupán arra terjedt 
ti, hogy a magyar ellenőrzésre vonatko
zó ügyekben bejelentették n londoni kon- 
’erenciánnk érdekeltségüket

A kis-antant külügyminisztereinek 
arával találkozása tehát végeredményé
ben t^szersugorodolt Rcnes. Nincsls és ! 
^r,l mi^lrrrl; t!i.:ll/e, „dunrln,. I 
fdpl B"se)tmteUv<<. amelynek sem be-1

I
I^e^’S:™ la'a ,6’ I~k«rkü^ 

| A budapesti kerületi munkásbiztositő 
- pénztár válságos helyzetével kapcsolat- 
1 bán a Hétfői Napló munkatársa kérdést 
intézett Rode dr. igazgatóhoz, aki a kö
vetkezőket mondotta:

— A háború és forradalmak után a 
munkúsbiztositó clvoazltetto pénzügyi 
stabilitását, mert az állam és társadalom 
a maga kö'oloBségeit ellenszolgáltatás 
nélkül a pénztárra hárította óh mert az 
amúgy i« elégtelenül valorizált biztosi- 
tósl járulékokat a munkaadók felette ké
sedelmesen fizetik.

— A háború előtt a beteg munkás kór
házi költségeit csak 28 napig fedeztük, 
azontúl az állam,

felé a kis-antantban, sem kifelé semmi
féle konkrét kihatása nincs és nem is 
lesz.

Szerdán Ülnek össze a nagy
hatalmak Londonban

Hosszú hetek vitája és a felgyürüzött 
politikai szenvedélyek forrongása előzi 
meg a nagyhatalmak londoni konferen
ciáját Az eddigiekből csupán annyi bi
zonyos, hogy a konferenciát megtartják. 
De ' - - ■

1.
2.
3.

ezzel szemben bizonytalan: 
Amorika részvétele;
Németország meghívása; 
a konferencia eredménye.

Ismeretes, hogy a londoni konferenciát 
előbb az angol és francia miniszterelnö
köknek chequersi ,majd párizsi találko
zása előzte meg. A cél az lett volna, 
hogy Anglia és Franciaország megálla
podjanak a Dawes-féle szakértői jelen
téssel összefüggő kérdésekben, amelyek
re vonatkozóan Németország bejelentette 
hozzájárulását. Bár kétségtelen, hogy 
úgy MacDonald, mint francia kollégája, 
Herriot a legjobb indulattal kezelték 
ogyénilog a kérdést, mindkét találkozás 
újabb bonyodalmak magvát hintette el. 
MacDonald és Herriot csak személyileg 
utdtak a kritikus kérdésekben megegyez
ni, do érezniük kell, hogy mindkettőjük 
elé az ellenpropaganda alyan gátakat 
emel, amelyekről nem tudni, hogy azo
kat a mai helyzetben le lehet-e dönteni.

Angliában a konzervatívok természe
tes ellenzéke MacDonaldnak s éppen 
ezért MacDonald csak keztyüg kézzel 
nyúlhat miattuk a békeszerződések reví
ziójának feszegetéséhez. Az angol liberá
lisok bár látszólag ogy véleményen vol-

Tizmilliárddal tartozik 
a budapesti ipar a Munkásbiztosítónak 

Naap°.n.t,a 330 mllUÍ táppémt is kórhá.l költséget fitpt ki a pfnaár - 
» ,Lf “ '"u"*‘í’"ív Pg^z.ixagyi gondozásával -

háztartási alkalmazottak biztosítása — Miért áll csőd előtt a 
munkásbiztositő

Jlz uj igazgató nyilatkozata a Hétfői Naplónak
A műnkésbiztositó pénztár régóta va

júdó problémája a napokban végre meg
oldást nyert. Körülbelül egy hete uj em
ber, Rode dr. Igazgató áll a budapesti 
munkúsbiztosltó pénztár élén. Rode igaz
gató régi szakember, aki eddig az orszá
gos pénztár szolgálatában volt s most, 
hogy az ország egyik loghatalmnsabb 
szociális intézményét kezébe vette, mind
járt az első napokban ijesztő tényeket 
állapított meg.

Csöd előtt áll a budapesti mnnkás- 
biztosltó pénztár.

Ez a csőd két okból következett be. Elő
ször azért, mert a munkaadók Járuléká
nak szorzószáma csupán 10.000, másod
szor pedig azért, mert a munkaadók ezt 
az alacsony biztosítási járulékot sem fize
tik rendesen. Természetes, hogy ilyen 
körülmények között a naponta száz- és 
százmillió koronát kifizető pénztár ál-

mn 52 hétig vagyunk köteletek fl- 
*ctnl. Emellett ml Htjuk el aa olyan

tak MacDonald-dal, a párizsi találkozás 
után azonban ugylátszik, hogy sokaljúk 
az engedményeket, amelyeket MaeDo- 
nald Herrlotnak tett, azért a jelek sze
rint ők ezen az oldalon támadnak Mac- 
Donald tervei ellen.

Tetézi a bajt, hogy Amerika a legutol
só napokban azt látszik elárulni, hogy 
az európai helyzet kialakulásába mégse 
akar beleszólni s igy veszélyezteti a meg
egyezést a szakértői kérdésben.

Valószínű, hogy ez a körülmény ját
szik közre abban, hogy Franciaország
ban szinte szokatlanul fellángolt ismét 
az imperializmus és a rovanche gondo
lata. Lehetséges, hogy a francia politikai 
világ jobb meggyőződése ellenére inkább 
Herrlot és kormánya ellen akarja ki
használni a helyzetet, hogy vagy Hor- 
rlot elvi álláspontján és jobb meggyőző
désén üssön rést s ezzel kompromittálja 
a baloldaliak előtt, vagy pedig Herriot-t 
makacsságra ingerelje s őzzel lehetet
lenné tegye helyzetét a poincarói eszmék
kel telitett francia légkörben.

Bármint álljon is a helyzet, tény az, 
hogy a londoni konferenciának a nyo
masztó európai atmoszférából meg kell 
találnia a kivezető utat. Kétségtelenül 
nehéz és kényes próbléinák előtt áll a 
londoni konferencia. Nemcsak a német 
jóvátételi összeg végleges megállapítása, 
a szankciók kérdése, a Ruhr-teriiletek 
kiürítése állítják felelősségteljes felada
tok elé a londoni konferencián megje
lenő hatalmakat, de a legnehezebb pro
bléma is itt vár megoldásra, lehet-e rést 
ütni a ratifikált vcrsaillesi békeszerző
désen.

Ha a londoni konferenciának, amelyen 
kétségtelenül MaeDonald és Herrlot szel
leme vezet, ebben a kérdésbsn sikerül 
megnyugtató megegyezést létesíteni, 
csak úgy remélhető, hogy az a béke, 
amelyet Anglia és Franciaország minisz
terelnökei maguk elé megrajzoltak, be
következik, csak igy érhető el az, hogy 
Németország önmagától is kötelezettsé
get vállal a háborús terhek elviselésére.

Bennünket, Magyarországot a londoni 
konferencia közelről és közvetlenül alig 
érint Mégis fokozott figyelemmel tekint
hetünk a konferencia eredményei elé, 
mert kétségtelen, hogy a Versailles! szer
ződésen ütött rés kihatással lehet és lesz 
is a trianoni békére is .

elsőrendű állami feladatokat Is, mint 
a bujakőr, tüdöbaj és elmebaj gyó

gyítása.

A bujakóros betegeknek még a milliókba 
kerülő salvarsan-kezelést is a pénztár 
adja; kezeltjeink 42 százaléka tüdőbajos, 
elképzelhető tehát, hogy rengeteget kell 
költenünk ezek gyógykezelésére.

— A szociális biztosítás kiépittétlen- 
sége miatt a mi gondunk az ipari rok
kantaknak,. sőt bizonyos mértékig a hadi
rokkantaknak ellátása is. S emellett szá
molnunk kell azzal a körülménnyel is, 
hogj>- a „agy munkanélküliség következ
tében abnormis növekedés van a beteg
létszámban. Hogy milyen óriási össze
gekkel dolgozunk, annak illusztrálására 

ragad ok a közelmúlt hetekből egy napi 
kiadás kimutatást. íme:

W24 Június 14-6.1 16.167 munkás ka
pott segélyt (táppénzt) 300 millió ko- 
róna értékben a ehez még hozzá kell 
számltnnl az orvosi, gyógyszer- és 
kutszerellátás kóltsógolt. Kórházi bo
tosunk ugyanekkor 2725 volt; kórházi 

kUltség erro a napra: 80 millió.

A havi jövedelmünk pedig mindössze 
lismillidrd.

— A. óriási terhekkel szembon az a 
helyzet, hogy alapjaink elvesztek, mert 
annakidején hadlkölosönbo fektették A 
munkaadók viszont az igen kismértékben 
valor.zalt biztosítási Járulékokat csak 
íznín".‘a majdnem kivétel 
nélkül késedelmesen fizetik, jóllehet a 
szorzószám csak tízszeres s az alap még 
mindig az 1919-ben megállapított 6 szá
zaléka a béreknek. És még Igy i8 renge
teg adósunk, re~--W kflnnlovdségllnk 
van, i 

A fővárosban mintegy •>; o 
kaadó van, ezek közül i IBun* 
kis- és nagyüzemek egvnStei 
egy tlzmllllárd koronáéi: 
Nem fiztetlk nme az ’,dóssl'’k 
féktelen Járulékokat de 

kd»a‘kat azért hozzánk klSdJ."'-

visznek a csőd *8T0,le« ute8tételünk is, például C
dapeston mintegy 60 »«•
kalmazott van; hozzánk h(áztarl4« «!. 
alkalmazóik fizetnek órt^k 5^°?"* ' 
lékos járuló kot. K 5 és 6 száza.

A középosztály taglal ncn^.

ba u,“,J:„ktt,S‘r,48i'‘i=«-
~* A pénztár helyzete fnkzs nehéz, a válság erősen akut, clk’b.50" 

van: vagy elóro vagy vissíateu Kt “ 
Do az előremenetelnek reno-nf racM akadálya van“rvlMn:Lr“mX*S 
egyszerűen nem szabad. A ,nÍ’* 
egy módja van: soWmmí

Tlsz°nvokhoz mérten h. 
ladéktalanul valorizálni kell ■ m.. kaadók biztosítási iálXr

Do természetesen gondoskodni toll arra 
is, hogy ezeket a járulékokat pontaa 
is fizessék, mert végre is cMimlWp™ 
Í.T/FÍS7;Sé.E‘’K áUapot' a téka mii.llárdokkal tartozzék éppen egy szociális 
intézménynek.

Rádió-Amatőrök!
Rádió készülékek összeállításához az összes 

alkatrészek 
kristálydetektor, selyem- és emallhuzalok min
den méretben legolcsóbban beszerezhetők;
Hajóssy MIKIds műszaki vállalata VII. Thököly ut I7> 
Tel. J. 49-44. — Viszonteladók, kérjenek ajánlatot.

HIGANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGY AHA

Meglepő árahat fizetek 
viselt fér*fipufiákévt 
Werthelmer Oy. Zichy lenó u. 23. Telefon 15S-S

Cérnagrenadinok
Eponzskelmék 
Ruhaszövetek 
Kabátbélések 

Csipkék, szalagok 
Selymek, zsinórok 
Kartonok, delének 

Ltbertik, pikék 
Vásznak, sifonok 

óriási választékban, Jutányos áros

Kiéin Antal
dlvaltruháxában

Klrály-ulcaSXszám
(Akácfa-utca aarok) 
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Jíét kis fiú, 
mint betörő 

Kitélhigcsón ereszkedtek le 
“ a» éléskamrába 
.y Hétfői Na»W munkatársától. — 

í-fel-M lopási esetet nyomozott
, XiP Mér. dotektívfelügyelő 
„nni-Ló, Az érdekességet lóként 

S Sia hogy az, elfogott tettes enü 
üuvvéd tlzennéauéves fia, 

ak-i tízéves öccsével (’ílllilti furfan- 
So» /o«fo.?nH« ceu bank- 

imigató éléskamráját.
4 bankigazgató néhány nap előtt 

följelentést tett a rendőrségen, hogy 
Ismeretlen tettes állandóan lopkod 

1 u éléskamrájából. A följelentésben 
fl bankigazgató elmondta, hogy 
családja nyaralóba van. ő egymaga 
lakik a lakásban es a házmesterne 
jár fel naponta takarítani. A bank- 
iimató eleinte nem törődött a dő
löm l, később azonban maga is 
inerflgyelte, hogy tényleg lopás 
történik az éléskamrában es . meg
tette a följelentést.

Fcjcr Leontin detektivíelügyelő 
vette kezébe a nyomozást. Megál
lapította, hogy idegen ember nem 
jathat kívülről a lakásba és hogy 
hivatásos betörő ilyen kicsinyes 
munkát nem végez, noha a, hiányzó 
élelmiszerek értéke több millió koro
nát tesz ki. A detektivíelügyelő rög
tön látta, hogy az éléskamrába 
wakis a világitóudvaron át, juthat
tak. Az igazgató lakása fölött a 
második emeleten egy ügyvéd lakik. 
Fejér, felügyelő fölment az ügyvéd
hoz, megvizsgálta a vilúgitóudvar 
ablakait és itt vette észre, hogy _a 
fürdőszoba ablakán a festék egé
szen lekopott. Valószínű volt, hogy 
innen eresztettek le kötelet fiz első
emeleti ablakhoz. Végigjárta most a 
lakást és látía, hogy a gyermek
szoba ajtaján hinta van, gyűrű, 
trapéz és hágosóhinia. Megfogta a 
a nágcsóhintát, kivitte a fürdőszo
bába és csodálkozva látta, hogy 
megerősíthette az ablak párkányán 
és pontosan leér a bankigazgató 
éléskamrájának ablakáig.

Ezekután az ügyvéd két kis fiát 
kezdte kérdezgetni, hogy ki hasz
nálja a hágcsóhintái. Mindjárt az 
eho pár kérdés után zavarba jött 
a két fiú és a kisebbik, a tízéves, 
csakhamar sírva vallotta be, hogy 
tizennégy© vés bátyja mászik le 
mindennap a hágcsóhintán és föl
nézik a nyalánkságokat, melyeket 
együttesen fogyasztottak eh

Amint a. tényállás kiderült, a 
’nkigazgató rögtön visszavonta a 

följelentést, a rendőrség, noha nem 
vett© őrizetbe a két fiút, az iratokat 
áttette a fiatalkorúak bíróságához.

Látogatás Marczall professzornál
Az egyetemi tanács foglalt állást Marczall visszahívása 
ellen — A fegyelmi eljárás Igazolta őt — A kultusz
miniszter nem oka semminek — Khuen-Hédervárv 
iratait dolgozza most ffefi — Egykori protezsáltjal voltak 

leghangosabb vádlói
tudja pótolni a bölcsészeti fakultás, 
vagyis: Marcali Henrik nyugdíja
zása folytán B-llstára került a ha
zai történeken előadása a Pázmány 
Péter Tudomány Egyetemen.

Muícali B-listára helyezésének 
érdekes kulisszatitkai is vannak. 
Klebelsbern Kuno gróf kultuszmi
niszter még nem is .olyan régen 
nagy súlyt helyezett arra, hogy 
Kövestinethn Radó professzori mel
lett Marcali Henriket is vissza
nyerje a Tudomány Egyetem szá
mára. A kultuszminiszter heteken 
át tárgyalásokat folyhatott ebből a 
célból az egyetemi tanáccsal. A tár
gyalások során azonban azt tapasz
talta. hogy az Egyetem és Marcali 
professzor között olyan súlyos és 
kiküszöbölhotetlen ellentétek van
nak. nmblyek lehetetlenné teszik az 
európai hirü tudós újból való meg
nyerését a Pázmány Péter, Tudo
mány Egyetem számára. Szorosan 
idetartozik az a teljesen beavatott 
kijelentés is, hogy Marcali Henriket 
tulajdonképpen azok a tanártársai 
intrikálták ki az Alma Mater falai 
közül, akik a kiváló tudósnak kö
szönhetik egyetemi katedrájukat.

A Hétfői Napló munkatársa fel
kereste a tudós professzort, aki 
józsef-körutl lakásának kincseket 
érő könyvtárszobájában fogadta 
munkatársunkat.

Mintegy negyedórái kísérletezés 
után sikerült ráterelni a szót Mar* 
czali professzor és az egyetem kö
zötti viszonyra.

— Az a lényeg — mondta Mar- 
czali professzor —, hogy a kultusz
miniszter ur írásban értesített nyug- 
dijaztatásomról.

— Melyek azok az állítólagos ellenté
tek, amelyek miatt Méltóságod nem tér
hetett vissza az egyetemre? — kérdeztük.

— Azok annyira súlyos és intern 
vonatkozásnak, hogy nem tartom 
ildomosnak >kat nyilvánosság 
elé vinni. Annyi bizonyos, h^ntJ 
vagy az cnncte.ni tanácsnak van 
inaza, van a az én álláspontom a 
helyes. Mindkettőnknek azonban 
semmiesetre sem lehet inaza.

— A legfőbb vád Méltóságod elled! állí
tólag az, hogy a Károlyi-forradalom ide
jén azt. kívánta, nyissák meg az egyetem 
kapúját a tanítóság előtt. Igaz-o ez?

-~ A hir ilyen formában nem felöl 
mén a valósánnok — válaszolta 
Marczali professzor. Én annakide
jén egy- ankéten csak azt követel-

A „keresztény44 kurzus ötödik 
évében ismét súlyos erkölcsi csapás 
és veszteség érte a magyar kultú
rát. Pár nap óta hivatalosan sem 
tartozik a budapesti egyetem taná
rai közé a magyar tudomány egyik 
legmarkánsabb képviselője, leg
súlyosabb értéke és a magyar kul
túrának Európaszerte ismert repre
zentánsa: Marcali Henrik.

Marcali professzor neve és mun
kássága épugy ismeretes a Nyugat 
államaiban, mint Magyarországon, 
amelynek jóbire és megismertetése 
érdekében nálánál kevesen tették 
többet. A tudományos világnak 
Európaszrte ismert és megbecsült 
tagja ő, akinek neve súlyt, ni vét, 
tisztességet, elismerést és megbe
csülést jelentett annak a magyar 
egyetemnek, amely őt magáénak 
mondhatta.

De csak mondhatta...
Marcali Henriket .ugyanis a kul

tuszminiszter! június 28-ikán kelt 
rendeletében B-listára helyezte.

Marcali professzor B-listára he
lyezése kínos feltűnést és meglepe
tést keltett, annak dacára, hogy a 
a kurzus bekövetkezése óta nem 
tarthatott előadást a tudomány 
csarnokában.

.Ami Marcali professzorral tör
tént, szorosan hozzátartozik a kur
zus lényegéhez.

Mingyárt a kurzus legelején meg
indították a kitűnő tudós ellen a 
hajszát, amely azonban egyetlen 
olyan adatot sem tudott produ
kálni, amelynek alapján megfoszt
ható leit volna katedrájától. Mégis 
megfosztották az egyetemi ifjúsá
got attól, hogy Marcali professzor 
előadásait hallgathassa. Pedig en
nek a Pázmány Péter f Tudomány 
Egyetem érezte a kárát. Marcali 
professzor ugyanis a magyar,^vagy 
mint ő maga nevezi: „hazai tör
ténelmet adta elő évtizedeken át a 
Tudomány Egyetemen, olyan idők
ben, amikor a tudomány probléma, 
és nem faji és felekezeti kérdések 
megvitató helye volt az egyetem. A 
hazai történelemnek a Pázmány 
Péter Tudomány Egyetemen Mar
cali volt az egyetlen kompetens 
interpletátora. Előadásait, amióta 
nem tartja meg, csak részlegesen

tem, hogy a polgári iskolai tanár
képzést meg kell reformálni. Erre 
vonatkozólag tervezetet is dolgoz
tam ki, amelynek az a lényege* 
hogy a polgári iskolai tanárok fő
iskolai, a mainál magasabb kikép
zést nyerjenek. Ezt a tervezetet 
annakidején osztatlan örömmel fo
gadták.

— Mégis ml a konkrét vád, amely miatt 
Méltóságod ollen a hajsza moglndult?

— Nem tudom. Bár ellenem a lég- 
sziflorubb vizsnálatot folytatták le, 
inén sem merült föl semmi olyan 
adat, amely miatt ellenem eljárást 
indíthatlak volna. Ennem inától* 
tak is.

— Olyan hírek járják — vetettük köz
be —5 hogy a jelenlegi kultuszminiszter 
mindenben megtagadja Haller István! 
szellemét. Nem volt-e módja ílyonformár 
a kultuszminiszternek Méltóságod ügyét 
kedvezően elintézni?

— Nem. A miniszter ur mindent 
megtett, ö nem oka semminek.

— J gaz-e, hogy volt proteaaáltjal a leg
hangosabb ............... ... '
kérdeztük.

— Erre
— Hogy 

díjazása?
— Nagyon fáj, hogy ötven évi ta* 

nári és irói munkám után csak úgy. 
egyszerűen kitettók a szűrömet.

— Reméljük, nyugdíjazása nem lesz 
kárára a magyar tudományos életnekl

— Ne m — mondta felvidultan 
Marcalj —• Állandóan dolgozom, 
így a Külügyi Társaság megbízá
sából angol és francia folyóira
tokba írok ismertető közleményeket 
Magyarországról és ami szomorúan 
speciális viszonyainkról. Ugy«h" 
csak most dolgozom fel Khuen- 
Héderváry Kárjoly gróf yolt mi
niszterelnöknek értékes Írásait, 
amelyek, rendkívül fontosak a ma- 

■gyar és horvát kérdések ismerete 
szempontjából.

— Érintkezik-e profos&zor ur volt ta
nártársaival! És volt tanítványai meg
emlékeznek-e mesterükről? — kérdeztük.

— Több tanártársammal szívélyes 
jó viszonyt tártok fenn. Nevüket 
természetesen az <5 érdekükben nem 
árulhatom ej. Volt tanítványaim 
igazán kitüntető szcretetükkol vcsí- 
nek körül, pedig mondhatom mias 
dig szigorú elborálója voltam ta
nítványaim tudásának.

Még sok kérdésünk lett volna 
Marcali professzorhoz, azonban uj 
látogatók érkeztek: a Pázmány Pé
ter Tudomány Egyetem egyik ta
nára és a kultuszminisztérium 
egyik .magasállásu hivatalnoka.

Azzal az érzéssel távoztunk Ma?S 
cali professzor lakásáról, hogy 6 
csak a Pázmáry Péter Tudomány 
egyetem tanárai között került 
B-listára. Lusztin Elemér.

vádoló! Méltóságodnak?

nem válaszolhatók.
érinti professzor urat xiyug-<
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kprmánya a legheterogénebb fölfo- 
gásu. miniszterekből áll.

— A belügyminiszternek személye 
i az ellenzék előtt közismerten nem 
i szimpatikus. Lehetetlen tehát még 

az a föltevés is, hogy olyan •javasla
tot, amelyet a Házban Rakovszky 
István képvisel, az ellenzék simán 
keresztül engedjen.

— De ugyancsak erős ellenzéke 
van Nagyatádi Szabó Istvánnak is, 
főleg a földreform késedelmes vég
rehajtása miatt. Emellett az Eskütt- 
ügy is kellemetlen helyzetbe hoz
hatja a fölmivelésügyi minisztert, 
ami nem kivánatos egy felelős állást 
betöltő személységre.

— Pesthy Pálról mindenki tudja, 
hogy elkedvetlenedett.

— Ezenkívül azonban magában a 
kabinetben bizonyos széthúzások 
vannak, melyek a parlamentben 
megnehezítik a kormány helyzetét.

— Én azt hiszem, hogy Bethlen 
gróf, aki mindezekkel a nehézségek
kel tisztában van, a nyári szünetet 
lel fogja használni arra, hogy tiszta 
helyzetet termtsen és az is bizonyos, 
hogy ennek első feltétele az egysé- 

I gespárt, és a kormány rekonstruá-

e.bben a kérdésben már is

A miniszterelnök 
átszervezi pártját és kabinetjét 
Kezdő tanácskozások a kabinet átalakitásokrúí — 
Korányi báró vissza megy Párizsba ? — A miniszter

einek ellensége a koalíciós kormányzásnak
Hónapokkal előbb már politikai 

körökben élénk érdeklődéssel kisér
ték egyes ellenzéki politikusok meg
változott magatartását, melyet ösz- 
szefüggésbe hoztak abban az időben 
bizonyos megbeszélésekkel is, me
lyeket a ministereluök egynéhány 
mérsékelt ellenzéki politikussal foly-

akkor beszélték politikai kö- 
i n, hogy a miniszterelnöknek 
kész tervei vannak a kormány uj 
politikai orientációjára, de tudták 
azt is, hogy ennek az orientációnak 
a kialakulása csak későbbi jövő kér
dése 8 azt a nyárra várták, amikorra 
a külföldi kölcsön ügye is befejezést 
nyer.

Most, hogy a külföldi kölcsön 
gondja lekerült a kormányelnök 
vállárók mint megbízható helyről 
értesülünk, a miniszterelnök első 
gondja, hogy uj belpolitikai orientá
ció első alapját, u kabinet rekon
strukciójának alapját megvesse. — 
Egyes politikai körök tudnivélik, 
hogy a miniszterelnök azért nem 
kezdte meg ezidőszerint még nyári 
vakációját, hanem rövid ideig a fő
város közeléből, Gödöllőn tartózko
dik, hogy említett tervének megva
lósítása annál könnyebben megtör
ténhessen.

Informátorunk szerint a minisz
terelnöknek a kabinet rekonstruk
ciós tervével főleg a belügyi- és a 
pénzügyi-tárca szempontjából kell 
sürgősen foglalkozni. Bethlen István 
gróf tisztában van azzal, hogy a fő
városi javaslat letárgyalásának 
egyik legnagyobb akadálya a bel
ügyminiszter személye volt, aki nem 
jdsupán nem tudott megegyezést lé
tesíteni a javaslatra nézve, de aki
nek személye egyenesen tüzeli az 
ellenzéket a javaslat ellen.

A pénzügyi tárcát illetően pedig 
köztudomású, hogy Korányi Fri
gyes báró azt csak arra az időre 
vállalta, míg a kormány a külföldi 
kölcsön plazírozását befejezettnek 
látja, de azután nyomban visszatér 
Párisba és ott átveszi a követség 
vezetését, amelyet éppen emiatt nem 
töltöttek be. Beszélnek politikai kö
rökben még az igazságügyi és föld- 
mivolésügyi tárcák változásáról is. 
Az elsőre vonatkozólag azt az infor
mációt kaptuk, hogy maga Pesthy 
Pál van elkedvetlenedve, részben a 
büntető novella miatt, amelyet neki 
út kellett vennie, részben az Eskütt- 
ügy körül fölmerült bonyodalmak 
miatt, amelyek hatással vannak a 
fŐldmivelésl tárca sorsára is.

Arról értesülünk, hogj Bethlen 
István a kezdő tárgyalásokat már 
inog is indította. Ezek a megbeszé
lések mindkét oldalról informatív 
jellegűek és felölelik nemcsak köz 
vétlenül a kabinet rekonstrukciója 
körébe eső kérdéseket, de az egész 
belpolitika alakulását.

A miniszterelnök .ugyanis a re
konstruált kabinetbe olyanokat sze
retne megnyerni, akik ma az egysé
ges párton kívül vannak. Ennek, hir 
szerint két lehetősége van. Az egyik, 
hogy Bethlen bizonyos mérsékelt 
koalíciós alapon alakítaná át kor
mányát, Ennek, az európai helyzet 
szempontjából, kifelé nagyobb si
kere mutatkoznék, de viszont a mi
niszterelnök elei ellensége a koalí
ciós kormányzásnak.

A másik lehetőség, amelynek szin
tén megvolnának nz akadályai, az 
volna, hogy Bethlen pártjának elő
ző rekonstruásával lehetővé tenné a 
megnyerni szándékolt politikusok
nak az egységes pártba való belépé
sét és ilymődon a többségi kormány
zás alapján hajtaná végre kormány 
alapítási terveit.

Beavatott helyen miinkatárstfnk

előtt nyomatékosan hangsúlyozták, 
hogy bármilyen formában is, de az 
őszi nemzetgyűlés előtt okvetlenül 
meg kell valósítani a kormányéi- 

i nőknek terveit. A már ismert javas
latok letárgyalására is a mai kabi
net helyzetben majdnem lehetetlen 
lesz a kormány egynéhány tagjával 
szembeni merev állásfoglalása mi
att az ellenzéknek.

A mérsékelt ellenzék egyik vezér
politikusa egyébként munkatársunk 
előtt az alábbiakban jellemezte a 
kabinet helyzetét.

— Nyilvánvaló, hogy a kabinet a 
mai formájában nem maradhat 
együtt. Elég, ha két tényre mutatok 
rá. A pénzügyi tárca betöltése ide
iglenes. Korányi báró távozása be
fejezett tény. A pénzügyek élére ép-, x^uumruu-
pen a szanálást akció idején kell egy lása. Úgy tudom, hogy a kulisszák 
hozzáértő szakember. Ilyet azon- mögött ebben a kérdésben már is 
bán nem talal addig Bethlen, amig | folynak tárgyalások.

Tíz e&yfaázak sérelmezik 
a gimnáziumod átminősítését 
Érvényesittt-e tendencia a nedlgimndziumolt fel

állításánál ?
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Iskolaügyi kérdések körül az 
utóbbi időben nagy vita indult 
meg minden oldalról. Különösen 
éles visszatetszést keltett és'pedig 
úgy a katolikus, mint a protestáns 
egyhazak vezetői körében a kultusz
miniszternek az a rendeleté, amely 
a reálgimnáziumok felállításáról 
intézkedik. A rendelet ugyanis a 
jelenleg működő gimnáziumok egy 
részét egyetlen tollvonással reál
gimnáziummá minősítette át, egy 
kisebb részt egyszerűen megsemmi- 
sitetí, a többit meghagyta .A sta
tisztikából most kiderült, hogy

a kultuszminiszter legnagyobb
részt katholikus és református 
főgimnáziumokat minősített át 

reálgimnáziumokká,
inig az állami gimnáziumokat 
meghagyta eredeti hivatásukban. 
De sérelmes az az intézkedés is, 
hogy a megszüntetett gimnáziumok 
szinte kivétel nélkül ősi reformá
tus intézetek. Példaként lehet utal
ni ebben a tekintetben Szeged és 
Miskolc városok helyzetére. Mind
két helyen az állami, illetve alapít
ványi főgimnázium megmaradt, a

‘‘nilier

katholikus. illetve református fő
gimnázium átminősült reálgimná
ziummá. Egyházi vezető körökben 
bizonyos tendencia érvényesülésé
ről beszélnek, mikor azt állítják, 
hogy a kultuszminiszter azért csi
nált reálgimnáziumokat éppen a 
felekezeti főgimnáziumokból? mert 
az állami intézeteket meg akarta 
kímélni a költségtöbblettől. A reál
gimnáziumok felállítása ugyanis 
meglehetős költséggel jár, hiszen 
nyugdíjazni kell a görög és alkal
mazni kell modern nyelvi tanáro
kat, továbbá ki kell egészíteni a 
szertári felszerelést stb.

Ezeket a kiadásokat a kultusz
miniszter a szanálásra való te
kintettel az államról el akarta 
hárítani és a felekezetek terhére 

irta át.

De sérelmezik az egyházak a gim
náziumok átminősítését kulturális 
szempontból is, mert hiszen a gim
náziumi oktatás jobban szolgálja 
az egyházak speciális érdekeit, ami 
egyformán áll a református és 
katholikus intézetekre.

Razzián az erzsIMrosi nyomcrtonyálion
Az elkeseredett B-lisiás — Üresek a korcsmák — Tizen
öten alusznak egy szobában - Mit fizetnek egy éí- 

szakai alvásért 1
- A Hétfői Napló tudósítójától.
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A levegőtlen forró éjszakában 
nesztelenül indul útnak a detektív- 
csoport.

A rendőrség tudomást szerzett, 
hogy gyanús alakok, notórius csa
vargók, nz utóbbi időben tömegesen 
húzódnak meg a Rákóczi-ut, Rotten- 
billcr-utca. Dohány-utca és Szövet
ség-utca állal határolt részben. Kü
lönben is hírhedt negyede ez az Er
zsébetvárosnak, ahol apró kis csap
székek, földszintes házak, tömeg
lakások mindig búvóhelyül szolgál
tak a nagyváros söpredékének. Ezt 
a .városrészt kutatták át most a 
detektívek.

Tizenegy óra volt, mikor a tóo- 
tektívcsoport a keleti pályaudvar 
parkjából elindult. A csoportot öt- 
ven lépésnyire egy szakasz rendőr 
rP?detoktivekkel tartóit a 
Hétfői Napló munkatársa is.

Csapatunk a Munkás-utcába for
dult. utcai leányok és jidvarlóik se- .. u^mi, ue nem
rege pánikszerű menekülésbe jutott, gépolajtól, hanem mosakodás hiá- 
nhoiry a razziót észrevették. I nyából. Laikus szemmel Is m6„ 
^■ilTnban kéuön Vol,‘ A látni, hofiry ez a két kéz hónaik
KJ uruböl nem volt menekvés. Min-1 óta nem .végzett testi munkát

denkinek igazolnia kellett magát. 
Kopton az első kapunál két fiatal
ember es egy Ieáuy akadt, akiknek 
nem .volt Igazolványuk. A leány 
azt állította, hogy a szomszédos 
Huszar-utcában lakik és véletlenül 
került erre.

— Kinél lakik a Huszár-utcában?
— kérdezik.

— A szüleimnél.
Két detektív közrefogta a leányt, 

elindulnak vele a Huszár-utcába 
megtudni, tényleg ott lakik-e. A 
két legényt veszik addig elő.
.Az egyik rögtön bevallja, hogv 
hónapok óta állás nélkül csavarog 
Síí!? «“íkí?1 ki magát A
másik ügyetlen hazudozásba kezd 
hogy gépgyárban dolgozik és vé
letlenül nincs igazolvány nála.

— Ma is dolgozott!
— Igen.
— Mutassa a kezét!
A keze piszkos ugyan, do nem

swr“’« 
szár iwcából a két dotekH?” Lá
nyai. A leány keserv™ . “El
hullat és könvöríJ™ {'“""Veket 
bántsák, őszintén cluiön.l l0".v ne 
El is mondja, hot4 '"'"í."1'

mányát ő yfszi

uteában ?akffdta- h°Ky » Huszár- 

-_s4>eKÍhat1eánykk01' elenKeil"ek 

Beállítják a sorba és három ♦.
£<&“” '■‘—Porodé

Pincekocsma. Egv s'/ól i 
mulat lenn, egy szál eiSw í,"’ ’w a fülébe. A nóta nihilig W

— Igazolványt kérünk!
Szabályszerű igazolvány kwii| 

-AH"lau.“s. megrökönyödés, 1 
illető állami tisztviselő.

Intelligens úriember 
hogy kerül ön c gy Munkás S 
Pincekocsmaba!

— B-Jistára tettek. Menekült va
gyok. Kn-ugnak a minisztérium- 
hol — dadogja a már félig elázott 
ember — kirúgnak, mint egy vn. 
tyát!... mit tegyek?... ma még 
iszom, holnap talán falat kenyerem 
sem lesz!... Egye fene!... De ma 
meg mulatok.

A kocsmáros is odasompolyog és 
siránkozva beszól bele:

— Bizony igy van ez kérem. Tet
szik látni, üres a helyiség. Heteken 
at így megy. Éhen fogunk halni 
rí„,y,cn Milyen borzalmas
idők!

A kocsmák mindenütt üresek. 
Egy-két munkásemben üldögél 
fröccs mellett és szomorkodik. Még 
a híres Excelsior-pincében is alig 
lézeng egy-két ember.

Az Alsóerdősoron megkezdik a 
lakásrazziát.

Régi detektívek, akik megszokták 
már a tömeglakások látványát, 
azok is elborzadnak arra, ami ma
napság ilyen helyeken látható. A 
lákásmizéria, nyomor, lákástízsora, 
erkölcstelenség véres iiekatombát 
ül itt.

A borzalmas forróság fojtó em
berpáréval telíti a házak, folyosók 
levegőjét. Elfúl a lélekzete annak, 
aki a ház kapuján belép. Amit az
után az egyes lakásokban látni, az 
szinte leírhatatlan.

Férfiak, nők, fiatalok, öregek, 
egymás hegyén-hátán. Meztelenül, 
félig felöltözve, ingnek nevezett 
rongycafatokban. mint heringes 
hordóban, szorongnak egymás mel
lett. Az izzadtság áporodott szaga 
a mellükön fekszik, szinte elképzel
hetetlen, hogy ebben a dögletes 
'bűzben nem fulladnak meg. Hihe
tetlen, hogy ilyen levegőt kibírjon 
nz emberi tüdő.

Munkásnők, leányok, ‘marosok, ke
reskedősegédok, inasok laknak ígv. 
Tizen-tizenöteu egy kis szobában. 
Vannak közöttük házaspárok, van
nak, akik itt a tömeglakásban akad
tak egymásra és együtt élnek. Es 
a lakótársak szemeláttára. riatal 
leányok cinikusan, mintha termé
szetes volna, mintha másl^íp nem 
is lehetne, mulatnak a szoua sarka 
felé- T V 1

— Az ott a Józsi, mog a .Juliska. 
Itt kerültek össze. Együtt cinek 
most

— Honnan tudod te azt"
A kisleány vállat von:
— Hát látom. n.
Megkérdeztük, hogy mennyit fi

zetnek a lakók ilyen tömegszállá
sokon. „ ,

Átlag hatezer körönéit fizet cfli 
éjszakára az, aki a földön fol'P ' 
hétezret, aki ágyban. Eory 
legalább ketten feküsznek, de tara 
tünk olyan lakásokat is. 
gyen feküdtek az ágyban. A i°la 
egy takaró alá szintén harojn-ncgy 
ember kerül. , .

A detektívek mindenkit iga®0* 
tatnak. Csakhamar kiderül, hogy » 
szegény munkásnépség 
nyáit kik használják buv<hZJgl 
Tolvajok, betörők, hivatásos bW 
zők minden lakásban vannak. .

Hajnalra jár az óra. mire a végot ér. Tizenkét körözött tolw; 
harminc csavargó és kilenc 
gónő mögött csapódik be a r®n 
^g kapuja.
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hírek
Magyatád! a haSlIg^mCnJíi?,terhes kUldte az Ingatlanforgalmi ügy* 

nökökel
— A Hétfői Napló munkatársától. —

Az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság, in int az ingatlanforgalmi 
ügynökök pénteki nagygyűlése óta 
ismeretes, kereken ötezer ember 
kenyerét akarja elvenni. Az érdekel
tek természetesen mindent elkövet
nek, hogy évek óta űzött iparukat 
folytathassák s e téren teljes erővel 
siet segítségükre a demokrata párt, 
amely a fölmivelésügyi miniszter
hez már elvitte, a miniszterelnök
höz pedig e héten viszi cl az ingat
lanforgalmi ügynökök küldöttségét.

Vázsonyl Vilmos a küldöttség 
élén világosan kifejtette nagyatádi 
Szabó István földmivelésügyi mi
niszter előtt, hogy az OFB. o ren
delkezése szerzett jogokat sért s 

hogy milyen mértékben, milyen fel
háborítóan, azt Fábián Béla dr. 
nemzetgyűlési képviselő mutatta be.

Pest vármegye alispánja pél
dául, az OFB utasítására, elren
delte, hogy Újpest, tanácsa há
rom nap alatt vonja be az ingat- 
lanforpalmi ügynökök engedé-

. haldokló Tutaukhamen. Sok szúz- 
" iardnilóa a köd/is Themse paritól, 

fZzj. boaiircsipés ölte meg Carnevon 
utóim bátor embert, aki meg- 

Mrelte feltárni a luxorl királgeirok tit- 
14/ Carnevon lord életével fizette meg 
’ ,'..r,síaét. Ve Tutenkhamen szelleme 

a áfiltott sírból. Merész Iliibe- 
S átívelt Európába. Tarka, szlndus, 

selymekbe burkolta magul. 
Belopózotl a themseparti palotákba, a 
Mlevordok házainak tetejét megemelte, 
inillantolt a berlini szalonokba. A bu>- 
Z^erMtorok. az emptre-ruMk, a 
hmkát tapéták rémülten reszkettek meg. 
Unt nílusi delta mellől jött zephyr elsÖ- 
Ze a régi rendet. Nem hozott magával 
’ • korszellemet, de lecirógatta az asszo- 

uok franciás szabású kosztümjeit, le
döntötte a felépített görögös hajtornyo 
kat Bysszusból, kagylóselyem pokhalófl- 
nom szálúból szőtt gabanicát akasztott a 
hölgyekre. A kalaptól kezdve, a ruhán 
át egészen a lúblyümüvészet zotdrefesteit 
sarkú remekéig, á la Tutanlchamen lett 

fashionablc. Tutanlchamen szelleme 
korszellemet hozott, hanem Európa 

légködében megfertöződve, az indusztriá- 
lií esztétika szolgálatába szegődött.

A francia forradalom graecomániája az 
empire divatját ültette trónra. Ezerki- 
lencszázhúszcgynéhány pedig Tutankha- 
men szellemét koronázta — bocsánat a 
hasonlatért — Poiret-é. A haute-voleétól 
a tiers (latig, a harmadig rendig, birto
kába vette Tula'nkhamen szelleme a leg
könnyebben hódítható terrénumot, a di- 
wlot- , Tartott pedig mindez máig. Most az
után London felől vészes hírek kellek 
námyra. A divat ottani szeredárjai, a 
párizsiakkal egyesülve, hadat üzentek 
Tutankhamcn szellemének. A ravasz di- 
wMratégák épen jókor támadták hát
ba Tutar.lcháment. Egyiptomban most a 
francia és angol politika ütközik meg 
alattomos, csöndes csatában. Es Zaglul 
pasa Egyiptomja nem a divat, de sokkal 
lúlyosabb probléma nézöszögé.ből kezdi 
érdekelni Európát. Meg a rádió-láz is a 
technikai kultúra földje: Anglia és Ame
rika felé irányítja a „társaság1* figyel
mét.
Talán a rárió-ldz problémája hozta ma

gával, hogy a hölgyek az eljövendő divat 
ösztönös megérzésével hódoljanak be az 
új divatnál:. Annak a divatnak, mely 
kurtára nyírt hajú gaminfejet rajzol a 
nőnek és a feminimitdst semmibe sem 
véve fiúsán egyenesvonalú sötét szövet
ruhát ír elő számára.

Két világdivat szelleme verekszik meg 
most. Es hiába. Tutanlchamen sáncai már 
ingadoznak. Elvégre Poiret is valaki. És 
t'dán mire fructidor lanyha szele végig
ülj Európán, Tutanlchamen vesztett csata 
után, megalázva vonul vissza luxori fe
dett állásaiba. A „társaság" pedig se
lyemre rótt hieroglifek kibelüzése helyett 
rádió hangversennyel fog szórakozni. 

Sági Pál.
— Telekiek elérték a Jogesten-

sert. Potsamoból jelentik: A Te
leki Pál gróf vezetése alatt álló ma- UCUtt. —
mr tudományos expedíció elérte a jos iVzleti szolgák félig ittas állapot- 
Jegestengert. Hétfőn az expedíció | jjan verekedést kezdtek két eddig 
elindul hazafelé. * ' ’ ” ’ 1 *“

— Kirchknopf Ferenc tenniszbajnok 
lakása leégett. Vasárnap este értesítették 
a tűzoltóságot, hogy a Baross ucca 77. 
wám uiatt szobatüz támadt. A tűzoltók 
Honnal kivonultak. A lukást z^irva talál
ok. A lakás tulajdonosa Kirchknopf Fe
renc fővárosi tiszti ügyész, tennlszbaj- 
n°k, aki jelenleg Párizsban tartózkodik 
az olimpiai versenyen. A tűzoltók fel
törték az ajtót és oltáshoz láttak. A lán- 
K°k azonban elpusztították a lakás be
rendezését. Hogy a tűz miként kelotke-

eddig még nem tudták megállapi-

Leverték a brazillal forradalmat, 
urizgj jelentések szerint a brazíliai kö- 
et«ég azt a hírt kapta, hogy a Rio 

‘autóban kitört lázadást elfojtották. 
nf,fl^^venfÍ^n^iÓ8 csalás a Ma- 

Bankban. A Magyar, 
é^iAu^ Bankban néhány nappal 
tnűn í 8z,rev®tték, hogy ismeretlen 

..>mis kifizetési ívekkel 
a tinb110.Ini'.koronát vettek fel 
sární P®P’tár4tól. A rendőrség va- 
visSu ’ic,?zte a üonk három tiszt- 

“zzal gyanúsítottak, 
herT l?et, r? szerepük lehet ez ügy- 
Itninj k'hul gatas során azonban

— A fajvédők Miskolcon. Miskolc
ról jelentik: Délután négy órakor 
kezdődött a fajvédők nagygyűlése 
a református főgimnázium udva
rán. A nagygyűlést Borbély-Matzky 
Emii, Borsod vármegye exfőispánja 
nyitotta meg. A szónokok: Gömbös 
Gyula, Ulain Ferenc, Zsilinszky 
Endre, Lénával István, Kiss Meny
hért és ZiSirkay János megszokott; 
szólamaikat puffogtatták el. Uj 
akvizitumok gyanán léptek a szó
noki emelvényre Lenke y Lehel is
kolaigazgató és Szuhawszky Lajos 
ev. lelkész, aki legutóbb Nyíregyhá
zán nagy lelkesedéssel fogadta és 
ünnepeltette a fajvédőket a nyíregy
házai türelmes evangélikusok nagy 
megrökönyödésére. Baj nem történt.

— Öngyilkosságok. Fííipet Ferenc táb
labíró 42 éves özvegye vétónál Jal ineg- 
íuérgezto magát. Az öngyilkos úrinő egy 
ízben már a Császár-fürdőben is öngyil
kosságot kísérelt meg. — Követés József 
kereskedelmi iskolai tanuló a Rudolf- 
rukpurtnál a Dunába votetto magút. Ki
fogták és a Rókus-kórházba szállították. 
— .Ifcuíer Regina újpesti házniosterné 
felakasztotta mugát. Meghalt.

— A féltékeny feleség merénylete. Van- 
kovics György 28 évos magán tisztviselő 
felesége férjo arcába — míg az nyugod
tan aludt — marólúgot öntött. A fiatal
asszony beismerte, hogy tettét fóltékony- 
sógo miatt követte el.

Véres verekedés a Bálvány uccá- 
ban. Vasárnap,a késő esti órákban 
véres verekedés színhelye volt a 
Bálvány ucca. Nyiredi János -s La-

még ismeretlen egyénnel. Verekedés 
közben a véletlenül arra haladó 
Schmidt Károly zenetanárba is be
lekötött a két Nyiredi. Mikor, a ta
nár tiltakozott az inzultus ellen, 
botjaikkal ütlegelni kezdték. A se
gélykiáltásokra elősiető rendőrt is 
megtámadták. A rendőr szorult 
helyzetében kardot rántott, közéjük 
vágott és Nyiredi János kezének 
egyik ujját lemetszette. A két “vert 
megkötözve kísértek a főkapitány
ságra, ahol letartóztatták őket.

— A gázmüvek igazgatósága értesíti 
a közönséget, hogy a legjobb minőségű, 
szobafii tésre alkalmas diókoksz arat 
108.000 koronára, a darabos koksz arat 
104.000 koronára, a Giss‘.ha-félo lekkiva
lóbb minőségű porosz fütőszén árút pe
dig 98.000 koronára szállította le méter
mázsánként. Ezekhez az árakhoz u 3 szá
zalékos forgalmi adó, házhoz szállítás 
esetén a hatóságilag megállapított fuvar
költség járul. A fűtőanyag megrendelé
sét már most ajánlja az igazgatóság, ne
hogy az őszi időjárás beáVtával, a "* 
tömegű rendelések lobonyelitása

jón számolnia. A megrendeléseket 
vetkező helyeken lehet föladni:

nagy-
-- <....... — 1VÍ^t 

esetleges szállítási. nehézségekkel kell-

VIII., 
körútsemmő során azonüan vbikozo noiyeaen

Ki1 V™, tudtak megállapítani. Tisza Kálmán tér 20, TI., Margit 
kmt •???"’' különben sem tett 75—77, V, Bóvósz arcai koksztelop, IX, 
dl«n ‘ feW<’ntést a tisztviselők Ferencvárosi koksztelop, IV, Aranykéz 
tál , „ mindhármukat elboesátot- i uooa 6, n. Szilágyi Dézsa tér 1. és UJ-

8 rendőrségtől. | pert. Árpád uoca 23.

sem 
nem

lyét, „mert működésűk 
köz-, sem magánérdeket

„tolnál*
Olyan emberekre bon átkozik ez a 

megállapítás és rendelkezés, akik 
10—20 éve fizik ezt az ipart.

Kovács Sándor pesiszentlőrinci 
ügynök például végigszolgálta a há
borút, egész sor kitüntetése van — 
de nincs már engedélye, „mert mű
ködése sem köz-, sem magánérdeket 
nem szóig ál.“

Báder Gusztáv pestújhelyi ügy
nök nyolc katonát adott a nemzet
nek — tőle is megvonták az enge
délyt, épugy mint Kiéin Sámueltől, 
aki maga is katona volt s békében, 
háborúban egyaránt becsülettel 
állta és állja meg a helyét.

Amikor Nagyatádi meghallotta 
ezeket az adatokat, mosta kezeit és 
azt a jó tanácsot adta a küldöttség
nek — menjenek a belügyminisz
terhez, ő ugyan elismeri az érdemet 
és — ezt különösen hangsúlyozta — 
a szerzett jogokat, de ez nem az ő 
reszortja.

— Amerikában Strassburgot né
met városnak tudják. Parisból táy- 
iratozzák. A francia kormány kö
reiben nagy megbotránkozást kel
tett az a tény, hogy az amerikai re
pülők hivatalos jelentésében Strass- 
burg német városként szerepel. Az 
Egyesült Államok párizsi nagykö
vete kénytelen volt kormányának e 
földrajzi tévedése miatt bocsánatot 
kérni. Washingtonban annyira meg 
voltak győződve arról, hogy Sirass- 
burg Németországhoz tartozik, hogy 
a párizsi attasé helyett a berlinit 
kbldte, Strassburgba, hogy a repülők 
fogadására megtegye a szükséges 
előkészületeket. A francia hatóságok 
figyelmét csak, a berlini attasénak 
Strassburgba érkezése terelte a hi-. 
vatalos kommüniké tévedésére, 
ahol azt jelzik, hogy a repülők 
Strassburgba n „Németországában 
fognak leszállói.

— Letartóztatott csaló. A rendőrség le
tartóztatta Kondora János 25 éves állí
tólagos fakereskedőt, aki favásárlási elő
legképpen többektől nagy összegű előle
geket csalt ki. Kondora beismerő, hogy 
az előlegül átvett összegeket elköltötte.

— Rablógyilkosság Berchtesga- 
denben. Münchenből táviratozzak, 
hogy Beochtesgadenhen eddig még 
rejtélyes körülmények között meg
gyilkoltak és kiraboltak egy fürdő
vendéget. Három hét óta lakott 
Salzburgban a 44 éves Márk János 
szolgálatoukibüli oktatásügyi taná
csos a feleségével. A házaspár tegnap 
délelőtt kirándult a környékre. 
Márkné tiz perc múlva visszatért, 
férje egyedül indult el a lustheimi 

[erdőbe és megígérte a feleségének, 
nnffV rlólro :■ M i ti ( V>r»mr v.i An.

— Az amerikai repülők Mátyás- 
föklöu. Az amerikai repülök Smith 
aviatikus vezetésével vasárnap dél
előtt 11 óra 45 perckor három repü
lőgépen Bukarestből Mátyásföldre 
érkeztek. A repülőket a magyar, 
kormány és a magyar repülők ne
vében Poppe őrnagy fogadta. Meg
jelent fogadásukra Brentano ameri
kai követ és a katonai ellenőrző bi-

hogy délre visszatér. Minthogy még 
a délutáni órákban sem jött vsisza, 
elindultak keresésére és az erdő 

___ „ _______   egyik tisztásán — holtan akadtak 
zottság egyik ezredese és kapitánya, rá, a tarkóján a halált okozó lőseb- 

tz ,, ,, c-m bei Fekete bőrtárcája, amelyben
100 aranymárka és igazolólrásai 
voltak, hiányzott, de aranyóráját és 
gyémántgyűrűjét nem vitte el a 
gyilkos. A hatóság nyomában van 
a tettesnek, de a vizsgálat sikero 
érdekében még titkolja a nyomozás 
eddigi eredményét.

X A „Gyopár" Tnrista-Egyosület rend
kívüli közgyűlése Aczel Ottó igazgatót, 
a Guttmann J. és Társa cég társtulajdo
nosát, a „Testi 1“ ipari és kereskedőim! 
szaklap főszerkesztőjét a nagyszám bajt 
megjelent tagok egyhangú lelkesedésével 
diszolnöknek választotta meg.

Á repülők megvendégelés után fél 2 
órakor folytatták útjukat Bécsen és 
Strassburgon át Párizsba, ahová 
holnap a kora esti órákban érkez
nek.

— Kétmilliárdos lopás. A f ő kapitány - 
ságon megjelent báró Pírét do Bicheyn 
Lajosné és bejelentette, hogy Üllői út 
8. szám alatti lakásáról Ismertlen tettes 
ellopta kétmilliárd korőna értékű' ék
szereit. A rendőrség a nyomozást meg
indította.

— A gazdatiszt eladhat-e terményeket? 
Érdekes pörbon döntött a Kúria. Az 
egyik grófi uradalomban a gazdatiszt 
minden különösebb meghatalmazás nél
kül eladta 1921. évi repcetermést Az el
adás után két héttel, amidőn az árakban 
nagy eltolódás állott be,a gazdatiszt ki
jelentette, hogy nem volt joga a termé
nyeket eladni és igy az adás-vétel tárgy
talan. A terménykereskedő porolt, végül 
is a Kúria kimondotta, hogy a gazda
tiszt külön meghatalmazás nélkül nem 

, adhat cl az uradalomban termelt termé
nyeket.

— Ezer fővárosi gyermeket nyaraltat 
a Hadviseltek Szövetsége. A Hadviseltek 
Országos Gazdasági Szövetsége ez évben 
is ezer fővárosi gyermeket visz a nemes- 
szivü vidéki vendéglátó családokhoz nya
ralni. A posta és távírdái alkalmazottak 
és kisobb flzotésü munkáscsaládok sá
padt és vérszegény gyermekei felekezeti 
különbség nélkül indultak a múlt héten 
szombaton és vasárnap a Kunságba és 
Szentes vidékére. E 420 gyermeken kívül 
o héten szombaton és vasárnap Szabolcs 
várvegyébe és Kiskunfélegyháza kör
nyékére 230 gyermeket küldtek üdülésre. 
A jövő héten a többi gyermek a Dunán
túlra indul.

— öngyilkos lett, mert nem kapott la
kást. Kiss Ferenc 59 éves szállodai terem
ellenőr szivenlőtto magát. A rendőrség 
részére egy levelet hagyott hátra, mely
ben bejelentette, hogy azért lett öngyil
kos, mert évek óta albérletben lakik és 
nem tud lakáshoz jutni. Egy másik le
velet is találtak nála. Ebben csepeli 
Wciss Jenő bárót kéri meg, hogy teme
téséről gondoskodjon.

— Budai csendélet. Vasárnap éjszaka 
ismeretlen tettes megtámadta a buda
foki utón hazafelé tartó Borosa János 
napszámost és hasbaszurta.

— Vizes gödörbe fulladt. A Guttmann- 
féle téglagyár telepén levő vizesgödör
ben fürdőit Schubert István swibósegéd. 
Fürdés közben elmerült. Hottestét kifog
ták és a bonctanl intézetbe szállították.

— Dél-Ka nyári idény kiárusítása ol
csó és elismerten jómlnőségfl cipői révén 

általános feltűnést kelt,

Alföld Alpesi TURAUT
Austro Daimler

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

Első győztes
Báró Volder Malberg nyeri az 
Osztrák Automobil Club díját és a 
Bosch-díjat

Két második győztes
1. Lininger—Kammorgruber nyeri 

a Magyar Királyi Kereskedelem
ügyi minisztor diját

2, Rennor C. F. nyeri Szöged város 
diját

Harmadik győztes
Haan Leó nyeri aMagyar Automobil 
Iparosok Országos Szövetsége díját 

Negyedik győztes
Szalay Horbert nyeri az Osztrák 
Automobil. Club diját

Hatodik győztes
Ludwig Ott^ mérnök nyeri Zichy 
Béla Rezső gróf diját 

TizenKilencediK győztes
Haokor Artúr bronzplakott

Legjobb Clubteam
Az Osztrák Automobil Iparosok dija

Austro DaImTer,-MÁG,PUCH 
eladási Központi 
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Feltámadt
a magánforgalom, de 
hiányzanak azüzletek

Szombaton (lélelőtt a tőzsde Nádor uc- 
Col bejárója mellett régóta nem látott 
nagyságú tömeg szorongott. Csak n mult- 
évl tomboló hossz napjaiban gyűlt Összo 
hasonló nagyságú sok ad alom a börze vi
dékén, hegy a magánforgalmat lebonyo
lítsa s a Nádor ucca környékén hama
rosan elterjedt a hir, hogy valami készül 
a tűzadó körül, esetleg már útban van a 
várt hossz. Amily örvendetesnek látszott 
azonban távolabbról ez a jelenség, oly
annyira kiábrándító volt, ha küzdőbbre 
kerültünk. Az első ügynök, akihez a tö
megből kérdést intéztünk, lemondóan lo- 
gylutott a kezével:

— Sökadalora az csak van, do hol van 
nak az üzletek! Adok önnok Magyar Hi
tolt 590-nel, ha szépen kér, 580-nal.

Valóban, a lömegben mindenütt csak 
eladók voltak s ha olykor egy vevő még
is csak jelentkezeti, valóságos áhítattal 
néztek rá az emberek,

A közelben rendőrök álldogáltak s egy
kedvűen tekintettek a sokndalom felé.

— No, biztos ur — fordultunk az egyik
hez —, miért engedi azt a nagy csopor
tosulást ott h járdául

Mire a mókány magyar csáva riu tót t 
egyet az őszes bajuszán s dörmötfvo 
mondta;

Temctta az ott kérőm, mit zavarjam 
hát Őket?

KÖZGAZDASÁG

Neumann Dezső megvált a Báró* 
Utói. Az Olaszbank — tudvalevőleg 
— nemrégen megvált a Baróti 
Szeszfinomitótói s annakidején több 
oldalról is kommentálták a tranz
akciót, melynek során a Kéve ju
tott a Baróti birtokába. A Kéve 
gyors egymásutánban kétszer is 
fölemelte a Baróti alaptőkéjét s a 
részvény már hosszabb idő óta 3000 
K körül áll a tőzsdén. Az uj re
zsim gazdálkodása teljesen clked- 
Nef leni tette Noumaun DezSöt, a 
Baróti vezérigazgatóját, aki leg
utóbb levonta a helyzet konzekven
ciáját s megvált a vállalattól, amely 
főként az ő agilitásának h szakérté
sének köszönhette fejlődését, Neu
mann Dezső legközelebb külföldre 
utazik — s hir szerint — egy újabb 
alapítás tervével fog ismét meg
jelenni a hazai gazdasági életben.

Mi az igazság a Lloyd Bank és nz 
Angol-Magyar Bank fúziója körül? 
A legutóbbi napok sorún egé.<« sor 
közlemény jelent inog a Lloyd 
Bank és az Angoi-M >gyár Bank 
állltólatfou fúziójáról s a beavatot
tak már azt is tudni vélték, hogy a 
fulió ügye már teljesen pérfqkt do
log b személyi részében ír már ol- 
intólollnek tekinthető, amennyiben 
az egyesült két pénzintézet elnöke, 
Krausz Simon, míg vezérigazgatója 
Salwdnszky Gyula dr. lesz. Feltét
lenül jó forrásból nyert informá
ciónk szerint a két pénzintézet ősz-{ 
szeolvadasa egyelőre még mindig 
csak terv s mind a két bank kebelé
ben meglehetős allenzóke van a fú
ziónak. így a Lloyd Bankban n 
•vezetők egy része sehófífisem haj
landó feláldozni az intézet Unnál ló
ságát s hangsúlyozza, hogy a fú
ziónak semmi érlelnie nincsen, 
ellenzéki igazgatók hajlandók ... 
kább a leépítésnek legvégsőbb ha
tóráig elmenni s az intézetet n kis
bankok kategóriájába szorjtani, 
mog lévén győződve, hogy a nek- 
szusaik segítségével mindenkor te
kintélyes tőkéket, koncentrálhatnak 
egy-cgy ad hoc pénzügyi feladat 
megoldására. Sehogy sem akarják 
azonban az intézetet szŐröstől-bő- 
röstől kisjMiIgúltatni egy olyan no- 
nÓB mozgású bank kolosszus na k, 
mint aminő az. Angol-Magyar Bank. 
A fúziót minden áron keresztül 
hajszolni akaró csoportnak még nő
het küzdelmet kell megvívnia, nirig 
az ellentétes állásfnglnláau flata- 
labb lmnkdírrktotok hu fogják ad
ni a derekukat.

az o agilitásának h szakérti 
köszönhette fejlődését, Nei 

----  Dezső legközelebb külföldi 
utazik — s hír szerint — egy 
alapítás tervével fog ismét 
jelenni a hazai gazdasági ói

Mi az igazság a Lloyd Bűi 
Angol-Magyar Bank fűztője 
A legutóbbi napok

Minden banhaak
emelnie beli az alaptőkéjét

Walde?9 Béta az Egyesült Budapesti Fővárosi 
Tafiavéfipénztdp ügyvezető igaigatúja a pénz

ügyi helyzetről
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

~ Nem kell megriadni attól a le
hetőseidtől, hogy itt az Összes nagy
bankok és számottevő középinté
zetek liárom-négv hónapon belül 
kénytelenek lesznek, alaptőkéjüket 
fölemelni, egyszerűen azért, mert 
nem lesz pénzük és iparvállalatai
kat még sem tarthatják ki koszt
pénzből. Nem kell ebben az esetben 
sem túlzott részvényinfláeióról be
szélni, mert hiszen

a pesti bankok részvénymennyi
sége még mindig messze elma
rad a bécsi részvény számok 

mögött.
A számottevő intézetek között ná
lunk a Leszámítoló Banknak van a 
legtöbb részvénye, 2 millió darab, 
a Hazai Takaréknak a legkeve
sebb, 125 ezer darab, míg az öt 
bécsi nagj bank közül a minimumot 
a Bailkvereín reprezentálja nem ke
vesebb, mint 5 millió darab rész
vénnyel. A Pe&ti Magyar Kcres- 
wedelmi Banknak, amely ° 
vereinnel azonos l___
nálunk, mindössze 400.000 
részvénye 1

JValdvr Béla, az Egyesült Buda-1 
pest Fővárosi Takarékpénztár igaz-1 
gató.la a pénzügyi és tűEsdei hely-. 
zetről a következőket mondta a. 
Hétfői Napló tudÓBÍtőjónak:

— Nem vagyok túlzottan optimis
ta, nem mondom azt, hegy elmarad-! 
hatatlan ogy-rbbbr.nó hofesz a budit-1 
pesti tőzsdén, de nem vagyok pesz-1 
szimista sem és rendületlenül val-1 
lom, hogy az aYurtjiértékkel birű\ 
vállalatok részvényeit az arany
érteknek megfelelő móri ékben fogja 
értékelni a tőzsde.

— Egyáltalán némi optimizmus
sal nézem a gazdasági helyzetet, | 
nem ezt a mostanit, hanem az el- 
jövendőt. amely a szanálási akció 
első nehézségei utón következik. A ; 
bankokra nagy és nehéz feladatok 
várnak, nemcsak idehaza és nem-1 
csak a tőzsdén, hanem elsősorban 
r, külföldön, ahol az ő összekötteté
seikkel kell lehetővé tenni és el
érni, hogy a nagy magyar állami, 
kölesön utón a magyar magángaz- ( 
daság jusson kisebb valutakölcsö- 
uökhöz és az értékes magyar rész
vények egy jelentős hányada kül-

Alaptalan hajsza
budapesti tőzsdének ellen

(A Hídfőt Napló wPt( .. . 
noktelcfoni-lonlcsc.) N«h4l,s b^Í,i’ísé- 
bank nz elmúlt héten hn l«rtt Í7Í 
Ismert buünpml bank." 
uz.nl n bankóin™,,;,™.
gou kontroiuin-célükból aíi í • u,lítola. huuy Bét, egyik lX’hm J 
u II ieilcr Bailkvereín
Hu a hír budai,isii kolpwMtúfu í1*' 
Ujjúikból Sluptdk cl,,,, ,
teljesen aluplutau és 'allibl:Jnt
akkor
szigorúan büntessék ille<, őket 4 ÍS6y 
a valótlan hír csirái nmoAí, 
keresendők is a Hétfői .Vauid b
kesslWoe d‘eoMnpllhalJa.1^!^- 
hír Becsen klem ZUrM.be ,és Berlinben Is hamarabbZiirJM jíS 
Budapesten. uuerjeat, mint

Húrom hét elült ugyanis a Vrne n/u 
ner Bank A.-G. flzotési zavarokba került 
Lsynnakkor a KereítuiranSnafc . takarékpénztártól kellett sogttségel fi’ 
bo«y nz összeomlást elkerülhesse. Esy 
több párizsi lapot tudósító hírszolgálat 
iroda e két rosszhírt bank zavarait me“ 
Sürgönyöztu Párizsba, ottan sem a 
11'm.er Bankot, sem a VereinsbanM 
nem remet k, azt hitték, hogy a ,ttte8o“ 
hibásan érkezett meg és tulajdonkénjei 
a Ir lenes Bankverelnröl van szó. Több 
párizsi lapban így Jelent mog a hír 
amely onnan azután megtalálta az útat 
Zürichbe, majd Berlinbe is. A német tő
varosban néhány órán át ea aj alaptalan 
htr óriási Pánikot okozott pémilaei i. 
tőzsdei körökben.....sgyar iy.cres- . A ,amely a Bank- ’?■ Kankvcrcin igazgatósága

Bzcrcpet játszik ahelyett hogy nyilvános cáfoló-
>uuua»e 400.000 darab “. V0!"a. k1’ rámutatva a liaml.

romvouyu vau, niig a Magvar Hl- ,ílelu°rt okaira, megölés

zést.
— A nyár végén vagy az ősz ele

jén, mindenesetre a mainál alkal- 7íin lllnp<n, 
masabb időpontban, de semmiesetro i ‘ u 
sem túlkésőn. minden vesfi nagy- '-- ’• • ■
banknak föl kell emelnie a^ alap
tőkéjét, mert azokkul a Lökékkcí, 
amelyekkel most rendelkeznek, n. m 
tudnak áttérni arra a hitelgazdál
kodásra, amely a jövőben feladatuk 
és hivatásuk lesz. Ezekben

a főkemelésekben ifc nagy sze
repet szánok a külföldi tő

kének,

szem küldjön cáfoló táviratokat. Nem csoda 
tehát, ha később Budapestre is eljutott a 

(hír én többen hitelt adtak neki. Hogy 
i azonban mennyire nőm Budapesten esi-

l

1

Az 
ín-

Fiatalos,(ide

közt.
— Ilyen körülmények közölt iga- 

■zán nincsen semmi akadálya am, rá20tt ki TVléiwP“BsnkrtS°taká'^ 
, akar . a Kereskedelmi Lnk w,.c, a2t a2 is WlonJitja.

I nierfi Pál, az ismert Bécsebu élő magyar 
I újságíró már hetekkel ezelőtt a Magj/ar. 
Hírlapban ós a 7'özsdci Hírlapban meg
jelent tudósít’’ 'aibun beszámolt a bécsi 
piac rémhíreiről és megemlítetté, hogy, 
most már lelkiismeretlen módon a Bank- 
veroint, sőt Rotschildot és Kólát is ki
kezdték. Ezek után tehát kétségtelen, 
hogy a Verő Arnold, Pfeiffer és Farbet 
tőzsdések ellen követelt rendszabályok, 
ebben az esetben ártatlan embereket 6uj« 
tanának.

Bank, akár a Hitelbank meghárom
szorozza, esetleg mégnógy szerezze 
alaptőkéjét, és egyre egyet adjon a 
régi részvényeseknek, a többi rész
vényt pedig külföldön érté kési t-se , 
megfelelő áron. így juthatnának 
intézeteink százmillárdokhoz. sőt 
esetleg billiókhoz is. Megcsinálhatja 
ezt a tranzakciót minden olyan
pénzintézetünk, amelynek a kül
földön összeköttet éso és presztízse

amely nem fog elzárkózni tíz elől, j van, a Hazai Takarék, a Hazai 
hogy^ a magyar gazdasági életbe ; Bank, a Leszámítoló Bank, az An- 
igy ia belekapcsolódjon. ' ’

a Hazai Takarék, a Hazai
— ——cw— -.....—-------------- L -Ijaua. «i jbiöZkíuu lUJU -UUUK, HZ ÍA.H-

ia belekapcsolódjon. ■ gol-Magyar Bank, a Moktár, a Fő-
J ... . ' takarék, az Általános Takarók, szó-

Moa oldalról, do szinten s^cn elő- . val valamennyi arannyal fundált 
kelő és beavatott helyről ebben az ; nagyobb pénzintézet. De nemcsak 
ügyben a következőket mondták a i megcsinálhatja, hanem meg ím kell 
Hétfői Napló tudósítójának: | hogy csinálja!

TeWs nyugalom
üzletfeléus 'g jellemzi a* vasárnapi „magún forgalmat". Üzletkötésés üzletteleus’g jellemzi a vasárnapi „magánforgalmat", üzieinőies 

egyáltalán nem történt. Az egyes árfolyamok mind a tegnapi ní
vón mozogtak ór igy azokat itt regisztrálni — minthogy úgyis csak 
laxaciós árfolyamokról számolhatnánk be — feleslegesnek tartjuk. 
A hangulat altatóban bizakodó és előreláthatólag u mai tőzsde! for
galomban erősebb fluktuáció várható.

A társulati adétNMákot 
aranyparitáson alapon Ma kivetni 

a pfnzügymlnlsxlérlum
- A Hétfői Napló tudósítójától. -

esetben s nem véve figyelembe, hogy az 
1922. óv 5 millió korona nyorcsógo arany
értékben esetleg többr.zöröso n Jóval ki
sebb aranyéitékü 1923-as évi 80 millió 
koronának,

a ?6 millió kenomt „jövedrdemtöbb- ’ 
/».’<“ után aliart újabb adókhoz Jutni.
Az érdekeltségek többszöri tiltakozása 

után végro a pénzügyminisztérium re
vízió alá volté a tervezett adópótlék ren
delőtől s legközelebb Oly alakban fogja 
élethetóptotnl, liogj’ n Jövedelmek meg- 
állaplMsónAl lulndig

artmunlapru fogja héfyazni as alap, 
főkét, valamint a kimutatott JÖro- 

dvlmef,
g fcujonuylhoii az egyoR évi jövvdetóiek 
aianyértókben tó növekodóut mutatná
nak. akkor keiülno csak tor az adónál* 
lék kivetésére.

A pénzügyi kormány tudvalovőlog 
esoli-azlovók mintám olhtdúrozla, hogy 
az 1924. évi társulati adó pótlékának kl- 
vet énénél - moly tulajdonképpen az 
19211 •aa (i időtávra vonatkozik -*- flgyo- 
tórtibe fogja venni, hogy egy évvel előbb 
mennyi volt a vállalatok kimutatott nye
reség© s a többletet külön megadóztatja. 
Hogy oz az intézkedés mllj lehetetlen és 
ferde helyzetekre adnn alkalmat, elég, 
ha utalunk arra, hftgy például ogy vál- 
vnlat, melynek alaptőkéje 9c millió ko
rona. 1922-ben kimutatott, -* mondjuk — 
& millió kotoua tlssta nyoreségeti úgy au
ra a vállalat hasonló alaptőke mellett az 
1998-na üaletéra utáu — tegyük fel — 80 
millió korona nyuroréget mutat ki. t«r- 
móaMotwan a rohamosan leromló korona 
mellett. A tervezett adóügyi rtmdolkezés 
aaonbatt egyMertton a nyers eiűoiada-1 
tokra támaszkodva, millió korona ji- 
vcdvlemtöbbielet állapított meg egy ilyen

Vege felé közeledik az Általános 
Kőszén és az Eszterház.y-fcle ura* 
dalom harca. Az Eszterházy grófi 
uradalom már hosszabb idő óta 
pert folytat az Általános Kőszén 
ellen, Miely tudvalevőhíg a tatai 
szénterületeket bérli az uradalom
tól. A per abból támadt, hogy a 
MÁK állítólag önhatalmúan meg- 

: szegte a szerződés pontozalait s 
meg nem engedett gazdálkodást 
folytatott a bérelt területeken. A 
hosszú idő óta tartó perben leg
utóbb egyezkedések indultak niég s 
előreláthatólag most már rövide
sen egyezséggel fog zárulni a mur- 
már szinte a teljes szakiláaig el
mérgesedett perpatvar.

x Az Általános Faipari é» FakcrMke* 
delin! Rt. 5-én megtartott rendes ktizgyü- 
léso elfogadta nz igazgatóság altul elő
terjesztett. 1928. évi mérleget, mely 
195,542.448.88 korona tiszta nyereséggel 
zárult és elhatározta, hogy nis7.vén.von- 
kónt 200 korona (100%) osztalék flzotteB- 
sék n Mercur Vúltóüzleti Rt. pénztárai
nál Budapesten.

x A Földhitelbank Részvénytársaság 
dr. Paupera Fereno elnöklete alatt mer- 
kgmegúllapitó igazgatósági ülést tartott. 
Az évi mérleg 3.801,302.233 korona tiszta, 
nyereségei zárult és az igazgatóság « 
folyó hó 18-án tartandó közgyűlésnek 
részvényenként 4000 korona osztalék fiz®- 
tésóit fogja JuvhhoIuI.

Férfi- él női Clpő- 
kUianlf Mégékét 

résxletflzetésre 
naplárb.ii mérték után kés«tt«»' 
Némái te IréMyl, Sérk««»l» “■w 

imma

-v-
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ipz <Ároácska — 
<£>udáról 

elmondotta: Űaály Olona

Olyan túrosa Itt Budán. 
Vvór van és a Horváth-kertben 
^relmes párok sétálnak. Néha
iba, amikor kipillantok az öl
tözőm ablakán, egy-eiry ifjút la- 
S amint, busán úl a pádon. 

Fnnek talán nem akar eljönni ^"“árvácskája Budára mint 
Bus Fekete és Zerkovitzé eljött

— Az Árvácska különben 
komolyan mondom — .kere"’e 

találhatott volna jobb ha
tat. mint a Budai Színkört. A 
’elős arénában valahogyan 
óbban elhiheti) a fess kis masa- 

módlány bajos alakja, a Publi- 
kum is, a pestiek és budaiak 
Svaránt, jobbak, kedvesebbek, 
hangulatosabbak, tapsolósabbak. 
Az Árvácskában nekem nem
csak a szerep tetszik, de az a 
finom leányportre is. amit min
den este festenem kell.

_ Kedves itt minden Budán. 
Hangulatos és romantikus min
den Elfelejtjük és megbocsá
tunk érte, ha egyszeregyszer 
belecsilingel a villamos az Ár
vácska szerelmes dalába.

az öltözőkből.. 9

MEGINT AMERIKÁBÓL érkezett egy 
magyar siker hire. Heller Margit, a fia
tal énekművésznő irta meg Pestre, hogy 
f newyorki Capit ólban (nem is tudjuk 
hirtelen kiszámítani, mennyi ezer néző- 
lely!) kétszer próbát énekelt. Mire e so
rok napvilágot látnak, a fiatal magyar 
művésznő uj sikerrel gazdagította a ma
gyar világot és uj, sokezer dolláros szer- 
jődéssel saját magát, ami még a rossz 
talulakurzus mellett sem megvetendő 
iolog.

A SZÍNHÁZ tájékán is be
állott A SPR1CCER-SZE7ÓN. 
Ugyanis a színházi kiskapukból 
wyre-másra szaladnak át a szórnia- 
tok egy-egy pohár spriccerre a kő
teli kiskocsmákba. Egyik kedvelt 
színészünk (akit kollégái nagyon 
respektálnak az ivás terén) vezet a 
rpricccrezésben. Egy kollégája meg 
lt rótta őt, mikor korán reggel 
tpriccerezni látta.

— Hogy ihat valaki éhgyomorra 
három spriccertt — kérdezte.

Mire a jeles spriccercző fölényesen 
telelt:

— Szamár vagy. Csak az első 
(nsgy éhgyomorra!

SZÍNHÁZ RÖVID HÍREK

„Szaímaszáíon felfújt színészek 
tömege grasszál a színpadon. ." 
Hegedűs, Csortos, Rózsahegyi a sziniiskoíákróí, a vidéki 

színészetről, a műkedvelőkről
Emlékezetes még a közönség előtt 

Zilahy Lajos, a „Süt a nap“ szerző
jének az a cikke, melyben a vidéki 
színészettel foglalkozott. A cikk 
visszhangjaként számos hozzászólás 
hangzott el a legkiválóbb művé
szeink körében.

A színészet és kultúra ügyét szí
vükön viselő művészek és a mű
vészegyesületek, így a Színpadi 
Szerzők Egyesülete is foglalkozott 
a mai színészet nehéz problémájá
val.

Az ügy leghivatottabb bírái, a 
színészek közül:

Csortos Gyitla,
a következőket mondotta:

— Javaslom, hogy a sziniiskolai 
vizsgán nagyon erős és nagy mű
vészi kvalitással rendelkező bízott- 

Jy 
tók

— 'A szlnésziskolák pedig nem 
vetnek gátat a tehetségtelenek ter
jeszkedésének, sőt a szinésziskolák 
jóvoltából á

a leglehétetlenebb figurák kez
denek elhelyezkedni mindenütt,

ság — mely a színpadi szerzők, n 
színigazgatók és a szinészegyesület 
egy-egy 
hassa ki

megbízottjából áll — ad- 
a színészi oklevelet.
Hegedűs Gyula: 
emlékezetes Zilaliy Lajos 

— bár nem vagyok vidéki
— Az 

cikkhez __ _____ ____ _____
színész, — hozzászólok, mert sok 
embert akarok úgy erkölcsi, mint 
anyagi exisztenciájában megvédeni.

— A vidéki színészetnek két ko
moly és súlyos hibája van. A kor
mány nem törődik ezzel a nagyfon- 
tosságú kérdéssel. A direktorokat 
olyan súlyos terhek nyomják, hogy

Csodálom, lm egyetlen józan di
rektor álcád, aki színházat mer 

játszani.

amivel veszélyeztetve vannak a ko
moly tehetségek is. A hivatottak 
közül sokan elvesztik kedvüket.

Lassan a tehetségteleneké lesz a 
szinház, és a publikum nem fog 

színházba járni.

— Protekciós és szalmaszálön fel
fújt színészek és színésznők tömege 
grasszál a színpadon, veszélyeztetve 
az igazi színházi kultúrát.

Rózsahegyi Kálmán:

— A színházi állapotokra vonat
kozólag elmondom ezt a kis 
netet.

— Mariházv egri direktor 
resett és meghívott Egerbe, 
játsszam a Vén gazembert és

törté-

fclke- 
hogy

- r __________ - a Süt
a nap ot. Megállapodtunk a dátum
ban is. Egyszer csak levelet kapok 
Mariházy-lól, amelyben kér, hogy 
no haragudjék, de szeretné, ha ezek 
helyett inás helyett más darabban 
játszanék, mert ezeket az ottani mű
kedvelői annyira lejátszották, hogy 
lehetetlen előadni, nincs rá közön
ség. Én természetesen azt válaszol
tam, hogy a műkedvelőkkel nem 
konkurrálok.

MÁRKUS EMÍLIÁT,
mint hírlik, egy bécsi szín
ház német nyelvű vendég
játékra akarja szerződtetni. 

ÖTSZÁZ DOLLÁRT
kap egy estére Bécsben Marischk* 
Hubert, a kiváló osztrák színész.

RÉKAY ANDRÁS
az Operaház segédrcndezöje ren
dezi a Margit szigeti sportpályán 
szín rekerülő Antigonét.

A GR/VCI RENDŐRSÉG
betiltotta Cokor Tivadar „Vörös 
ucca“ című darabját.

A RENAISSANCE SZÍNHÁZ
egész sereg fiatal színészt szerződ
tetett. A jövő szezónban sorozatos 
előadások kérőiében fognak e íluta- 
lok bemutatkozni a pesti publi
kumnak.

BALÓ ELEMÉR
visszaszerződött régi gazdájá
hoz, Bárdos Artúrhoz.

mégrgyszer Amerikáról szóljon 
1 hrónlka. Diskay Sándor, a színházi vi- 
dg Diskay bácsija, egy napon pompát 
f'abásit vadonatúj ruhában dilitott be 
’ Newyorkba. Fülledt, rekkenö hőség 
■ lt. Diskay homlokáról sürü vizcseppek 
hullottak le. Ennek dacára mégis ega 
^nnpás kockás amerikai felöltőt is vitt 
’ ,áfin‘ Mifcor megkérdezték, boldogan 

honi, testvére. Diskay József, az 
nevii tfínorista küldött neki egy 

'■ sz halom finomnál finomabb ruhane- 
Amerikából. Olyan elegáns lett, hogy 

^áró sem viselt külömb 
ruhákat.

József különben már „össze- 
. maOának Amerikában egy egész 

~~ doJltlrban. Legutóbb eqy 
nX^<on’ közben, külön ter-

' rsiban tartott hangversenyt.
•

^r;,T?7’,. MM VETT SENKI, 
eladott. Min’ 

lr !,r,61 kteUk, sninéxznö cn 1101,1 folt érdekelve.
•

r^T°!:Sj TÜSKÜK u anáitek} 
Fr0u p'™ akl ’eoelóWra a!»»l.iX' » "avarban.

Heh Mariette Balaton-

A karísbadi 
méregkeverő 
Sebestyén Géza mesélte n kis történe

tet. A budai színház drámai hősnője, 
Szécsi Bözsi, aki most szerződött az Unió
hoz — Karlsl-adban nyaral. Betért egy 
cukrászdába. Csokoládét kért. Tejszínhab
bal. Belekóstolt Elhúzta a száját Pogá- 
nyul rossz volt. Hivatta a tulajdonosnőt.

— Ez a hab rossz — mondotta.
A termetes cseh asszonyság nem sz&- 

rétté volna visszavinni a csokoládét. In
kább ő is belekóstolt Az ég relé fordí
totta szemót:

— Ez rossz! Ugyan ne tessék mondani! 
Ennek ilyennek kell'lenni.

A színésznő fölény esőn szólt:
— Nekem mondja kérem? TUszcn én 

kolleganője vagyok. Most már belátta a 
főnöknő, hogy Itt hiába minden. Kicse
rélte a habot. Sőt huszonöt százalék ked
vezményt adott az árból. Hogyne. Hiszen 
kolleganőről volt szó. Búcsúzáskor meg 
!s kérdezte Szécsi Bözsit:

— Hol van kegyednek cukrászdája!
— Nekem, cukrászdám! — csodálkozott 

a színésznő.
— Hát azt tetszett mondani, hogy kol

léganőm — ámult h cseh asszonyság.
Szécsi Bözsi igenlően bólintott.
— Persze. Én körözött méregkeverőnö 

vagyok.

I
I

Antigoné
a Margitszigeten

Kint n morgitszigéti sportpályán már 
napok óla próbálják Hascnclever, az is- 
■nertnevü expresszióuista író darabját: 
Antigonét, molyét Tas József fordított 
magyarra. A hatalmas pályán impozáns 
omelvény épült. A szükséges tömegjeleno- 
teket többszáz tagú statisztéria szolgál
tatja. A próbák az esti sötétségben fák
lyafény mellett folynak.

Antigoné 8?.ercp't Oárdos Nclll, a Ro* 
naissanco veit tagja, Kreont pedig Gel- 
lért Lajos játssza. A baletot Brada Edo 
rendezi. Kísérőzenét Keleti Márton, a fia
tal muzsikus komponált a darabhoz, mely 
a szabad ég alatt kerül bemutatóra.

• Az Árvácska nem „árvácska** többé, 
mert örökbe fogadta a közönség kegye 
Az a lelkesedés és tetszés,, mellyel a kö
zönség „árvácskáját** cstéröl-estéro el
halmozza, bizonyítja, hogy az örökbe fo
gadás ténye komoly s hogy a Budai Szín
kör igazgatóságának még hosszú időn ál 
nem kell gondoskodnia színháza részére 
eg.v újabb „Arvácská“-r6\, amely Somo
gyi Nusl, Vadig Ilona. Kiss Ferenc, Rút
kai Mártonnal a főszerepekben, a hót 
minden estéjén fel 8 órakor színre kerül-

* A Budapesti Színház szeuzciós sikerű 
újdonsága, a minden esto zsúfolt háza
kat vonzó Nincs már zsidó Pesten! nagj 
látványos revü ma, vasárnap kétszer 
délután fél 4-kor mérsékelt és esto 8-koi 
rendes helyárakkal kerül színre: Kökéit], 
Ilona, Kmochné, Ferenezy Károly, Lata
bár Árpád és Bellák Arankával a fősze
repekben. Kökény Hona, Ferenezy Ká
roly és Latabár Árpád minden ének- él 
táncszúmát esténként tízszer is megismé
teltetik. E három kitűnő művész a nagy
szerű Tevőben legnagyobb színpadi dia
dalukat aratják. Féld Mátyás uj darab
jának jó híre oly gyorsan elterjedt « 
városban, hogy a Nincs már zsidó Pes
ten! nemcsak o havi, hanem már as 
augusztusi hónapi előadásaira is renge- 
teg előjegyzés történt. Természetesen c 
jövő héten is minden esto 8-kor e párat
lan Rikerü bohózat van műsoron.

Salamon Béla
minden este fellep a

szenzációs műsorában

Kezdete © órakor. Tel. 20-73

J
 egész tinóm minőségű es f n kór 
kivitelű francia fazonú ImIíaiI 
női líiíszíinsipónBk

Üz!etátszcrvezés mialt

Tenni*, tor.in, rtrand és ut-
• a <a5 cipók szürke és barna r> Inek- 

“gr.Jl >en vasiam vörös guinmilalpnal, 
niego-zható minőség, rérti nagyság

ban 120 e«e/.______________
f“X “ "*“• páiia a I iji nóni <bb minőségű, va
ll Quí 11I , Jdi dunlatalpú és francia fazonú, 
8r*1'?,1-1 ci’ősz. í.a bivaiybörtaippat ellátott 
ienUx«»,4»-nek. T'-rti nagyságban 240 ezer

P r|' ! "a.ila i ic^iobogyartnianvu 
120 to.r »«íiur íywmBluaiMncipónak

7-30 szántig. 13S ezer kor. paija 
3 >—35 számig____
C-TendálAb ^iőnlei-éa la minőségbeli 
wZlAÍBllCn>v!b és els-<>rangú kivitelben 
dup'a variassal ésgárantilt dupla talppal küoöld- 
rői ismét érkeztek ______  _______ _________
aivaly^'Upu t.i'cai c:p >k 33-41z'i.i 1OO 
ezer kor. Gydrmak ojumltmlpn v5sxon> 
clptí 2á—29-:g &O ezer kcr. Héziciptt gyö
nyörű kivitelben 90 ezer korona____

SCHAFFER cégnél, Budapest,
I. kar., DSbrcntal iér4-S. szám 
rde'ón: 5-71. Sdbr- es hőcinők most !•- 
axÁllitott árban, Kereskedőknek engedmény 

Vidékre utánvéttel

minden eifogadhafű áron
árusítom.

SZAKORVOS!
EZÜST tjALVAtiSAN-üuTAS. — Rendelés egész nap 

Ráköc7Í-íit 32. I. ern. 1. Rókimsai -femlxn.

Fehér M. Miksa férfiruhaáruhá^a csak Károly körút 16
Fradit és szmoking 

öltönyök kölcsönzése, keveset hi-znilt 
lértiruhák Itgoltíóbhrn kapliatJk. 
Bármién fórftruhAM** állan
dóan ve zek. Frost A. Ln o», VI.. 
S*rre--seii-i'tc.-« 47 Telefon 203-2Ó
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Jlz MTK | 
atlétikai viadala 5 

A Hungária-uti pályán rendezte \ asár-! 
nap dálután az MTK országos atlétikai 
versenyét, amelyen csupán hencLlcop- 
számok kerültek eldöntésre. Az eredmé
ny ok a következők:

800 méter handieap. 1. Kaiuróth (11TK) 
1:262 mp. 2. László (MTK). 3. Burger 
(FTC).

Súly dobás handieap. 1 Forbéth (FTC) 
1324 cm. 2. Deutsch (MTK.) 3. Gyurkú 
(TTC).

110 méteres aát he -dioep. L Ujfa- 
lucrky (FTC) 17A mp.

ÍX15úti mét rss staféta, hendicep. L 
MTK 18:50.8 mp. 2. FTC 3 MTE.

400 méter, han-ieep. 1 Pallaphy (MAC) 
515 mp. 2. László (MTK. 3. Gerő IL 
(KAOE).

Magasugrás, hendicep. 1. Törpényi 
(BBTE). 2. Stoinmetz (KAOE). 8. Steiner 
(MTE).

5006 méter, hendikep. 1 Orosz (MTK) 
16:11.4 mp. 3. Fohér (ESŐ). 8. Hartay 
(ESŐ).

Távolugrós, hendikep L Leichtag 
(MTK) 613 cm. 2. Gárdos (MTK). 3. Tör- 
pónyi (BBTE). )

Gerelyveiés, hendikep. 1. Gyurkó 
(FTC) 5246 cm. 2. Ujfaluczky (FTC). 3. 
Lőnie (UTE).

1500 méter, hendicop. L Leichtag (MTK.) 
4:13.6 mp. 2. Frtedmaun (FTC).

200 . er, hendikep. 1. W in tor (KAOE) 
23.6 mp. 2. VeioK (MTE). 3. Plavenszky 
(BBTE). y

Magyarország 
hrráh/iároi-óalnoliulgal 

Ba'Z*r%Á

Rokordközöuség jelent inog vstórnap 
délután a Millenáris-pályán, ahol a ma
gyar kerékpáros bajnokságok kerültek 
eldöntésre. Izgalmas és szép vorsouyck- 
ben volt alkalmunk gyönyörködni ás így 
az érdeklődés teljesen indokolt volt Ért
hetetlen azonban i. Szövetségnek a var- 
senyközben hozott határozata, amely sze
rint a 40 kilométeres távra kiirt hosszú
iévá bajnoki versenyt félórával a start 
olőtt 25 kilométeres távra változtatta át 
Ez teljét -n szokatlan eljárás, amelyet 
még a rendelkezésre álló idő íővidsége 
sem teez indokolttá.

A 25 kilométeres motorvezötéses ver
senyben ogyébkéní a táv közepéig Tóth 
István gyönyörű stílusban zezetott Biz
tos győztesnek látszott, győzelmi e»»élyeit 
awwbau meghiúsította hihetetlen balsze- 
roi.cbéje. A táv közepén gépét defektus 
.Srtn, nnk következtében két kört veszí
tett. Tóth István hatalmas klasszisát jel
lemzi az, hogy nagyszerű rivulisázal 
szemben, ennek ellenére is behozott egy 
kört, a bátralóvő táv azonban sokkal rö- 
videbb volt, semhogy ennél többot behoz
hatott volna. Az 1000 méteres bajnoksá
got Uharetzky nyerte.

Eredmények:
Bajnoki szamok: 25 kilométeres bajnok

síig. Bajnok: Tóth Gyula (Edison), 2. 
Tóth István (EiLson), 8. Plrtty Jenő 
(FTC). 250 méterrel nyerve, három kör
rel harmadik. Utolsó 200 méter: 27.01 mp.

1000 méteres bajnoki verseny. Bajnok: 
Uharetzky (BTC), 2. l’feiffer (Edison), 3. 
Eignor (FTC), 4. Grimm (Edison).

Egyéb versenyek:
Vidékiek vadászversenye. 1. őzlábon 

(Székesfehérvári TC), 2. Mavor (Székes
fehérvári TC), 3. Szabó (Székesfehérvári 
TC), 4. Bauer (Sopron).

Kezdők versenye. 1. Herer (Csillag), 2. 
Sánta (TTC), 3. Kratochvill (Vasas).

II.osztályú tőverseny, 1000 méter. L 
Ilávol (MTK). 2. Schwarcs (Jóbarát), 3. 
Zahary (MTK).

Haladók pontversenye. L Tóth (Jóba- 
rát) 12 pont, 2. Bohrnak (FTC), 8. Schmidt' 
(Világosság).

Tandemverseny 2000 méter. 1. Grlmm- 
Pfeiffer (Edison) 13.6 mp.. 2. Velvári - 
Mazák (MTK), 3. Pírity-Eigner (FTC), i 

Lehetetlen említés nélkül hagynunk a 
délelőtt meRtartott

kerékpáros virágkortót, '
amelyet a Szövetbég a bajnoki vorseny 
puv.'un eddig minden évben iiiogrendo-1

A szemkápráztatóan díszwi menet a 
MUlwinárie-pálj’áról indult ki és a Rá
kóczi úton, Xároly körúton, Andiűrnry 

r Stefánia úton végi-.vonulva, tért 
:Partira. A« UlíreMn müvMtJ 
6tlrt«*riwl Mátéit k,rókp4rM.m,. 
' u'“°, “‘ Krck 1. „Af. „a.nb.n TMlek

Mrébon « aivonrto. 
nrtf. tobfffrt a-btotí . írefp m'uicC

SPORT

Evezőseink
siftevrelaz (dinpiászon
(Bevezetés az első oldalon.)

Lapzártakor táviratozzék Párizsból: _____  ________
A 'iwámap eldöntésre került e ,-ezös- I (Olaszország), 2. GudwJu (Anglia).

Hz gpszágos

• versenyek eredménye: L Olaszorr z ág 
I 7:13 mp. 2. Magyarország 7:13.8 mp.
I IOjOOO méteres futásban 1. Fridecrico

Lapzártakor jelenük, hog^ vlzlpoló-csapa- 
tunk az uszó-olympiász első napján Angliát 
3:0-ás félidő után 7:0 arányban legyőzte.

futbaUbajnokság 
düntömépbőzése

Zz MTK óriási fölénye mellett, képtelen volt le
győzni a Szombathelyi Xtletikal Klubot — M. már- 

küzést megismétlik
MTK—SzKK 1 ti (1 ti) —

Kánikulai, tikkasztó forrósáéban 
játszották le vasárnap délután az 
üllőiuti pályán az országos futba.il- 
bajnokság dönt őrinér közőseit. A
Szombathelyi Atlétikai Klub csapa
ta legyőzvén öszes ellenfeledt, el
nyerte a legjobb vidéki csapat ói
mét s igy bajnokcsapatunkkal: az 
MTlx-val került össze Magyar ország j 
bajnokságáért vívandó küzdelemre. .

A mérkőzést nagy hőségben ját- . 
szólták le. Talán ez volt az oka an- < 
nak, hogy bajnokcsapatunk ki sem , 
fejezhető fölénnyel játszva, csak 
eldönt ellenül tudott végezni vidéki , 
ellenfelével. A nagy melegben a 
játékosok bágyadtan, kedvetlenül . 
mozoglak, ennek ellenére a kék- • 
fehérek úgyszólván az egész mér
kőzés alatt, de különösen a második 
félidőben állandóan támadásban vol
tak, míg a SzAK csak egyéni lefu- , 
tusokkal kísérletezett.

A mérkőzés eldöntetlenül végződ
vén, a szabályok értelmében logkö- • 
zelebb megismétlik. ;

A csapatok a következőképpen áll- 1 
tak fel: MTK: Kropacsek — Mandl, • 
Senkey — Stallmaoh, Nyúl II, Nád- 
ler — Braun, Molnár. Orth. Wink- ’ 
ler, Jeny. 1

Szombathelyi AK: Weinhardt — ‘ 
Nagy, Prém — Vámos, Szabó, Mó- J 
ritz — Kratzler, Mészáros, Holz- * 
bauer, Pahr, Németh.

A mérkőzés SzAK-támadással kez
dődik és már az első percekben 
kornerrel veszélyeztet A kék-fehé
rek haltáéra mezőnybe továbbítja a 
labdát a csatársor ossz játéka foly
tán Wlnklerhez kerül, aki a kitűnő 
gólhelyzetet elhibázza. A további 
támadások MTK-kornert hoznak. 
Braun lövi, de hibásan. Szombat
hely! támadás, majd Senkey hibája 
folytán korner. Kredméüytelen. Az 
MTK most már hosszan tar tó fö
lénybe kerül, a csatárok lövései rü-I _ _ _ ......
rün követik egymást Orth .‘tő mé- kapun. Á csapat többi" része^eiég 
térről meglepetésszerűen lő, de I gyengén szerepelt

Zfir»<í.‘ Tváncslcs Mihály
Weinhardt fogja. A tikkasztó hő
ségben az MTK láthatóan 
bicionálja a játékot A csatársor 
minden tagja aktív részt vesz a tá
madásokban, mig a SzAK csak el
vétve próbálkozik egyéni lefutá
sokkal. Közben Orthot lerúgják. A 
megítélt szabadrúgást ugyancsak ő 
lövi 30 méterről, amoly kárbavész. 
A 38. percben Braun-Molnár össz- 
játékából, nehéz helyzetoől Wink- 
ler szerzi meg az MTK vezet ó-gói- 
ját. (1:0.)

A gólra a SzAK heves támadás
sal válaszol. Igyekezeté* siker ko
ronázza, amennyiben a félidő utolsó 
percében Holzbauer révén kiegyen
lít. Félidő x.L

A. mérkőzés második részében az 
MTK egy kapura játszott Ötpercen
ként jut kornerhez a bajnokcsapat 
amelyek hihetetlen balszerencséje 
folytán kiaknázatlanok maradnak. 
A 8. percben Winkler gólfát rúg, 
Molnár és Braun összjátéka a 10. 
percben a szombathelyiek hálójába 
juttatja a labdát A biró a közép 
felé mutat a játékosok felállanak, 
midőn a biró Fenyves határbiró 
megkérdezése után eawllálja a meg
adott gólt. A SzAK most már tel
jesen kifulladva védekezik és csak 
a 40. percben kerülnek át a félvona
lon egy perore. Az MTK kemény 
támadásaival fejeződik be a mér
kőzés.

A bajnokcsapat a halfsor kivételé
vel kielégítő volt Tekintetbe kell 
vennünk a rettenetes meleget to
vábbá a balszereucsét amely a kék
fehéreket a mérkőzés alatt végig
kísérte. A közvetlen védelem is meg
tette kötelességét.

A Szombathelyi AK nem igazolta 
a róla elterjedt jó híreket KImszíb 
játékos a reprezentatív vörös Sza
bón kívül egyedül csak Weinhardt
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meglepetésszerűen lő, de I gyengén szerepelt

Eredmények:71 Csiipgaii’ 
vándordíjai 

;a MAe nyerte meg\ 
íme vá.áo,,l/a, llkuigi

I inu«í(ri atfötagirdink mnltbott nagy-1 
|aaa:tt aaarcplóao útin ai atlétika hírei 
tört-smen korreték fel a margitaxigotl 
pályái vasárnap dóirtán, roméivá, hogy 
a kitűnő .JHk“ rc ni Ilim bajnoki arodmá- 
nyolket mogiamítllk. llár a rekordok ol- 
L.aradUk, ennek ellenére la elég eaép „ ---------------------- --------- - —
eredményeket hozott a reép éa értéke, “ ««du^rda. 1. Andor (MAC) IW5 om. — 
véndonlljért vívott kőidéiért. Mint a, Vl"1. Z"!‘'ZC’ ’• MTK «.S mp.
előrelátható volt, a MAC nagy fölény- 2’ MAC 46.7 mp.
nyel 40 ponttal Jutott Időleges birtokába . ~
• trofeénak. art rabon a, MTK w „ont-1 x Cniraay-^náoráH vontere.lmdn,,- 
JAvid-______________________ 11 MAC 40 pont 1 MTK 17 pont I

100 méter. 1. Bakos (MOVE BSE) 114 
mp. — 109 méter. Tary (MAO) 55 mp. — 
MO méter, herulicep. Brunrer (FTC) 2.09 
mp. — 110 méteres gát, II. oszt. L Lu
kács (FTC) 20 mp. — 3000 méter, hendi
kep. 1. Besxnyék (FTC) 9.45 mp. 2. Lelek 
tag (MTK) 9446 mp. 3. PMvln (MTE). 4. 
Danyánovics (MTK). 6. Szeszler (MTE).
25 Induló. —- Magasugrás. 1 Andor ‘ 
(MAO) 171 cm. — Hármasugrás, hendi
kep. 1. Barca (BKAC) 1291 cm. Suly- 
dobds. L Darányi (MAC) 1262 óin. —

‘ Diszkoszvrtés. L Darányi (MAC) 3709 cm.
— rdv'tagrás. L Kovács (MAC) 635 em.

1.

lósport
Zllagt versenyed

A. júliusi mliing legirdokesebl, nyit futották lo 07. aiagl níirt?. *■ 
közönség rándult ki kedven, vJLí? 
nek lefutásához. A LovarenvUt „ ,6- 
csór kézzel állította össze a pX “T 
úgy a .portban, mint „ rondezért^' 
lemost s szépei nyújtott hálj, wíxZ’ 
géne k. A nap lóversenyét, e 74^1 
dleopot e favorit Agraat kerterben sy» 
to kedvező terhével s szép ,ti nsa teiu 
niesen lepte meg a szakértőket.

i. Szentendrei dij. 1200 m 1 
(7:10 r. Schejbal). 2. Kaperes (4 gaS?
II.).  3. liigo'o (4 Fridrith). F. m.”u^ 
’/. h., '/• h. Tót.: 1000:1(100. ““4

II. Eladók Ifpndikepie. 1300 m t u.
dame Méze (6 Stencil). 2. VlreeJa 
Kovács L). 3. Leonéra (6 Sajdik). J 
m.: Alpiou, Clfera, Pmztalegéay, Paa! 
kart, Papueshős. %h., 3‘/. h. Tót.- Mm.’ 
W00. 2200, 2000, 2:100. '

III. Tátrai hendikep IS0O m L
C1‘A Pretzneri. 2. F. Béla bácsi (gohXj) 

'SajtHí)- £ m-: Mönihstai, 
Cabochon Myosotis, Oetffold, Borgó 
iisienr c. l‘/s t., fejh. Tót.: 1000:1500' ;«w 
1800. A

IV. Kétéves nyeretlenek versenye i
Sachertorfe (]% Escli). 2. F^Ucon (1% r. 
Protzner). 3. Donna Sol (G Szabó L. II.)* 
F. m.: Fanatikus, Vézna. % h. 1 h Tót* 
1000:34000, 1300, 1300. ’ ’

V. Kétévesek elad óver senye. 900 m. L 
Sasa (4 Singer). 2. Rozgonyi (p, Sajdik) 
3. Fodros (C Stenezel). F. m.: Figurr' 
Harmatéképp, Csepel, Yatagan, Gáj, 8zit 
fa, Kotnyeles, Százszorszép. Ötnegyedé 
1 b. Tót.: 1000:3900, 1300, 1200, 1300,

VI. Hendikep. 1000 m. L Mikolt (p. 
Schejbal). 2. Falnszépo (12 Horváth). 3. 
Torán (12 Nagy G.). F. m.: Sárgám, Szán
dók, Disappointraent, Posouse, Josma, 
Tóga, Delmartino, Viktor Párkány Tót • 
1000:2200 1700, 8900, 5500.

Budapesti 
ílgetöves*senyek

I. Háromévesek versenye. 1600 m. L Il
dikó (Tomannj, 2. Izgató (Bcnkő), 3. Baj. 
társ (Novak). F. rp. Csaba, Hyen cinci, 
L.ti, Juss és Willburn Watts. Tót.: 10: 
90:27:33:29.

II. Handieap. 2000 m. 1. Párka (8teh- 
mann), 2. Lájcos (Toinann), 3. Flóta (Ma
szár). F. in. Schacu, Agenat, Pali, Xan- 
♦an, Keszkenő, Róbeit Tót: 10:18:15:21: 
21

III. Ercsü dij. 1700 m. 1. Végzet (No- 
vák) 2. Garam (Maszár). F. m. Isti, Be- 
seri, Gabi. Gay (Ibiid. Tót.: 10:96:40:57.

IV. Nóta dij. 2100 m. 1 Leleményes 
(Wachtler). 2. Guillotin (Novák), F. m. 
Bajnok, Jóvan. Tót: 10:12.

V. Grattan Beiig dij. 2100 m. 1 Aqua 
viva (Cassolinl), 2. Wachmann (Tornáim). 
F. m. Tibor. Tót: 10:10.

VI. Csepel szigeti dij. 2200 m. 1. Katica 
(Benkő), 2. G. Jóska (Maszár J.). F. m. 
Uraság, Lobogó, Vitái. Tót.: 10:24:15:18.

VII. Kettesfogatú hölgy-hajtás. 3000 m. 
L Ezredes—Orchideu, 2. Pancsi—Panna. 
F, m. Csobánc—(Hsakind, Jóság—Pilius.

Kiadja:
A

Hálószobák, ebédlők, uriszobák, 
leányszoba, előszoba- és konyha
berendezések, sezlónok, matracok 
íróasztalok, zsurasztalok, gobelin- 
éa bőrgarnitúrák, terrrajzszennti 
teljes lakberendezések, a legegy
szerűbb és legpazarabb kivitelben

készpénzért, 
értékpapírokért 

hitelbe
WVs ansadmtfinyal fcapMt**

Haas Miksa 
butnmaitTkerMkedí' *> lakhmrK><«<a“ 

■udapalt IV, HaJA ucca «•»* 
Defk tér H Krt«t« tér Miéit
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