
a 1O oldat dr»a 2000 kopona

*HÉTFŐI NAPLÓ
_________  100.000 K

---------------------_ _ _ 50.000 K
FJU»r. g^ES SZÁM ÁRA,
. .ror««Acon 2000 K. J«gOMUvMka«
>f;g^A«»»tri*b“a000 wtrák hor—

XV. évfolVam

1
POLITIKAI HETILAP

FELELŐS SZERKESZTŐ; Dr. ELEK HUGÓ

Budapest, 1924 Julius 21 26. szám

posta győzelmét 
Ducrei megóvta

vlzipolócsapata isméi íc- 
T“j,„críA<fi - WclssmülUr 1OO 

. iicren u) olimpiai rekordot átütött 
? _ Amerika uj ab b győzelmei a 
mnistollmiMszon - A magyar 
a„i ebédel adott a győztes magyar 

.ivók és a zsűri tiszteletére

A liberté jelenti: Ducret (Fran
ciaország). aki Posta mögött máso
dik helyen végzett, barátai unszo
lására mérsékelt hangú felebbezést 
nyújtott be a zsűrinek, amelyben 
hangoztatja, hogy az első hely őt 
illeti meg.

Hccesy követségi ügyvivő ma a 
vivők és a zsűritagok tiszteletere 
ebédet adott.

A vizipolóban Belgium es Ameri
ka mérkőzése, melyet amerikai fel- 
sólamlásra, mint ismeretes, meg
ismételtettek, ismét Belgium yyo- 
lött, ezúttal S:1 arányban. A maso- 
ahelyért folyt mérkőzésben Ame
rika 3:2 arányban győzött Svéd
ország ellen.

A 100 méteres úszás döntőjében 
Jomb- WeissmüUcr (Amerika) uj 
olimpiai rekordot állitott fel.
t A 200 méteres hátuszásban (női 
verseny) Bauer kisasszony (Ame
rika) 1 perc és 3.2 másodperces. er«l- 
ményével túlszárnyalta saját teg
napi rekordját Utána Malter kis
asszony (Csehország) következett 1 
perr és 31.2 másodperces eredmény
nyel.

A tenniszolimpiász döntőjében a 
férfi- és női egyesmérkőzésben az 
amerikaiak győztek. Bichards (Ame
rika) 6:4, 6:4, 5:7, 4:6 arányban 
ryözött Cochet (francia) ellen.

Uj fővárosa lesz 
Romániának

Kolozsvár, 1924 julus 20.
Román vezető körökbon általános az 
felfogás, hogy Bukarest nem lőhet a 

Megnagyobbodott országnak méltó fővá- 
2®a- Fekvése rossz, környéke nem vonzó 
” a város nem nyugati jellegű. A kor- 
”W megbízásából Theodoroscu mérnök 
egészítette az új főváros tervét, amely a 
JWkadú körök osztatlan tetszését nycr- 

nx?g. A (orv szerint az új főváros még 
^ Brassó lesz, hanem Erdélyben az Olt 
°*yo mellett épülne. Mondani som koll 

<7 a terv a 3övő zenéje. Mostanában 
Sl'‘',al nasyobb fejtörést okoz Romániá
ik a bsszarábiai kérdés, hogysem ko- 
JJ.yan gondolhatna egy új nagy metró- 
w'» WlMre.

VaMa győzött 
a sakk oíimpiászon

, Páris, jnlins 20.
J; sattclimpiász döntőjének nyol- 
« A fordulójában Vajda (Magyar- 
'■)l<^1!v,,|n}5'ert Colmajo (spanyol) 

■VMattenson (lett) nvert Havasi 
CbW tllen’ Euve Mol- 
““1 végződj 3át8ZrjAja d»nteUc-

A köztisztviselői fizetések július 
elsejei aranyparitásos megállapítá
sa nem elógitotto ki az. érdekelteket. 
A kormány ugyanis a százalókszá- 
mot olyan alacsonyra állapította 
meg, hogy ez mindenfelé általános 
elkeseredést. támasztott, amit fokoz 
az a tény is, hogy bizonyos tisztvi
selőkategóriákat illetően a pénz
ügyi kormányzat, nem helyezkedett 
ennyire rideg álláspontra, sőt több 
esetben kiváltságokat is kreált.

Az utóbbi napokban jutott nyilvá
nosságra a MÁV alkalmazottainak 
fizetésrendezése, amelyet az általá
nos köztisztviselői illetmény meg
állapítás néhány nappal megelőzött. 
A MÁV-fizetésrcndezés úgy tűnt 
föl, mintha arról külön megállapo
dás történt volna, pedig — mint a 
legjobb forrásból értesülünk,

a kormány a vasutasokat is a 
köztisztviselői fizetési osztályokba 
akarta besorozni, ami a külön 
MAVskálákba tartozó vasuta
soknak érzékeny anyagi vesz

teségét okozott volna.
A. vasutasok azonban sarkukra áll

PerMst reníefi el a konntinuzó 
a Mrúlypuccs vádlottjai ügyében 
A leire! wsfiraap értett le nz Sívészségre

1922. év október havában IV. Ká
roly király visszatérése, majd a 
nagyantantnak történt kiadatása 
után tudvalévőén letartóztatták a 
király kíséretében tartózkodó poli
tikusokat, Rakovszky Istvánt, Bc- 
niczky Ödönt, Andrássy Gyula gró
fot, Gratz Gusztávot, továbbá gróf 
Sigray Antalt, Boroevicini Ala
dárt, Lorenz Józsefet, Szinkovics 
Dénest, valamint több magasrangu 
katonatisztet, köztük Ostenburg 
Gyula ezredest is. A letartóztatot
tak ellen abban az időben

felségsertés és lázadás büntette 
elmén indult meg részint a poL 
gári, részint a katonai bíróság 

előtt az eljárás,

de az ügy polgári gyanúsítottjait 
óvadék ellenében, a katonai gyanú
sítottakat pedig óvadék nélkül ké
sőbb^ szabadlábra helyezték.

Időközben Andrássy Gyula gró
fot, Sigray Antal grófot és Ra
kovszky „Istvánt újból nemzetgyűlési 
képviselőjüké választották meg és 
igy szükségessé vált, hogy az el
járás f oly tathatása végett mentelmi 

Hangos ftifahadások ós fenyegetSdzések 
a gístásah Hzatas tanács^ozásaio 

Izgalmas mcghesz^Rf:sek a püstahivatatakhan, a főpds- 
íán és az igazgatósági osztályokban — & kiKületött ötös 
bizottság vasárnap á helyzetről tárgyalt — Memoran
dummal fordulnak a kereskedelmi miniszterhez — H pós- 

tások Rláv. fizetést követeinek
- A Hétfői Napló tudósítójától. —

jogukat a Ház felfüggessze.
A főügyészség el is küldte ily 

irányú megkeresését a nemzetgyű
lés elnökségéhez, de a nemzetgyűlés 
mentelmi bizottsága mindezideig 
nem tárgyalta le az ügyészség 
megkeresését.

A vádlott politikusok Dóleschal 
Alfréd egyetemi tanár, védőügy
védjük utján

állandóan sürgették ügyük vég
leges elintézését

és minden alkalommal hangoztat
ták, hogy kegyelmet nem fogadnak 
el, mert a bíróság elölt kívánják 
igazukat bizonyítani.

Különösen gróf Sigraynak oko
zott nagy kellemetlenséget az elin
tő -ós elhúzódása, mert Sigray fele
sége amerikai állampolgár leánya s 
a grófnak ahányszor csak útlevélre 
volt szüksége, az ellene folyamatba 
tett eljárás miatt útlevelét csak 
nagy üggyel-bajjal kaphatta meg.

A királypuccs ügyében
vasárnap szenzációs fordulat 

történt.
Vasárnap érkezett le ugyanis az

tak. követelték oredeti státusuknak 
és külön fizetési osztályaiknak fon
ta rtását — és 

a kormány a legutóbbi bérmoz
galom tanulságain okulva, nem 
emelt gátat a vasutasok köve

telései elé.
hanem teljesítette azokat. Ezért je
lent inog a MÁV. fizetésrendezésről 

I szóló rendelet — egy héttel később.
A MÁV-uak ez a kiválLságosabb 

fizetésrendezése azt jelenti, hogy
1 a vasutasok az áltagos köztiszt- 
. viselői illetményeknél 20 száza- 
! lékkai magasabb fizetéseket 

kapnak,
— anit meg is érdemelnek, hiszen a 
legfontosabb munkát végzik. Igen 
ára, — de

a MÁV kivdltsA;, jós fizetésreude- 
zése a legnagyobbfokú elkesere
dést váltotta ki a postások kö

rében,
akik ugyancsak mcgerőtetŐ, éjsza
kát és ünnepnapot nem ismerő szol
gálatot teljesítenek*

ügyészségre az igazságugymimsriaf 
leirata, amelyben közli, hogy a 
kormányzó a Rakovszky. Andrássy, 
Gratz, Boroviceni, Lorenz, Beniczky, 
Sigray és Szinkovics ellen folyar 
maiba tett felségsértési és lázadást 
bünperben per törlést rendelt el.

Az igazság ügy miniszter ennél fogy
va arra utasította az ügyészséget, 
hogy a megnevezett gyanúsítottak 
ellen — nyomban szüntesse meg aa 
el járást és erről végzési lég érte* 
sitse őket.

Értesülésünk szerint ugyajjilyefl 
tartalmú leirat érkezett a hadügyi 
minisztertől a katonai ügyészségrí 
is, amely a megadott kormányzói 
rendelkezés folytán a per katonai 
vádlottal, köztük Ostenburg Gyula 
ezredes ellen szintén megszünteti aa 
eljárást.

Az érdekelt politikusok közül 
Andrássy Gyula gróf Páriában van 
ahonnan éppen most utazik Lequefe 
tioba. Nincsen BudapestenRakovrtzfai 
István és Sigray Antal gróf sem. 
Beniczky Ödön, akit ez ügyben 
megkérdeztünk, lakonikusan csalt 
ennyit mondott:

— Nincs semmi mondanivalóm!

Tárgyilagosán meg kell állapíta-í 
ni, hogy a postások felzúdulása jo
gosult, amit bizonyít az a tény, 
hogy

a postások mindig ugyanazokba 
a fizetési osztályokba voltak be

sorozva, mint a vasutasok,
vagyis ők is a MÁV fizetési fokefc 
zatai alá tartoztak. Természetes te< 
hát, hogy ők igy teljesen elmarad
tak a vasutasok mögött.

Az I. fizetési osztályban GO, a IL« 
ban 40, a Jl.-ban .30, a IV.-ben 40-^ 
30—20, az V. ben 30—25—20, a VL- 
ban 20. a Vll.-ben 20, a VlII.-ban 14 
es a IX. fizetési osztályban 13—12—• 
11 aranykoronával kisebb a postá< 
sok fizetése, mint a vasutasoké. 

| Eszerint
| a postások 60—11 aranykoroná

val kapnak kevesebb fizetést 
mint a vasutasok,

pedig a fizetésrendezést megelőzőért 
egyforma fizetésük volt. Ez a fize
tési különbözet úgy keletkezett, 
hogy a postásokat az állami fizeté
si táblázatokba sorozták, míg a 
vasutasokat meghagyták a MÁV, 
táblázatban.

A postások óriási sérelmüknek 
mielőbbi orvoslását követelik a 

kereskedelmi minisztertől.
Ez a békés megoldást megkísérlő 

ltorv
I azokon a bizalmas tanácskozá- 
l sokon merült föl. amelyeket az 
1 elmúlt héten tartottak a postá

sok.
| Minden egyes postahivatalban. < 
[főpostán, az igazgatóság hivat aiaí
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Von H6. megbeszélések folytak a 
leendőkről,

több helyütt éles ki fakadótok 
hang zott fik el a méltánytalan
ság miatt és sokan a vasutasék- 
hoz hasonló erélyes rendszabá
lyok szükségességét emlegették.
A postatiszti kaszinóban formális 

értekezlet is vplt erről a tárgyról, 
mire az akció vezetői elhatározták, 
hogy

metnorandwmmaZ próbálkoznak 
meg.

Munkatársunknak alkalma volt a 
memorandum-bizottság ejp’ik tag

jával beszélni, aki rendelkezésünk
re bocsátotta a memorandum teljes 
szövegét, amelyből a következő 
passzusokat közöljük:

„...szükségét érezzük, hogy a ke
reskedelmi miniszter őnagyméltó- 
sdgának figyelmét ráirányítjuk a 
mostoha anyagi viszonyok alatt 
amúgyis majdnem összeroskadt 
postásoknak nagyfokú elkeseredé
sére és kétségbeesésére, amelyet a 
legutóbbi fizetésrendezés méltán 
Váltott ki belőlünk.,.**

.......Az 1924. évi 5000. M.E. számú 
■rendelet a postásokat a állami fize
tési osztályokba sorozta, ami fize
tésbeli degradálást jelent. Ez az in
tézkedés jogfosztás...“

A memorandum ezután ismerteti 
a fentvázolt sérelmeket, majd más 
összehasonlítást is tesz és megálla
pítja, hogy „18 év óta szolgáló hiva
talnokok ma is postafőtisztek, mig 
a hadseregnél legalább ő 
'A postafőtiszt békeidőben «... 
naggyal azonos fizetést kapott. Ma 
O postai őtisztnek 110, az őrnagynak 
g85 aranykorona fizetése van...**

A memórandnm ügyében és a leg
közelebbi teendők megtárgyalása 
báljából kiküldött öttagú bizottság 
értesülésünk szerint — vasárnap 
délután srítforuan bizalmas megbe
szélést tartott. A bizalmas tanács
kozás eredményéről semmiféle hír 
nem szivárgott ki, valószínű azon
ban, hogy még ezen a héten at- 
hyttjtják a memorandumot Walko 
lajos kereskedelmi miniszternek.

posta főtisztek, ima | 
legalább őrnagyok. 
békeidőben az őr-

Mese volt
i íírojliseti raílóttiMíis
Egy mániákus hazug agyszülemánye

Megírták a lapok, hogy pénteken éj- 
Hzaka beállított n főkapitányság köz
ponti űgyelotóre Jung Antal géplakatos 
én följelentést tott, hogy n Városliget- 
ben Jrtrabolták.

A följelentéelten a rablást úgy adta 
effő, hogy az Erzsébet kirúlyné-ut folől 
* Damjanich-utoa irányába tartott, mi
kor az Ipar csarnok közelében két ember 
ugrott ki a bokrok közül, nekiestek, üt
legelték, majd óráját, láncát áe több- 
názezer koronát tartalmazó pénztárcá
ját elrabolva, elmenekültek.

Fazekas detektivfőfeflügyelő azonnal 
hocsálátott, hogy a rablótámadókat 
kézrekeritse. Automobilon detektívek 
mentek ki a helyszínre, hogy a támadók 
lábnyomáról megállapítsák mén okülésük 
Irányát Jung Antalt is magukkal vit
ték éa megmutattattáik melyik helyen 
történt a rablás. A géplakatos rá is mu
tatott egy helyre.

A detektívek rögtön megállapították, 
hogy azon a helyen rablás nem történ
hetett. Egyrészt túlságosan közei van az 
éjszaka la népes Stefiin ia-uthoz, más
részt a megjelölt bokor olyan kicsi és 
olyan BÖrti, hogy teljesnéggel kizárt do
log, hogy abban két ember elrejtőzhetett 
yolna.

Jung orré más helyekre vezette a de- 
tektiveket, de a rablásnak és dulakodás
nak sehol sem találták nyomát .Tungot 
▼isszavitték a főkapitányságra és val
lató™ forrták. A géplakatos állhatatosan 
megmarndt amolMt, hogy őt tényleg 
kirabolták, csupán a helyet nem tudta 
pontosan megmutatni, úgy látszik Iz
galmában eltévesztette az utakot.

A detektívek végül la Jung családját 
keresték föl <’▼ érdeklődtek a géplakatos 
iránt. Itt tudták mag, hogy .Jung Antal 
képzolődő és mániákus, hazug, órája, 
lánca vohasem volt, pénze sem lehetett 
pénteken este.

J un got elbocsátották a főkapitányság, 
ról, do megigértették vele, hogy többé 
nem fogja a rendőrséget meeélvol tév
útra vsaeteá.

TahtíkoilBS most lenne o kedvező időpont, 
hoíy árucsere-viszonyba lépjünk OroszorszóMl 

Grata GucztAv nyilatkozata a Hétfői Naplónak
Üjabban ismét erősebben előtérbe 

nyomult az ipari érdekeltségeknél 
az a gondolat, hogy Oroszországgal 
közvetlen árucaereviszonyba lép
jünk s láthatólag több oldalról siet
tetik az erre vonatkozó akció mi- 
olőbbi lefolytatását, utalván arra, 
hogy az ország mai* gazdasági vi
szonyai mellett szerfelett nagy fon
tossággal bír az oroszországi relá
ció megteremtése. Kérdést intéztünk 
Gratz Gusztáv ny. miniszterhez, a 
mozgalom egyik vezetőjéhez, hogy 
remélhető-e a közeljövőben az 
Oroszországgal való kapcsolatunk 
perfektuálása s ennek nyomán egy 
erősebb export megindulása. Gratz 
Gusztáv e kérdésről a következő
ként nyilatkozott munkatársunk 
előtt:

— Most, hogy Oroszország meg
szakította Németországgal a gazda
sági kapcsolatot, az ismeretes ber
lini affér, a Handelsvertretung há
zának átkutatása miatt, taktikailag 
igen kedvező lenne nz időpont, hogy 
mi igyekezzünk a németek helyét 
— legalább egy kis részben — be
tölteni. Kétségbevonhatatlan ugya
nis, hogy rendkívül nagy érdekeink 

uvu- űződnek ahoz, miszerint iparcik- 
mifj i keinkkel Oroszországba is eljussunk. 

—-í- A mai ipari pangás, munkátlanság 
mellett csakis üdvözölnünk lehet 
minden újabb lehetőséget az expor-

Aratni mennek a texHlmunhások
Harmincszázalékos munkáshiány a textilgyárakban — A 
munkaadók bérjavüás helyett a prémiumokat akarják 
emelni A régi szövőgépek mellé nem akad szövőmester

(A Hétfői Napló külön tudósítójától.)
A háború óta jelentősen fellendült tox-(aratni vagy más gazdasági munkát vál- 

tilipart, az utbbi hetekben igen súlyosan 
érinti a munkáshiány.

X gyárak mintegy 30 százalékos 
munkáshiánnyal küzdenek

ma is, amikor tudvalevőleg egyre ijesz
tőbb méreteket ölt a munkanélküliség. A 
Hétfői Napló munkatársa kérdést Inté
zett ezzel kapcsolatban a keresztényszo- 
c iái ista Textilmunkások szakszervezeté
hez — amely a 30 ezernyi textilmunká
sok 65 százalékát irányítja — s a követ
kező felvilágosítást kapta:

— A textilszakmában azért van mun
káshiány, mert alacsonyak a bérek.

A szakmunkások, a szövömesterek 
nem tudnak megélni s inkább aratni 

mennek.

Ezért vanhlány szakmunkásokban a tex
tiliparban.

— Mnnkáshlány egyébként csak a régi 
gyárakban van. A textilmunkás akkordba 
dolgozik. A régi gyárakban régiek, rosz- 
szak a gépek üi; lassú a termelés, a leg
jobb munkás sem tud annyit keresni, 
hogy megéljen belőle. Inkább elmegy hát

Legaktuálisabb és egyben legel- 
szomorltóbb próblémánk a munka
nélküliség, amely az egyes üzemek 
redukciója, vállalatok megszűnése 
stb. következtében egyre katasztró- 
fállsabb méreteket ölt. A munkanél
küliség megoldását megnehezíti és 
uz amúgy is megdöbbentő mérete
ket fokozza az a tény, hogy az ál
lam július 1-ével elbocsátott közel 
WW a főváros 1200 tisztviselőjén 
kívül mintegy 4000 banki)ivatalnok 
es másfajta magántisztviselő ma 
rndt állás és kenyér nélkül.

Minthogy p, FZöpláldemskxata

Jogtudor és tanár harca 
egy szállítási vállalat irnoki állásáért 
Hatvan jelentkező egymást licitálta lefelé — Az elbocsátott tiszt, 
viselők tizszazaléka sem tudott még elhelyezkedni — Az ötvenezret 

megközelíti a munkanélküliek száma
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

tünk számára. Politikai motívu
mok ma már nem ifcen szólhatnak 
az Oroszország felé irányuló expor
tunk megszervezése ellen, hiszen 
Oroszország már több mint két év 
óta radikálisan szakított az addigi 
gazdasági rendjével s ma már bár
mely, kapitalista termelő-rendű ál
lam nyugodtan, rizikó mentesen ke
reskedelmi összeköttetésbe léphet 
Oroszországgal. Az ipari érdekelt
ségek egy szerv megépítésén fárad
nak most, mely az oroszországi kap
csolatot végérvényesen megteremt
se. Egyelőre kompenzációs alapon 
óhajtjuk az Oroszország és köztünk 
kibontakozó árucsereviszonyt meg
valósítani. Erre máris megvan ad
va az alap, miután évenként mint
egy 7000 vágón nyersolajat impor
tálunk Oroszországból s ennek árá
ból bőségesen kompenzálhatnák 
egymást a hazai, ipari vállalatok, 
melyek Oroszországba exportálni 
akarnak.

— Hogy Budapesten 
szerv alakuljon ki, mint_______ __
berlini Handelsvertretung, annak ma 
esetleg még diplomáciai akadályai 
vannak. Ennek előfeltétele ugyani's, 
hogy Magyarország hivatalosan is 
elismerje Oroszországot, ami eddig 
nem következett még be, de nyilván 
nem sok idő múlva mégis csak meg 
fog történni.

vállalatok,

egy olyan 
amilyen a

I aratni vagy nias gazdasági munkát vál
lal s a szakmájához majd csak ősszel tér 
vissza, ha véget értek a szczónmunkák.

— Egyelőre kilátás sincs a rövides vál
tozásra, mert a Magyar Textilipari Mun
kaadók Szövetsége éppen most jelentette 
ki, hogy ..azzal a gondolattal foglalko
zik, hogy

a jövőben béremelést a legkisebb mér
tékben vagy egyáltalán nem ad, ha
nem a prémiumok emelésével igyek

szik magasabb bérfizetést adni".

A munkásokat az nagyon elkedvetleníti, 
épúgy mint a munkaadóknak az u ren
delkezése, hogy az akkordszámítás alap
ját gépenként és óránként az eddigi 3 
méterről 3 méter 31, illetvo 78 centimé
terre emelte fel. Ez is gyengítettea kere
seti lehetőségeket s így nem csoda, hogy 
aki csak teheti, menekül a szakmától.

— Ha jelentős változás nem történik 
rövidesen a gyárosok bérpolitikájában

számolni kell egy általános textil
sztrájk lehetőségével

s azzal, hogy igen súlyos és komoly vál
ságba kerül a magyar textilipar.

szervezetekbe, tömörült munkanél
küli munkások száma több, mint 
25.000, a keresztényszociul istáknál
6—7000 ember van kenyér nélkül, az 
állásnélküli tisztviselők száma pe
dig tízezer, a munka nélkül álló 
egyének száma megközélitit az öt
venezret.

Ezzel az óriási jelentőségű 
problémával szemben a kormány 
eléggé nem sajnálható módon a 
halogatás álláspontjára helyez

kedik.
„Ankót“-et hív össze és tanácskozik, 

de még ezeknek az értekezleUi 
a határidejét is egyre 1-u k*s 
dlK minden oldalról szóró "‘V* 
kormányzatot F0>‘0^' °»ík , 
demokratapúrt nevében 08 » 
cióra szólította fel akor™“ ye‘ ak- 
nyö Miksa az épitfcS^Fá 
megindítását sürgeti, de hiáU:”’11 

me^Tog? aés6Syi‘s™telt 
tisztviselőinek gyoís eíhS?tott 
kedése

mtaisztóHumban

reszt a vidéki hatóságok és '“í 
Ságok nem fordulnak a 
közvetítő irodájához. Ha „ i “

ESSkel1 m"jJ
h Az egészen kétségtelen „SyMll

■z elbocsátott tisztviselők 
tudnak elhelyezkedni.

Ugyan hol is helyezkednének ell 
Hiszen a magánvállalatok is elbo
csátjuk alkalmazottaikat, a fizikai 
munkások is, munkaiéi kői állanak 
Ha néhanapján valahol állást hir
detnek, szazával jelentkeznek az as- 
piransok. j^. például a Haji, ti 
11a szállítmányozási vállalat hirde
tés utján Írnokot keresett az iroda. 
Jóba, ahol az lenne a teendője, hogy 
a rendeléseket felvegye és a béré- 
teleket számlázza. Erre az egészei 
igénytelen állásra több, mint hit- 
vanan jelentkeztek, köztük egy m- 
tudor és egy bölcsészdoktor 'tanár 
is. Valóságos harc fejlődött fi <u 
irnofci állásért. A jelentkeietU 
egymást licitálták lefelé. Ilyen kö
rülmények között nem csoda, ha

az elbocsátott tisztviselők tli 
százaléka sem tudott még el

helyezkedni.

az összes szakmákban, 
helyben, vidéken ós külföldön

MEISEL ÉST&RSA 
kereskedelmi egyeztető iroda 
Budapest V, Sálvány ucca 3.

Teiefón 42-72.
Szigorú titoktartás! Kiváló fisszeküttetéstk I

Mig Üzletünk átalakítása tart, 

rendkívüli 
kiárusítás mélyen 

leszállított árahhai 
ai 8s»oa raktáron levft gvermekruhá- 
ia'1 cikkekben (1 évestől h> eves korig)

Gyermokkalapok 
Matrózsapkák. . .
Fiú bársonyba]apók 
Selyem kötött gyermokruhák 
JStamin ruhák .... 
Kötött sapka és sál . . 
Gyapjú kötöttruha . . . 
Szövőt iskolaruhák. . .
Gyapjú kötöttkabátok. . 
Gyapjú kötött garnitúrák 
Bakfis szövetruhák. . . 
Felöltők és télikabátok .
Kirakatainkban áraink

Kaísínha KornÉhtf
flycrmfkruha küllínlcBessósek üzlete

Budapest, IV, Párisi ucca 1. Hj”

10.000
25.000 

.' , 80.000
80.000 
80.000 

. 800110 
’ 100.000 

150.000 
' 150.000 
' 200.000 
. 300.000 
. 400.000
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Győztünk

úzdelmc folyt i i A vil(lg valu. 
v“'? számottevő népe elküldte ‘“^^metropolisba, hogy 

t» rt^ szerezzenek hazájuknak, 
sóletet 8Z hívulljuk — sokszorp; 
■künk ■■ vnif ez a most lefolyó 
iTTniTa Aintóta a habé

in6} “Ktük amióta a belteszer- 
11 elvesz,SkoHságávnl és terror- 

elSk féktelen hatalmával 
ral- a a'mtták országunk és nem- .jesonkitotUk orwa amióta a 

eSoua kézéből kicsavarták 
k? “óta nekünk csak egy

Gfirgeg Istoán hépsiselőf emlegetik 
a íáoáros áj kersmilzíisaihl 

Bethlen pénteken Heinrlchhal, Rtpkávai s Hegyeshslmy- 
val a fővárosi egysjgespárt megállításáról tárgyalt

t hogy kulturális fö- 
ke! hogv kitartó akarat- 

I" írt bizonyítsuk be a győztes 
ifíid népei elötU hogy 'sírni igazsúgtalansug történt, 
a ingvar nemzet az európai 

siraban jelentős pozíciót er- 

fcranck első alkalma volt a pá- 
f‘ ,1’mpiász. ahol mintegy 45 

fiai keltek nemes versenyre 
sssl a kultúra egyik jelen- 

!Igában, a .portban, 
RiSeséggel tölt cl, hogy Ma- 

fiai idegenben egy, ha 
„ is ellenséges, de mindenesetre 

ik nem a legkedvezőbb atniosz- 
ban becsülettel megálltát, a be
let, az olympiász nemzetei ko

tta kilencedik helyet biztoaltot- 
k a magyar nemzet, szamara. Ket- 

n lengette a Szajna partjának 
le a magyar trikolort győzelme- 
a colombesi stadion magas ár
ui. Két olympiai vilúgbajnőksa- 
mondhatunk eddig magunkc- 
És mindenesetre ez a két első 

faelem és fiainknak sikerei a mn-| 
ik és harmadik vonalban büsz- 
_.l tölthettek el. „

Ma azonban, az olympiai gyozel- 
ink mámorában is, amikor reme- 
nk van arra, hogy győzelmeink 

külföld becsülését szerezték meg 
lmunkra, sokszorosan szükségét 
izük annak, hogy rámutassunk 

: mi lőtt volna, ha tudásunk és 
iszültségünk fegyvereit még ér
ti erőinkkel is alátámaszthat-

Bethlen István gróf miniszter
elnök, aki a mai nappal megkezdte 
nyári szabadságát, pénteken nagy
fontosságú tanácskozást folytatott. 
Erről a megbeszélésről különböző 
hírek terjedtek el, amelyeket fél
hivatalosan megcáfolnak. Munka
társunk

kitűnő forrásból
a következő információt szerezte:

Pénteken Bethlen István gróf 
miniszterelnöknél együttesen jelen
tek meg közös megbeszélésre fíipka 
Ferenc dr., a Gázgyár vezérigazga
tója. Heinrich Ferenc és Henyes- 
halniy Lajos. Heinrich a Nemzeti 
Polgári Párt, Hegyeshcdmy a Ke
resztény Gazda sápi Párt Wolff- 
ellenes része, fíipka pedig a Ke
resztény Községi Pártból kivált, 
úgynevezett bethlenisták képvisele
tében jelentek meg Bethlennél.

A megbeszélés tárgya a fővárosi 
egységespárt megalakítása és a 
választásokra való előkészület 

volt.
A megbeszéléssel kapcsolatosan

az a hír terjedt el, hogy Ters
tyánszky Kálmán kormánybiztos rö
videsen távozik és helyét Besse
nyei Zénó foglalja el. Ezt a hirt 
félhivatalosan is megcáfollak. Tény 
az, hogy

Terstyánszky kormánybiztos a 
közel jövőben távozik.

A távozás oka az, hogy Bethlen a 
főváros élére politikust óhajt állí
tani, aki a választás előkészítésé
nél az egységespárt érdekeit kép
viseli. Legújabban

Görgey István nevét emlegetik 
a korinánybiztosjelöllek között.

Hír szerint Bethlen már a fővárosi 
javaslat tárgyalását megelőző na
pokban hivatalosan is bejelentette 
a baloldali képviselőknek, hogy 
Terstyánszky t liberális politikus 
fogja felváltani a kormánybiztosi 
székben. A szocialisták és a liberá
lisok ugyanis kifogásokat emeltek 
Terstyánszky személye ellen a fő
városi választás előkészületei te
kintetében.

zületét rendkívül sértette, hogy a 
mérnök a szent helyet lo akarja 
bonta‘11! és elhatározta, hogy a 
mérnököt megöleti. 'Htokban embe
reket kereseti, akik vállalkozz&iak 
a gyilkosságra és 15.00(1 dinár jutal
mat Ígért annak, aki a tettet vég
rehajtja. A jutulomdíj által csábít
va, jelentkezett nála egy Hadzsi Ljo-. 
jin nevű kacsák (délszerbiai rabló)} 
aki kijelentette, hogy ő keres em
bereket a tett elkövetésére. Föl isj 
bérelt nyolc elszánt rablót. Ezek ki
lesték Bartos mérnököt, aki Drago- 
vics mérnökkel együtt Prizrend 
mellett végzett építkezési munkála
tokat. A rablók a kukoricásban búj
tak el. Amikor a két mérnök elment 
rejtekhelyük mellett, Hadzsi Ljojin, i • . . . . ac[ott

a két 
meg-

fehér kendőt lobogtatva, jelt 
az embereknek, mire a rablók 
mérnököt megtámadták és 
ölték.

A csendőrség a mohamedán 
letartóztatta, elfogták Hadzsi Ljo- 
jint is, aki kezdetben szintén taga
dott, de később beismerő vallomá'afí 
tett és szemébe mondta a papnak, 
hogy ő h' nlfe föl a gyilkosságra.

A me., rikolt Bartos mérnök 
Magyarországról került Délszerhiá- 
ba és megbízhatóságánál és elis
mert szakértelménél fogva válla
lata jól prosperált. *

pap’ot

Mi leit volna akkor, ha kultúr
ánkét nem gyengítették volna 

a széthuszások, egyenotlenke- 
k. Nem akarunk rekriminálni, 

m akarjuk a győzelmek fölötti 
'imiinket kisebbii«ni, de meg kell 

dánunk, hogy felkészültségüpk, 
isunk, készségünk az olympiá- 

nem a kilencedik helyre nyuj- 
l nekünk reményt, hanem a lég
ik közé.
i párisi olympiászon megálltuk 
lünket, de gondolunk-e arra, 

?.v sok másfajta olympiászon is 
Milést kell szereznünk a magyar 
nek. Annak azonban, hogy a 
ülést mások részéről kiérdemel- 

\az alapja, hogy önmagunkat 
üljük.

Az olympiász eggyel több ok arra, 
y a világ rajiunk felejtse sze- 
’ hogy megismerjék azt az or- 
Wt, amelyet eddig nem ismertek, 
(ismerjék azt a nqpet. melyről 
5 csak annyit tudtak, hogy 
„sai cs betyárjai vannak s 

nyereg alatt puhítjuk a 
. . Kz az olympiász is ké^segte- 
5 tette a külföld elölt, hogy a 
?Jar kultúra világrelációban is 

° b 10ffy ez a kultúra 
jak felveheti a versenyt a nyu- 

ín l i » kultúrájával, de meg is 
helyet a kulturnemzetek so- 

ismer meg ben- 
iln.,í. Apuinkra uj lehetőségek 

u életében, ha felis- 
> helyzetünket és hivatásnn- 

a,helyzet és ez a hivatás 
oan diktálja nekünk köte- 

"•^t: a megértést, a közös 
[>^Ubé:’téheUle“!ike,iést az 

*>’ wl In-n/ SZ<Lpuh atj uk magunk at 
■’i'ik tanai1 A1° evéu,1< m‘l ncm él- 

h °* ^‘fitet. mi nem mond 
Chotí-Xr közünk má-

URV IrÍJl 1Rfnla U|fy M é,‘ 
:j’ éleühíV h öj^lezkedniínl: 

élök'életéveL 'eByCn “

“"ilye kivil^Y az a, bea'>'
1 ÁllandóíiJ*vtunk az olympiá 

' sí l?1 8 meKnyitja a Le 
az aj magyar életnek.

Emelkedés várható 
a magyar fccMcfönk&tvények 

árfolyamában
Az Angol Bank szombaton folyószámlánkra 3,476.000 
fontot irt át a kölcsön első részlete fejében — A 

csönpapirokat nem bocsátják ki üzletre
London, julius

(A Hétfői Napló külön tudósító jától.) A Bank of England a 
napon 3,476.000 fontot irt át a Magyar Nemzeti Bank folyószámlájára 
a kölcsön első részlete fejében. A második részlet augusztus 19-én ese
dékes.

Ncwyorki jelentés szerint az ottani tőzsdén manővert kíséreltek 
meg a magyar kölcsön amerikai papirosaival. A manővernek sikerült 
átmenetileg egy ponttal leszorítani a magyar kölcsönkötvények ár
folyamát, ez azonban csak egy napig tartott. Ez a próbálkozás egyéb

köl

19. 
inai

ként jó jelnek tekinthető, mert hiszen manővereket csak olyan papí
rokban kit őreinek meg, amelyekben emelkedés várható.

Angol bankkörök véleménye szerint a magyar kölcsönkötvények 
árfolyama minden piacon emelkedni fog. A magyar kölcsöpapirok fix 
kezekben vannak s igy azokat üzletre nem is bocsátják ki.

Elkészült a vádirat 
a vesztegető mozisok elleír 

A mozicenzura és a filmkőlcsönzők
— A Hétfői Napló tudósítójátéH, —
Három évvel azelőtt nagy feltűnést 

kedtett az a vesztegetési ügy, amelynek 
során a főváros mintegy 15 legelőkelőbb 
filmkölesönzővállalatának tulajdonosát a 
rendőrség vesztegetés miatt letartóztatta.

Az Országos Mozgóképvizsgálóbizotteég 
teljesítette ebben az időben a fliincenzu- 
rát. A cenzúra szigorúan ügyelt arra, 
hogy szeinéremsértő vagy bünrecsábító 
képek ne kerülhessenek előadásra, do 
ügyelt arra is, hogy bizonyos képek csak 
16 éven felüli közönségnek szabad bernu* 
tatni. A film kő lesönzőknek igán sok kárt 
oko7X>tt a cenzúra szigorú viselkedése, 
mert a külföldről drága pénzen beszoru 
zett és kifizetett filmek ezáltal értékte
lenné váltak. A cenzúrához beosztott 
Hadnóty Géza titkár ügyesen ki tudta 
használni a film kölcsönzőknek ezt a ki- 
nos helyzetét Előre közölte velük azok
nak a képeknek a címeit, amelyek előadá
sát, a cenzúra be akarja tiltani, vagy ame
lyekre a korhatárt szabta meg és ezért a 
közlésért tekintélyes összegre rugó aján
dékokat kapott a IllmkölcsönzőktőL Majd 
később a már elutasított képekhez hami- 
sitott engedélyeket szolgáltatott ki, ame
lyek alapján más cím alatt a kölcsönzők 
mégis előadhatták fllmeikot

A fllmkölcsönzőket és Radnótyt letar- 
tartóztatták, majd a tábla később vala
mennyit magas óvadék el len éhem szabad
lábra helyezte, azóta közel három év telt 
el és a most megvádolt emberek már 
mind azt hitték, hogy az ügyet régen 
megszüntették ellenük. Meglepetésükre 
ma kézbesítették ki nekik az ügyészség 

I vádiratát, amely Radnótyt 15 rendbeli 
. megvesztegetés és közoki rathamisitáfl 
: bűntettével, a fllmkölcsönzőket pedig 
megvesztegetés és közokirathamisitásra 

' való felbujtással vádolja meg. A megvá- 
idolt emberek értesülésünk szerint kifogá-

Bárczy István
a főváros külföldi tartozásairól 
Elmarad a bázeli értekezlet — Táviratban tudatták 
hogy az angolok akadályozva vannak a megjelenésben

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Ma kellett volna elutaznia a fő

város megbizottainak Bázelbe, hogy 
ott a főváros külföldi tartozásait 
véglegesen rendezzék. Az utazás 
váratlanul elmaradt. Alkalmunk 
volt ez ügyben a bizottság vezetőjé
vel. Bárczy István ny. polgármes
terrel beszélni, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— Az utazás azért maradt el, 
mert szinte az utolsó percben Bázel
ből távirat érkezett, amelyben köz
ük, hogy az angolok akadályozva 
vannak az értekezleten való részvé
telben és ig.v a megbeszélés — egye
lőre elmarad. A távirat jelzi, hogy 
a ‘legközelebbi napokban levélben

I tudatják az értekezlet új terminu
sát és ei ‘ ...................| ____________ _____

; ügy részletei iránt érdeklődött. Bár- 
, czy István a következőket mon- 
jdotta:
i — A fővárosi kölcsönök hitelezői: iuuii> cjuucioa. ci ixjnnitrjiujn
I angolok, franciak es németek. Mint-'sokat nyújtanak bo a vádirat ellen, 
I hogy kölcsönről van szó, termesze- .amelyben kifejtik, hogy óriási anyagi ál- 
tesen más nomzetbeli bankok is ér- dozatok árán behozott külföldi filmjeik 

.(lekéivé vannak, amennyiben a köt- jolőadám állandóan a legnagyobb nehéz- 
I venyek egy részé másutt is olhelye- (nágek ráán történhetett osak meg, mert a 

1 i mindazokat a filmeket, ame
lyeket külföldön a legnagyobb tetszés 

j mellett adtak elő, itthon különböző üril- 
igyek mellett vagy nem engedte elöndatni 
vagy pedig csak azzal a megszorítással 
kerülhettek azok Rzinre, hogy kizárólag 
16 óvan felüli közönség nézheti azokat vé
gig. Előadják kifogásukban a megvádolt 
filmkölcsönzők azt la, hogy nem ők haj
tották fel Radnótyt ezekre a cselekedetek
re, hanem ő kereste fel őket, s Ők attól 
való félelmükben, hogy Budnóty mflg 
nagyobb kollenujtlenségeket fog nekik 
okozni, nem zárkóztak el kisebb-nagyobb 
ajándékoktól.

A vád tan ács a kifogó“oknt. csak oktő- 
herhonberben fogja tárgyalni.

rök imaház) karzatáról,hogy az*tel- ________________  „
jesen: el van korhadva, közveszé- HamlSfOfiat 1ZoOOOKaIfi 
lyes CS minden percben bedőlhet, ! Aranyat,ezüstöt, briliánst, ékszert, legdráí^bban vesz 

Lant. Hadzsi Rnsztcm vallásos bé?-1 Ivőncslcs ékszerész, Ulll. Baross a. 57

it és egyéb tudnivalókat 
Munkatársunk azután a kölcsön-' 
TV részletei iránt ZvrlnVlAdKH Rzí >• 1

venyek egy része másutt is olhelye- 
zést nyert, i — .............
Svájcban is. __ _ ______

lázért Bázel, mert a hitelezők meg
bízottjai itt állították fel a közös 
irodát. Ez az iroda intézi a közös 

I ügyeket.

igy ' Hollandiában es flimcenzura 
A tárgyalás színhelye lyeket külf

Meggyilkoltak
egy magyar mérnököt Prizrendben 

Egy mozllmpap bérelte föl a gyilkosokat 
Belarád, július 18.

A Politika cimü lap prizrendi je
lentés alapján közli, hogy egy Had- 
■:si Buszt cm Sport nevű mohamedán 

ip felbérelt rablókkal megölette 
'tartós és Dragovics mérnökökot, 
kik Prizrendben különböző építke

zéseket végeztek.

I A mohamedán pap megtudta, 
I hogy Bartos mérnök azt a szakvé- 
llemenyt adta egy Dzsámin (régi tö
rök imaház) karzatáról, hoirv az tel-
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Korszerű hitelpolitiKút sürget 
oz Ipar és Keresbeúelem

ezzel nemcsak a itazdasáKi élet fej- | >an némasággal járja* , u 
lődése van BsszefiíKgésben. de a , házak, vendéglőt 6, mnlsíév V ...................... ■s.ín.'xrfas* 

portékáinkat és kSat vaJ X?44**

Gazdasági életünk bénultsága rendezetlen hitelpoliti
kánk következménye — Az ipar és kereskedelem a 
mezőgazdaság újabb favorizálása ellen — A Nemzeti 

Bank hajlandó hitelt folyósítani
— A n él fői Napló tudósítójától. —

Minden gazdasági vállalkozás ma | azt azonban mindenesetre meg kell 
ebben az országban megakadt a valósítani valamilyen formában, — •• 
pénzhiány miatt. Az a deflációs; hogy a termelés folytonosságának 
politika, amelyet pénziigyminiszte-1 biztosítására az árucsere zavarta- 
reínk folytattak, odajuthatta az or-iZan lebonyolítására annyi hitel áll- 
szágot. hogy az abszolút pénztelen-' jón rendelkezésére, amennyit a vál
tói* miatt megakadt, a termelés, sőt főn szereplő cégek valóban képvisel- 
a kormány gátló intézkedései lehe- nek. Egyenesen az ország érdeke 
tétlenné tették a külföldi tőkének. követeli ennek n kérdésnek gyors,.

lődése van összefüggésben, de a 
munkanélküliség súlyos problémá
jút is ezáltal lehet megoldani, ha a 
vállalatokat üzemképessé tesszük s 
ezzel munkaalkalmat teremtünk. A 
válságos helyzet megoldásának sze
rintem egyetlen módja van, és e» 
az, hogy korszerű hitelpolitikát 
kell csinálnunk, és pedig abban a 
formában., bármilyen nehézség árán 
is. hogy egyetlen gazdasági kate
gória a másik rovására ne favo- 
rizáltassék, mert éppen megcsonkí
tott helyzetünkben c 
egyformán dédelgetett 
kell, hogy legyen az ipar, _ ___
kedelem — éppen úgy, mint a me
zőgazdaság.

i

portékájukat és kínai vaj, « —
Sággal klnálgatják. CMoí5éSl,',M,*• 
karporeeek kerülmk «15 
Nem tolakodók, nem l8 
e-alnto gyáva félolomma, teXÍÍ’*1' 
asztalra portékájukat és »
kon számolják le: ozw ’lk
amaz nogyvonezer korona N’"'1* 

Brdokel a sorsuk, wi.z__  .

Értesülésünk szerint a Nemzeti 
Bank készségét nyilvánította, hogy 
úgy áru-, mint financiális váltókat 
a Nemzeti Bank alapszabályainak 
keretén belül leszámítok Ebben a 

MiHcuiw icLLvrv « emuiul iw™i \UUUü* u. nviuenuch. Byura,. tekintetben azonban még gyakorlat 
is a magyar gazdasági életbe való lehetőleg azonnali elintézését, mert1 nem alakult ki. 
bekapcsolódását.

A gazdasági érdekeltségek szám
talan esetben rámutattak arra, hogy 
gazdasági életünk bénultsága a tel
jesen rendezetlen hitelpolitikánknak 
a következménye. Sürgették is e te
kintetben a kormány intézkedéseit, 
kaptak is számtalan esetben Ígére
teket, a valóságban azonban nem 
történt

Azaz 
amint 
hogy a 
kölcsön ---- ---------- ---------
megkapjuk, megmozdultak az agrár
érdekeltségek, és hir szerint sike
rült a kormánynál kierőszakolniok, 
hogy a font-kölcsönből az ipari és 
kereskedelmi termelési ágak mellő
zésével a mezőgazdaság részesüljön 
a hitel első áldásaiban. Arról is 
értesülünk, hogy a mezőgazdasági 
érdekeltségek azt követelték, hogy 
az aratás után piacra kerülő ter
ményeik ellenében kapják meg a 
kölcsönt és ezt a hitelakciót 10 szá
zalékos kamatozással bonyolítsák 
le. Hogy mit jelent ez, hogy mek
kora újbóli nemzeti ajándék ez a 
mezőgazdaságnak, elég rámutat
nunk abban, hogy a mai hitelpoliti
kai viszonyok mellett az ipar és a 
kereskedelem csak kétszeres, három
szoros, sőt négyszeres kamatozás 
mellett juthat igen csekély hitelhez, 
amellyel nem is tudja egészében le
bonyolítani üzleteit.

Természetes dolog, hogy az ipar 
és kereskedelem a mezőgazdaság
nak erre az ismételt és indokolatlan 
favorizálására, amellyel Magyar
országot az ipar és kereskedelem 
rovására valósággal privilegizált 
agrárállammá siilyesztik, tiltakozá
sát jelentette be. Ez a tiltakozás 
annál indokoltabb, mert értesülé
sünk szerint a mezőgazdaságnak 
szánt újabb hitelösszeggel a Futu- 
Tához hasonló újabb mezőgazdasági 
vállalkozásokat akarnak favorizál
ni, ami nemcsak kereskedelmi szem
pontból kifogásolható, de nemzet
gazdasági szempontból is.

A legsürgősebb teendő
rA Hétfői Napló munkatársa a hi

telpolitikai helyzet tarthatatlansá
gáról és annak az állami életre való 
veszedelméről beszélgetést folyta
tott közgazdusági életünk egyik, elő
kelő reprezentánsával, aki ezeket 
jnondotta:

— Tény az, hőgy nagy ipari és 
kereskedelmi vállalatok mn a leg
minimálisabb forgőíőkével sem ren
delkeznek és azt megszerezni sem 
tudják. Ennok következménye vagy 
az, hogy nagy lévén a kereslet a 
pénzben, csak horribilis kamat-áron 
lehet azt megszerezni, 
az. hogy a vállalatok 
üzemeiket annyira __________
amennyire csekély és folyton apadó 
forgótőkéjük elégséges. Véleményem, 
szerint a legsürgősebben megoldan
dó problémák egyike a most, fenn- 
dUÓ hitel krízis. Bármennyire is 
respektálandónak tartom a Nemzeti 
Bank alapszabályait, amely szerint 
a Nemzeti Banknak nem célja, hogy 
beruházásokra hitelt folyósítson,

semmi.
mégis csak történt valami: 
értesülünk, arra a hírre, 
Londonban jegyzett magyar 

első részletét rövidesen

vagy pedig 
kénytelenek 

redukálni,

I

™ | israokel a sor(mk Pl„.__
neacsonkl- .unint Mxlaltól-awtalú T™ 

az állomnak denütt ngyanawkka" a ‘ 
miermeke dnlatokkal bontják w »«

•, a keret- veszik el« nortákájnkat í!"*1’4'1 *

» ISTomzoH L ^kérdőm tőlük, how

Jíasarijk
a Szovjetnek ígérte Ruszinszkót

Bonyodalmak az elnök nyilatkozata körül

Prága, július 12.
A moszkvai kommunista kon

gresszuson Kreibich csehszlovák 
delegátus úgy nyilatkozott, hogy a 
kommunisták mindent el fognak 
követni, hogy Ruszinszkó Szovet- 
oroszországhoz kerüljön. A cseh
szlovák szociálista sajtó élesen meg
támadta a kommunista pártot, 
amire a Rudé Právo azzal felelt, 
hogy leközölte Masaryk köztársa
sági elnöknek egy nyilatkozatát, 
amit 1920 tavaszán Gillerson szovjet 
kereskedelmi megbízott előtt tett s 
amelyben kijelentette, hogy Ruszin
szkot úgy tekinti, mint Oroszország 
ideigelenes letétjét, amelyet az első 
lehetőségnél át fognak adni Orosz
országnak. Hangoztatta, hogy ezt 
hivatalosan mondja s a szovjet meg
bízottja közölteti kormányával.

A Ceské SÍ ovo esti lapja e nyilat
kozatra azzal felelt, hogy a köztár
sasági elnök az állam felelős ténye
zőinek tudomása nélkül nem tehe-

És a közönség olhiszi nekik. Ma n 
dapesf^n valóság kinai 
mót A csontuyakláncok ée 
c^ntkarköUík divatja hódít ExcSí 
alakjuk, amint feltűnik a bí?í 
kocsmák kavicson udvarán, 
szem feléjük fordul és szinte hiS 
mohosággal várják, hogy asztalS 
érjen a kínai. Nyelvüket nem Mik a 
ez nem fontos. Megbámulják forZ, 
gásu szómét és jókodvfl banálítá. 
mindjárt amránt órdklődík a n®ti < 
bor, hogy hol hagyta a copfját Nem 
tudják elképzelni a kínait a hagyor 
nyos copf nélkül. És a jámbor Xi 
árus együgyű mosolygással nevet 
egymásután ismételgeti ujjain raámol 
ez tízezer, húszezer, harmincezer.

Nem érdekli őt, amit neki monda! 
a hisztériás megcsodálást sem bonc 

, ja, változatlanul mosolyog: őt csat 
üzlet érdekli. Ezért kinevethetik r 
megcsodálhatják, akár meg is sime 
hatják. A fő, hogy tíz-, húsz- hóra 
ezer koronáért oladhassa nyaklú 
amulettjét, karperecét, amely termi 
teson sohasem látta Kinát s hazája 
terjed túl a német ipar városain.

De ma divattá lett ismét * kinai 
városok éjszakai életébe vteszatért 
békeidők egy emléke.

Fantasztikus hirek keringenek II 
, Szinte misztikus köd veszi körűi él 
kot. Sokan tudják, hogy a városok 

I tét hajnali életében piszkos kölvi 
odúikba hazatérő kínaiak elfogják 
utcák kóbor kutyáit és macskáit ét 
mulatós szakértelemmel megfojtva 
szik lakásukra, hogy azzal táplálta 
nak. Mások azt tudják róluk, hogy 
Ionos vonzalommal vannak a fehér 
iránt s „gáláns kalandjaikért" sün 
fizetnek olcsó portékájukkal. Pénst i 
adnak. Alkusznak a végtelenségig i 
végén is áruval fizetnek.

Csodálkozva kérdem tőlük, érdé 
volt-e messzi hazájukból eljönni és < 
portékájukkal kóborolni. Csak n 
lyognak, de választ nem adnak.

Bécsből kitiltották őket s azóta 
gyár országon keresnek boldogn 
Hogyan élnek: — 6cnkl sem tudja, 
csinálnak? — nem árulják el. A rém 

»ég figyeli őket Nem törődnek i

i

tett ily nyilatkozatot. A Riidc Prá- 
vo erre ismételten kijelentette, hogy 
az elnöki nyilatkozat történelmi 
tény. Bármennyire is nincs okunk 
védelmezni a köztársasági elnököt 
— írja a lap — akivel nem értünk 
egyet, a saját bábjaival szemben 
kénytelenek vagyunk megállapíta
ni, hogy Masaryk nyilatkozata min
den bizonyossággal megtörtént

A cseh-szlovák sajtóiroda ez ügy
ijén a külügyminisztérium nyilat
kozatát közit A nyilatkozat kije
lenti, hogy a szövetséges és barát
ságos hatalmakkal 1919 szeptember 
19-én kötött szerződésen kívül nin
csen semmiféle más szerződés, amely 
PuBZinszkó jogi helyzetének meg
változtatására irányult volna. A 
Rude Právóban közölt elnöki nyi
latkozattal szemben a külügymi
nisztérium kijelenti, hogy a nyilat
kozat az említett fogalmazásban és 
értelemben sohasem történt meg.

I

Divatos lett a kínai nyaklánc
Megjelentek ismét a kínai árusok Budapest utcáin — Senki sem 
tudja; hogy mint élnek — Bécshől kiutasították őket — Budapesten 

minden lépésüket figyeli a rendőrség
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Apró, mélyon iilő, fordevágásu szmük- te őket és a nagy városok éjszakai éle- ,WOM vmi. m«u ■
kel, örökké mosolygós arcukkal ismét | tóben nem egyszer fordult ölő velük csak mosolyognak sunyin és csodál* 
megjelentek Magyarországon a hók ovi- .. xr«i«rr>i 3n*iia„x>
lúgból jód ismert alakjai a kávéházak
nak és éjjeli mulatóknak: a kínai áru
sok. Békében alig volt valamirevaló vá
ra*, vagy falu Magyarországon, amelyet 
be nem jártak volnu. A falu népe, gye
rekek, asszonyok csodálkozással gyűl
tek köréjük, megbámultak, sárgásbarna 
színüket, örökké mosolygóé arcukat, 
hosszúkás, dologtalan kezüket és babo
nás borzadalommal nézték, amint egy- 
ináamallé kirakosgatták szappankőből 
készült nagy hasú, sokkezü torz bálvány
isteneiket, amelyeket áruba bocsátottak, 
amiközben érthetetlen nyelven próbál
ták elmagyarázni Isteneik sorsát, hogy 
eredményesebben rásózzák a hiszékeny 
emberekre mosó portékájukat

A városokban ismerték őket majdnem 
név szerint. A kávéházak, vendéglők, 
éjjeli mulatók törzslátogatói voltak ők. 
Kis bőrtáskájukból itt is, ott h kirakos
gatták isteneiket s potom pénzért min
denki vett egy ilyen „talizmánt."

Valami titokzatosság vette körül éle
tüket. Nappal alig voltak láthatók, csak 
mikor loszállt az est, tértek elő ismét 
odúikból. A rendőrség már ekkor flgyel-

kapcsolatosan valami különös tragédia. | türelemmel rójják éjjelente a várt* 
A háború rfső idején aztán egyszerre > utcáit s nesztelen némasággal ÖUr™“ 

eltűntek. Amily nesztelenül lepték el a .be a fényesen világított éttermekbe 
fővárost és a vidéket, ép oly észrevét- mulatókba, ahol minden asztalnál 
lenül egyszerre csak nem látták őket, j ^n pakolják ki portékájukat és sterw 
llavasz, sunyi mosolygásukkal nem ki- i egykedvűséggel ismételgetik: tíz-, ni 
nálgatták többé portékájukat s a hú- : harmincezer... Ennyit már maWJ 
borús napok első lázában nem is gon- 1 ’8 tudnak, többre nincs is szukmí 
dőlt senki arra, hogy ezek a s$rgabő- i legalább is ezt mutatják. Csak r* 
rüek, ezek a hangtalan kínaiak miért is , remiik és sunyi mosolygásuk 
tűntek el egyszerre. Már javában dö- |többet^ de erről senki sem tud. 
rögtok az ágyuk s a frontokon folyt ajl< T,--J
vér, amikor a nagyvárosok rendőrségei 
ráeszméltek arra, hogy ezek a hangta
lan, sunyi kínaiak, akik bőbeszédűség
gel kínál vatták kőisteneiket, voltaképpen 
nagy külföldi vállalkozásoknak expo
nensei, részben a külföldi kémhálózat 
szervei, részben a nemzetközi leány ke
reskedelem legrafflnáltabb ügynökei, 
akik százával és százával exportálták 
annakidején a vengerkákát a külföld
nek. I

Hat évvel a háború után a főváros i 
utcáit, sőt falvakon és vidéki városok
ban újból feltűntek a kínaiak. Mintha | 
csak tegnap láttuk volna őket utoljára, i 
ugyanolyan ravasz mosolygással, hangta-1

ötven van belőlük Budapesten és mi 
egy 150 a vidéken. Honnan jöttek, J 
mennek, mi a céljuk, nem áru’ják el

Legjobban mulathat i

Sziget SzinpadM
9 6rMl éJW’fl 

brílliáns felírt li*
TalatonsiAm 5 írttól M-T*

I Deutfch Pál,gyufanagykerefkedő£2S0
{ Biidapeat vil, akácta-u. 10. Telefon; J. 82.71 SOrggnycImt „Detufa** Poitatakarél<pénxtórlMS"’^J^*
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i»t. kont»os ' Iklllliví82et. a magyar 
A '"Skewire v011- Hangjának nőm 

opera W»e B0k.30k ragyogó, diadalmas 
l»,l! itthon, som külföldön. Arno- 

„ «n Múv&rotanok logjoM, elsői 
[W^Xolf nemcsak mint énekesnő,

A szíve öltő met”*

.őrséggel és megpróbáltatással, volt 
X « öeta Háromszor ment férjhez, 

férje, Somló Nándor dr., nem- 
A Hrie. do orvosa, tanítója, impresz- 

Eriója volt. Egyaránt szerelmse a fe- 
P" _k a pompás asszonynak és a mu- 
itSro’k. 0 mellette Ivóit fel művész, 
halvája gyönyörű magaslatokig.

Imikor Körn’iey Bélánó lett, már el- 
írto a logtöl.bot, azt amit Pályája adhat 
tz énekesnőnek.

Jlchz Józscfné már nem a saját maga, 
, holnapiak lövőjén dolgozik: énekisko- 

volt És meleg, pihentető boldog ott
hona. Start, dicsőséget, kulisszákat és 
fájdalmakat feledtető...
Egyszerre lolt első s maradt tíz éven

— visszavonulásig — mindig. Tud
ta megszorozni is, megőrizni is a sikert 
2 India csorbítatlan szépségében konzer
válni közönségében a nagy sikerek forró 
emlékeit
ís a perzselő asszouyi szépségét is mog 

tudta őrizni.

A Manón Lescaut, a Pillangó kisasz- 
Bzonyl Szamosi Elzának maga a nagy
terű maestro, Puccini tanította be.

Bajongott értő Puccini. A Pillangókis
asszony bemutatóján nem a sikert látta, 
nem a taps zenéje visszhangzott szívé
ben, hanem az ő éneke, játéka, egész ala
kítása.

Lázban volt, boldog és áradozó enthü- 
paszmussal hálálkodott és csodálkozott, 
mejd álmodozóvá révedezett d a tekin
tete és halkan és szinte áhítattal suttogta 
maga elé:
- ö az, akit elképzeltem, az alkotás 

éráiban!... •
Meghódolt előtte a Dollár is.
Amerikát vendégszercpléso a tomboló 

síkor jegyében folyt le. Tele volt a még 
olyan színház is, ha Szamosi Elsa éne
kelt benne. Pedig az opera amerikai hí
vei csak a világ legjobb énekeseinek, éne
kesnőinek tapsolnak. És Nowyork tom
bolt, amikor meglátta, végighallgatta a 
magyar Carmentl

Szamosi Elsa. a magyar művésznő, vi- 
Iágstur lett Amerikában. Esténként 2500 
dollár fellépti dijat kapott s főúri ellá
tást az előkelő szállók egyikében.

A Metropolitan jegyeit esténként nagy 
ázsióval árusították, mindenki látni, hal
lani akarta ^magyar Carment. És ha 
fölzendült ajkán a híres ária:

».A szív szerolmo úgy csapon?.. .** a 
mámorosán fojtott csend után úgy zú
gott fel a fergeteges taps, mint még sen
kinek azelőtt.

A Yenki tapsolt, a Dollár behódolt a 
magyar művésznőnek

Néhány hónappal ezelőtt pénzügyi kö
rökben nagy feltűnést keltett a főváros 
egyik legnagyobb bankházának, a Weisz 
Emil és Társa cégnek váratlan össze
omlása. A cégtagok — Wcisz Emil és 
őszi Gyula — tudvalevőleg mintegy 8 
milliárd korona kárt okozva hitelezőik
nek, megszöktek a fővárosból. Nemrégi
ben a megszökött bankigazgatók ügyvéd
jük utján egyezségi ajánlatot tettek a 
hitelezőiknek, amelyeknek egyik feltétele 
az volt, hogy bizonyos tekintetben kárta- 
anitják ökot, ha előzetesen visszavonják 
följelentéseiket és igy módot nyújtanak 
nekik a visszatérésre. A hitelezők tény
leg viszavonták panaszaikat

és erre a vizsgálóbíró is visszavonta 
az elfogató parancsot.

Weisz Emil és őszi Gyula azonban igé- 
rotiik dacára som jöttek vissza Buda
pestre, mire egy hitelező újból megtette 
800,000.000 korona erejéig ellenük a fel
jelentést és igy a vizsgálóbíró

újból kibocsátotta ellenük az elfogató 
parancsot.

Azt mondják, amikor Amerikából ha
zajött, a hangja már nem volt a régi. A 
tok munkától, nagy mogeröltoitéstől, 
mintha vesztett volna régi fényéből, tisz
taságúból.

Akik hallották utolsó szereplés© alkal
mával, más véleményen vannak.

A nyilvánosság el:tt utoljára 1928 de- 
ep-inbcr 31-én énekelt. Várszínházban. 
Megesett a szive a direktoron éa fellépett 
nála, hogy legalább cgytFzor legyen telt 
tattá.

klőkolő, cstólylruhás közönséggel tolt 
meg az inlirnnsan meleg óh kedves kis 
diliház nézőloro, a páholyok ragyogóak 
'01 tak éő az egész előállás alatt az iz- 
RRloni láza zsongott a nézőtéren — várta 
mindenki Szamost Elza számát, mert hi- 

A'-n a sok autó, magán fogat, az egész 
’iioiv -g csak az ő kedvéért ment fel a "árba.

temót hullottuk a Oarmcn-áriát! 
inllottuk a régi Carment és a hang, 

Rl^f'n'ndcn minden régi szépség a rő- 
pv' nfyyor^i Mctropolitan vagy a ma- 
^n.r *{'r<ilyl Operaház és a Várszínház 

g és föld. Do a taps, n ici]ce»í>dófl, 
^gyönyörűség között nem volt különb- 

mon<,j*k. Amerika után Szamosi 
.S ÍW" vesztett, a szépségéből - 

HWkn;‘k

a szeged—rókusi, kaposvári és péesi műhelyeket
Főműhely lesz Szombaihslyen — A mwöonyjavitások 
nagy részét Szombathelyen fogják a jövőben végezni

— A Hétfői Napló munkatársától.—
MÁV igazgatósága a szanálás-1 elsősorban a mozdony osztály okát, 

ov.* kapcsolatban nagyjelentőségű; mert Szombathelyen sokkal gazda- 
űzeinegyszerüsitésre készül. A csőn- sávosabban lehet a mozdonyjavita- 
ka ország területén ugyanis több sokat eszközölni, mint a szetszor- 
olyan műhely maradt, amelyek,-tan levő műhelyekben, 
miután az üzletvezetőségek terülő-i ..................................
tőnek nagyrésze elveszett, 
gessó váltak. Ilyenek a 
rókusi, kaposvári és pécsi műhelyek, 
amelyeknek munkáját jórészt 
tudják végezni a főműhelyek, 
igazgatóság éppen ezért érte»^. 
seink szerint elhatározta, hogy

e három műhely üzemét vissza
fejleszti s heh, ettük a szombat

helyit épili ki főműhellyé.
Horváth 

főnök ezzel .. __ ..................
bán a következőket mondotta 
Hétfői Napló munkatársának:

— Az igazgatóság a szeged- 
rókusi, pécsi és kaposvári mű
helyek üzemét máris erősen re
dukálta. E műhelyek szanálá
sát úgy oldják meg, hogy egyes 
üzemeit Szombathelyre hozzák,

A 
sál

űze-terule- — a szombathelyi műhely iize- 
l - i0' iueit ennek folytán jelentősen ki-

i í énitik s a három másik műhely be- 
lu/ieI.ye,<.’i rendezéseit a szombathelyi műhely
reszt Ael ben helyezik el. Nagy apparátussal 
Y , 7‘l törlénik az átszervezés, átköltöz-
ertesulé- ...

átköltöz-
! ködés s bár

j újabb építkezések egyelőre nem
| l.o.xnL a KTilHl fholvi miíbplv

!
Jenő MÁV műhely-1A megszüntetett műhelyek mull- 
a, kérdéssel kapcsolat-1 kásái átkerülnek Szombathelyre s 

' "i a; Szegeden, Kaposváron és Pécsett 
(csak minimális létszámú mübely- 
! munkás marad.i

lesznek, a szombathelyi műhely 
rövidesen mmnühellyé épül ki.

— Ezzel az i i szervezéssel magya
rázható egyébként az, hogy a leg
utóbbi létszám apasztás során a 
szorftbathelyi MÁV-mühelyből alig 
bocsátottak el két-három embert.

Háztetőkön
strandolnak

Egy binKcÉg bűnügyÉnek 
bonyodalmai

Weisz Emil és Őszi Gyula eben ismét kiadták a már 
visszavont elfogató parancsot — A vagyonukra elran- 
delt bűnügyi zárlatot feloldották — A cég több hitelezője 

ellen is megindult a büntető eljárás
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

nyújtottak be a bírósághoz, amelyben a 
Weisz Emilék ellen elrendelt bűnügyi 
zárlat feloldását kórelmezték. A vádta- 
náca természetesen néhány nappal ezelőtt 
oleget tett ennek a kérelenmck és fel
oldotta a már korábban elrendelt és fo
ganatosított bűnügyi zárlatot.

Ezután újból met 
:ségl tárgyalások, am 
! eredményre vezette); 
idalmakat szültek. íhm 
íis a tárgyalásukon szerzőit adatok alap
iján kiterjesztette vádját Weiszék több 
inagyob hitelezője ellen, akik állítólag a 
i letétjükben lévő és Weiszék tulajdonát 
képező nagyórtékü és milüárdokra rugó 

(papírokat exokutálták és a befolyt ösz- 
I szeggel önmagukat kielégítették.
; A panaszt tevő hitelezők szerint ehez 
i ezeknek nem volt joguk, mert az ügyben 
: csődeljárás is van folyamatban és igy a« 
j összes hitelezők csak egységes kvóta 
! alapján kártalaníthatok és egyik sem 
i kaphat nagyobb összeget, mint amennyi 
a kvóta alapján őt megilletheti.

I A hitelezők túlnyomó nagy része által 
! beadott újabb feljelentés tárgyában a 
| rendőrség a napokban, kezdi meg a fel- 

KözbcD az összes károsultak kérvényt | jelentett cégek lúgjainak kihallgatását.

' az cgyoz- 
■iolyott, hogy
■ ,iabb bonya- 

, iélező ugyan*

Negyven milliárdra szállítják le 
a francia reparációs igényeket 

Amerika érdeklődik Európa szanálása iránt — Német
országot meghívják a konferenciára

Berlin, július 20.
Mint Párizsból \ jelentik, ottani politi

kai körökben úgy vélk, hogy ha a lon
doni konferencia sikerre vezet, akkor 
Európa kétségkívül nagy fon*, osságú for
dulóponthoz ért.

A szakértői javaslatok leszállítják 
ugyan a. reparációs igényeket az ad
digi 132 milliárdról 40 milliárd arany
márkára, do a franciák ma már úgy 
is tisztában vannak azzal, hogy Né
metország ennél többet nem tud és 

főleg nem is akar fizetni.
A franciák számára a szakértői javas- 

1 atban foglalt megoldás azért volna 
nagyjelentőségű, mórt Németország flze-

tóai kötelezettségei ezután már nem köz
vetlenül Franciaországgal özemben álla
nak fenn, hanem nagyrészt azokkal az 
amerikai és angol bankárokkal szemben, 
akik a Nómotorwzágnak .nyújtandó köl
csönt. folyósítani fogják, francia körök
ben meg vannak róla győződve, hogy 
az amerikai kapitalizmus sokkal erélye
sebb módon tudja majd követelését Né- 
mtországgal szemben érvényesíteni, mint 
az egész francia hadsereg együttvéve.

A kulisszák mögötti harcoknak egyik 
legfontosabb ütközőpontja, hogy a fran
ciák

a jóvátételt bizottság haláskörének, 
megszorításához nem akarnak hozzá

járulni.

talán.

A londoni konferenciának rendkívül 
nehéz pénzügytechnikai kérdéseket is el 
kell intézni, s mivel ezek a pénzügyi 
kérdések politikai kérdésekkel is szoros 
összefüggésben vannak, nem lehet, arra 
számítani, hogy az összes kérdéseket 
megoldják.

A londoni konferenciának egyik leg
fontosabb jelentősége Amerika érdek

lődése a jóvátételt probléma iránt, 
ami az egész háború utáni reputációs po
litikának egyik legfontosabb politikai 
eseménye. Az, hogy Amerika hajlandó 
Európa rekonstrukciójához pénzt adni, a 
londoni kinferencia egyik, de 
egyetlen biztató jele.

Jól értesült, körökben biztosra
a teljes konferencia legkésőbb 
dán már határozhat a bizottságok 
összes javaslatai felelt. S szerdán 
vagy csütörtökön felszólítják Német
országot, hogy küldje el egy képvise

lőjét Londonba.
Véglegesen elhatározták, hogy Németor
szág csak tanácskozási joggal vesz részt 
a konferencián, miután a szövetségesek 
miuden kérdésben már megegyeztek.

veszik
szer-

a szanálatlan pestiek
Pestiek nyaralása anno 1924
— A Hétfői Napló tíidósitójától. —i

Ha van pénze rá, ha nincs- nyaralni, 
strandolni koll a pesti polgárnak h in
diánbarnára kell leégnie, ha már a 
tőzsdén amúgy is lcógotLA nyaralás 
előkelő színe nem hiányozhat még egy, 
szanálatlan pesti ember arcáról sem, ha 
nőm akar szégyenletóben pirossá válni 
a törzskávéháza kertjében, amikor; 
nyaralása felől érdeklődnek a barátai.

A szanálatlan pesti pedig, ha egyebek
ben nem is, do e tekintetben tudja szig
nálni magát. Hajmeresztő és lehetetten: 
módokon, de lesiitteti magát s mire 
nyaralásából hazajön a szanált — bar« 
nább, feketébb nála s holmi csudáS 
olasz napsütésekről beszél...

A legérdekesebb trükköt kétségtele
nül vasárnap délelőtt, figyelhette meg a, 
körúti figyelmes sétáló.

A József-körut és a Népszínház-utca 
sarkán ogy négyemeletes palota tetején, 
úgy tiz óra tájban ogy meglehetősen; 
lengeruhás férfi alakja tunt fel. Nem 
volt rajta semmi más, csak ogy fékéi 
lepedő. Az sem sokáig. Kicsit végig
nézett a körúton, benézett a Népszin-* 
ház-utcába is, aztán nyújtózkodott egyet 
és lovetette a lopedőt is. Egész nyugod
tan, mintha ez lenne a világ legtermé
szetesebb dolga. Előbb még ogy mélyet, 
utolsót szippantott a cigarettájából, le
dobta az utcára — egy gyümölcsárus 
kocsijára esett — aztán lofcktldt a fohé« 
lepedőjére.

Most már eltűnt a szem elől, csak 
olykor látszott ki az eresz mellől a láb
fője vagy a karja, amint kinyújtotta a 
perzselő nap felé ..

Később megismétlődött az olőbbi je
lenet: még vagy három férfi ment feí 
a háztetőre strandolni. Végig a körúton 
vagy nyolc-tíz ház tetojén lehetett va
sárnap délelőtt strandolókat, látni.

Az óvatosabbak, az igényesebbek már 
nőm elégednek mog a háztetővel, azok
nak a nap mellé víz is kell és homok. 
Ezek a lágymányosi holt Dunához men
nek. Az is olcsó mulatság. Csak a v Ül la
mos ke. J pénzbe, do végre is vasárna
ponként azt az ezer koronát ogy kis le
hűlésért még a szanálatlan pesti is mog- 
reszk i rozhatja.

Kimegy tehát a Lágymányosra, ahol 
kaif egy piszkos, mnszatos pocsolyát, 
homok helyett kavicsot és tüskés füvet. 
De a nap ott is süt, ott is lehámlasztja 
a bőrt, vörösre süt és feketévé fest, akár 
csak a Balaton mellett. 4

Ezer és ezer ember strandol a Lágymű- 
nyoaon, nem valami jól. de olcsón é« 
végre is nagyrészük előtt nem a tiszta
ság és egészség a fő, hanem a losülóa.

Anno 1924-ben bizony a dunai pocsolya 
mellett és a bérpaloták tetején strarw 
dóinak a szanálatlan pestiek.

Lakására jövök



Budapest, julius 21,

íMtö viola ü harcit a konzeroBtivIzmus 
ss n ilnttla

ÍLmdonban dőO el a harc— Prágában uj orientációk !ehe- 
ftoié'geft baszélták mog a kisantant Külügyminiszterei

dósokat, illetve azoknak egy részét visz- 
szavonnia és a francia reakciónak lát
szólag engedményeket tennie és miért 
kellett MacDonald miniszterelnöknek 
ugyancsak módot találni arra, hogy Né- 
metorszóggal szemben látszólag az erő
sebb és győző fél politikájára helyez
kedjék.

I
SPORT

A Hétfői Napló munkatársa az el
múlt héten megtartott prágai és a 
szerdán elkezdődött londoni konfe
rencia anyagáról és eredményéről be
szélgetést foytatott egy, a közelmúlt
ot.:’ jelentős külpolitikai pozíciót be- 
töltő államférfival, aki az európai 
politikai és gazdasági helyzetről a 
következőkben volt szives informálni 
m un katársun ka t:

— Ha Európa háború utáni politikájá
nak alakulási, vagy mondjuk helyesebben 
fejlődési irányvonalát szemléljük, két ki
emelkedő mozzanatot találunk, amelyről 
azt mondhatjuk, hogy korunkat jellemzi. 
Az egyik mozzanat a határozott törekvés 
a nemzetek demokratizálása felé, a má
sik, a konzervativizmus reakciója. Euró

pában most vívja kemény harc-ál a kon- 
mervatirizmus és a demokrácia. És ha a 
jövő kialakulásának lehetőségeit szem
léljük, azt kell látnunk, hogy a közel
múlt uralkodó eszméi háttérbe szorulnak, 
megsemmisülnek, értéktelenné lösznek a 
két szélsőség között, amelyet a demok
rácia és a konzervativizmus képviselnek. 
A mai idők politikai iránya tehát csak 
e; két pont körül mozog. Minden más: 
rádikál hun un, llbei-álizrous, vagy bár
milyen néven nevezzük is a még meg
lévő, de fényüket vesztett politikai 
Irányalakulatokat, mindezek csak mint 
bolygók keringenek a fejlődő haladás és 
p jnaradi konzervativizmus napjai körül.

r

— Csak természetes tehát, hogy ennek 
az alulról meglcpotésszeriien jött (z 
kényszerítőén ható politikai változásnak, 
amelynek Franciaországban még egy el- 
nökválság is lett a követkozményo, azon
nal megszületett a harcos ellenzéke a 
konzervativizmusban, amely mint bcatus 
possidens örök óletot remélt magúnak.

— Ha ebből a szemszögből tekintjük a 
londoni konferenciát megelőző eseménye
ket, akkor megértjük azokat, amik az 
utóbbi időben történtek Megértjük, hogy 
MacDonaldnak és Herriotnak milyen 
Scilla < s Caribdisok között kell evezniük, 
hogy demokratikus politikájuknak újon
nan épített hajóját az ellentáljás szíri
jein mindjárt az első időkben össze ne 
roncsolják. Akkor megértjük, miért kel
lett Herriotnak a chequersi megállapo-

A nagy harc.
- — Véleményem szerint Németországban 

és az első napokban a helyzetet nem ítélték 
meg helyesen, nem látták meg, hogy 
Londonban most fogják megvívni az 
európai béko nagy harcát És ebben a 
harcban felfogásom szerint nemcsak az 
érvek és nőm is csak az igazság erejo 
f-'ts cn-axí, uauuiu a njuüuium weiyuLl. ; ............ , - “ tsjoöwmu, erUOklőtlA
mindkét részen a taktikai helyzetek ki- I kozuPs‘-*£ uezto végig. Minden dicséretpf 
nasználása is biztosíthatja. Lehet hogy 0 k‘11- kitűnő munkáscgvP.
tévedek, mert, hiszen csak távolról va- sulet ame*v sommiuu 
gyök szemlélője az eseményeknek és köz
vetlen betekintésem nincs, egyben azon-

sodtaben rendezte meK vasárnap két w 
oslltaabb vezető munkásegyestiletünk. J 

—.. .o „„ x»«««uS vxvju J',SC és az Mik. A margitszigeti pályí 
fog latba esni, hanem a győzelem esélyeit1 vers<myt nagyszámú érdoklfi<«íxindlrZf vZc-nnn .. folrfibnf VS , kOZÖUKCg nÓZtft VÁCÍí'1 II >

sülét amely BommiW1
magyar muukásathUikát és szón,™ 
nmoStcloMégáboa emberfeletti eráS 
tósnlrot tnc-7 Vtnrmr » _ 1, • . , . .
az atlétikát népszerűsítse. ttorc|wn 

Legismertobb atlétáink szálltak siir.
a bajnok crmért és hogy hivatalos kfi 
rük monnyá órdeklödwt tanúsítanak a 
tömcflgport és az atlétika nénozcrii<rfí/-a 
iránt, annak

szomorú bizonyítéka, hogy a Magyar 
Atlétikai Szövetség nem tartotta 
szükségesnek azt, hogy az atlétikának 
o propaganda-megnyilvánulásán kép. 

viseltesse magát.
A kitünően rendezett verseny credmé- 

nyel a következők:
100 méter. (5 előfutam után a döntő

ben) Bajnok: Steinmetz István (órás) 
11.4 mp. 2. Winter Arnold (kér. alk.). 3. 
Karczag Imro (kor. aLk.). 4. Hinuncr 
Rezső (vasas).

Magasugrás. Bajnok; Hahn Károly 
(vasas). 2. Steiner József (cipész). 3. Csó- 
fai Sándor (vasas).

800 méter. Bajnok: Rózsa Ármin (vasas) 
2:07.1 mp. 2. Bernáth Pál (Székesfehér
vár). 3. Pártos Ernő (pénzint. tisztv.).

Súly dobé c Bajuok: Ilahn Károly (va
sas) 111 5m. Munkásrekord. 2. Schön Ká
roly (nyomdász). 3. Cséfai Sándor (vasas).

200-as gát. Bajnok: Cséfai Sándor (va
sas) 28.8 mp.

Távolugrás. Bajnok: Cséfai Sándor (va
sas) 641 cm. Munkásrekord. 2. Sinkáscli 
László (magántisztv.). 3. Hahn Károly, 
(vasas).

1500 méter. Bajnok: I^eichíag József 
(vasas) 4.23 mp. 2. Poseh Gyula (Székes
fehérvár). 3. Markotán Gyula (éttermi

■'“•"■“■■w-onu uüuo, vgjuuu u&m- eroiesa-
ban aligha csalhat érzésem, hogy Euró- tGsckot, t,,sz» hogy a munkások koréban 

.. - .. az atlétikát. TiAncvnp.%;'..- 1púban a most folyó londoni konferencián 
vívja meg — talán csuk előcsatáját — a 
konzervativizmus és a demokrácia. Talán 
mór a közeli napok meg is mutatják ne
künk az eredményt

Repüíőgépen száltUják Pfisüröí Párisba a magyar nló- 
cákat - Két magyar és két külföldi vállalat bonyolítja 

le a magyar légiforgalmat
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A magyar repülést keserves-kegyetlen iandi monoplánja, az Aero Expressnek 
gúzsba kjüötto az antant s akkor, ami- szintén 6 Junkers-tipusu egyfedelű gépe 
kor például a cseheknek körülbelül 800 van, míg a Prancia-Román Henry Pote- 
a™! í0ÍÍV!k egy,.sinc.8, 08 Spad-tipusu biplánokból tart üzemben

vrz. „„ it _ .... .. . g gépet. A. fülkék mind clogánsak, aé-
; nyelmesek, bőr kitrosszőkekkel, nyitható, 
: solyemfüggönyös ablakokkal, dohányzó- 
tálkákkal, tükrökkel felszerelve. Abszo- 

J lut tiszta és kényelmes a légi utazás, 
mintha szaténban ült volna az utas, úgy 

: érkezik meg. Egy bécsi ut oda-vissza — 
i a repülőtérre és térről való autózással 
i együtt — 65 svájci frank, egy belgrádi

• gd .; 7 7-°—! 130 francia frank. Ez a viteldŰ, az autór 
Trianonig volt 3 motor- ós 3 repülő-! költségek beszámításával, olcsóbb, mint 

„ i-4-j . , ■ i öPSyarunk» ma ebből csak az erősen .az I. osztályú express jegy ára. S van ai
SaJa’ i liovctte cs ennek tulajdonit- redukált üzemű albertfalvai repülőgép-■ légi utazásnak még egy nagy előnye- al 

CSeÍ ko^ar}iawO l ^'ar v«n mog, ez is lassanként teljesen vont- és útlevélvizsgálat 2-3 percig tart 
aki azelőtt a demokratikus evő- j át akar térni a karosszériagyártásra. Itt, csupán. °

J-iiCió e ti Ilii.' urinii aniwtnl,. mr.H nmiAta nv i-u _ _ ’

A konzervatív klsantant.
fv— Elég ogy pillantást vetnünk a kis- 

tájitnak a közeli napokban lefolyt 
íjrágai konferenciájára. Köztudomású, 
hogy Románia és az S. II. S. királyság 
a; kisállamok között a konzervativizmust 
képviselik. Erro diszponálja őket föld
rajzi helyzetük és politikai beillcszkr- 
dóiük. Románia éppúgy, mint az S. H. S. 
királyság mÁr a régi határai között is! 
CHnk reakciós konzorvutivizmussal tudta 
tyken tartani tömegeit. Mindkettő állami 

rendezkedéso a kévésük hatalmún s a 
tömegek jognélkülisógén volt felépíthető. I 
Csehszlovákia helyzete kifelé ugyanezt 
a. politikát követte vi 
~.... , -ogy Massaryk,

Árui volt, azt összeróniboltúk s azóta ré
szint nem szabad újat építeni, részint 
nem lehet, mert — nincs pénzünk rá. 
Minden nemzet lázasan dolgozik, hogy 
fejlessze légi flottáját s nekünk keres
kedelmi pépünk, is alig van egynéhány.

A Hétfői Napló munkatársa kérdést in
tézett illetékes helyre a magyar repülés 
mai helyzetével kapcsolatban s a követ 
kező felvilágosításokat kapta:y . .
gépgyárunk;

litciő egyik nagy apostola volt, ma Cseh- 
rorsztíp politikájának alapkövévé a kon- 
izcrvaliv reakciót, tehát a demokrácia el- 
ilgnségdt tette.
í — Itt koll rámutatnom arra, hogy a 
*kjsantant mostani prágai konferenciájá
énak — mint u kommünikék a sorok kö- 
iziitt mondják — nem konkrét politikai 
uórdósek voltak a tárgyai, hanem arról 
folytak a megbeszélések, hogy mint le
hetne a kisuntantnak frontot változtat
nia, vagy legalább is beilleszkednie abba 
a harcb.’i, amolyet a konzerválivízműé és

amióta az antant feloldotta a tilalmakat, j 
alig !

I alkalm.).
| Diszkosz. Bajnok: Hahn Károly (vasa) 
3430 cm. 2. Csőfal Sándor (vasas). 3. Kar- 
czag Imre (ktr. alk.).

Í00 méter. (4 előfutam után a döntőben) 
Bajnok: Rózsa Ármin (vasas) 53.8 mp. 
2. Steinmetz István (órás). 3. Karczag 
Imre (kér. alk.). 4. Pártos Ernő (pénzint. 
tisztv.). i

1500 méteres gyaloglás. Bajnok: Fekete 
Mihály (éttermi alk.) 6:37 mp. Munkás- 
rekbrd. 2. Kremmer József (kér. alk.). X 
Lautenburg Miksa (magántisztv.). 4. 
Szeszlor Béla (üveges).

Hármasugrás. Bajnok: Cséfai Sándor 
(vasas) 1283 cm. Munkásrekord. 2. Sin.- 
kásch László (magántisztv.). 3. Vadász 
(Székesfehérvár).

5000 méter. Bajnok: Krausz Béla (ét
termi alk.) 9:28.8 mp. 2. Besznyák Lajos 
(asztalos). 3. Fehér. 4. Máj zik József (ét
termi alk.). 5. Vigh János (kor. alk.).

Gerelyvetés. Bajnok: Cséfai Sándor 
(vasas) 4303 cm. 2. Hahn Károly (vasas).

4X/00 méteres staféta. Bajnok: a vasa
sok csapata (3:46.8 mp.). 2. Éttermiek. 3. 
Székesfehérvári vasmunkások csapata.

— A forgalom növekszik, főleg az áru- 
| szállításban. Az újságokat Budapest— 
(Bécs között csaknem mind repülőgépen 
• szólítják, de hozi tk-visznek egyebet is. 
; Ruhákat, selymeket, filmet, élelmiszer- 
j különlegességet, sőt a héten kosárszáiwra 
' vittek Budapestről Párizsba piócákat or- 
I vosi célokra.

cgy-két gépet gyártottak. Kizárólag 
kereskedelmi gépot, amelynek teher
bírása nem több 600 kg-nál. sebessége 
170 km-nél, cmelkcdőképcssége 4000 
m-nél h amely csupán 4 órára ele
gendő benzint ős olajat vihet magá

val.
Csak ilyen foltétolek mellett engedte • 
meg az antant a repülőgépgyártást; hadi i 
gépet egyáltalában nem építhetünk s e

__ ------------  ----------  —.fran
cia kapitány, aki feladatéit igen lelki
ismeretesen végzi.

— A repülés ma még seholgem jó üz
let s igy a pénzhiányon kívül ez is egyik -------- m£,g kM(jet. 
leges a logi hálózat, bár a magyar repü- 

----- ------ _■-------- . mellett is 
t pro-

Ham,,!..t • * x 7 . vgyuivaiuüan nem epitnetunk 8
ci“ ÍT?-.,",ee.L1™nk t!lal™ betartását ellenőrzi tőrtől fr:egymással. Nőm az orosz-kérdés, vagy a 

besszarahinl konfliktus, az olasz-jugo* 
Kdáv közeledés volt tehát a fontos, sőt 
ezúttal a magyar-kérdésnok som volt csá-Hl-n. raesnoK sem von csa- ]ot s igy a pénzhiányon kivii 

ereje, ft kisantant külügyminiszterei okozója annak, hogy nálunk .ftuisrnorv,, -■ vi Ia -,a ___ ... uv. .. jm«uho£«vvi< 4 oKozuja uniiHh, nogy nálunk mec: kf
Mfemervo a változó időket, ogy jövő leges a légi hálózat, búr a magyar 
orionlaeJ.) lehetőségeit beszélték meg és lók a szegényes viszonyok mSlc 

t prú*“i kont‘-'r<'"ri„. iK,,n flgyelemremóltó teljesítménytJónak csak ebből a szempontból van jo- dukálnak. 7
‘■Jentöségc.

▲ kérdés Iiondonban dől el.
Érdekes volt megfigyelni a londoni 

günek kell tartanunk, hogy Angliában 
ós Franciaországban az utóbbi időben a 
■tömegek, n nép diktálta a politikát. Nem 
kétséges, hogy úgy a7, angol, mint a fran- •___ _
a világ számára. Ennek f, 
országnak tömegei kényszerítő erővel 
stóbtak irányt a demokratikus politiká
inak é9 államberendezkedésnek. Ez nagy 
U7'? volt AugHában, a konzervativizmus 
loshazujában. Es nagy szó volt Francia- 
|orHzfigbnn. amely n háború borzalmai 
[irtán a győző tultelHottségével a legkon- 
|^tt,ftÜVHbb r°ftkcl6s »olUlkn «U&ru lé-

/líonfcroncia előzményeit. Nagyjolontősé-1 günek kell tnrinnin.l. 1,,.™.. .....

A magyar repülőforgalmat Jelenleg 
két hazai vállalat és két külföldi vál

lalat bonyolítja le.
A Magyar Légiforgalmi Rt. gépei Buda
pest—Bécs ós — egyelőre csak papíron — 
Budapest—Belgrád között járnak- «- Tora tv_.i

Az olimpiász párizsi riportjai majd* 
i nem kivétel nélkül repülőpostán jön

nek Budapestre. A napokban pedig 
a gyermek Fatlme török hercegnő 
holttestét vitték Konstantinápolyim 

Budapesten át.
A pilóta csak amikor már átadta a szál
lítmányt, akkor tudta meg, mit vitt

— A repülésnek természetesen külön 
rendőri szabályai vannak s Angimban, 
Franciaországban és Amerikában már 
van légi rendőrség. Az alap az, hogy a 
levegőben „jobbra hajts, jobbra előzz" s 
nem szabad egymás alatt repülni a gé- 
peknok. Éjjel 4 különböző szinü lámpát 
kell használni s idegen állam területo 
fölé csak külön engedéllyel szabad re
pülni.

— Külön rendszer szolgál a légi utak 
kiépítésére is: fényszórók elhelyezése, 
kónyszer-leszállóhclyok készítése és meg
jelölése. Ez már nálunk is megvan, úgy
hogy ha a rendszeres járatok bármolyi- 
kén elromlik útközben a motor, a pilóta 
minden baj nélkül földet érhet ha leg
alább 2000 méter magasságban volt

—A magyar lógiforgalom, sajnos, még 
messze van attól, hogy külön légi ren
dőrségre lenne szüksége. A gazdasági 
helyzet nem engedi a fejlődést. Bármi
lyen nehezek is azonban a viszonyok, az 
illetékes körök mindent elkövetnek, hogy 

a magyar repülés jövőjét

—xwigiau Mozoct járnak- az 
Aero Bxpre„ Ki. Bmtanest-Bukárost,'

Lu- "i ■ 4 u uuu- Budnpcst—Belgrád és Budapest—Zágráb
da vulasztiwok nagy meglepetést hozlak , vonalakon tart ja fenn a légi forgalmat 
a világ számúra. Ennek a két. győztes Ezenkívül vannak magyarországi iára- 

lorszáptaak tömoael , tai a Francia-Rom-.n Aero-Társaadffnak

cgj ositrúlí vállalatnak, amelv llnda- 
peat-Bée. WzíHt rénaben a M^yar i
Aoro Expreaa kai«ttatépe|t járatja. 1

MnatTr^Í,rá°j“rI'?k,.,lní0Ut” 8 801,0 repiil *ö«l
nak 6 Fokkor ’ ^Ol Forffaln"'- megalapozzák a magyar rcpülna jövöi 

-------- -------- ----W^J'^aaemá^oa hnl-|<ta dolgozzanak a fojlddós nlákészitésón.

HIGANYT
HAMISFOGAT £■2 O«>
ARANYAT
PLATINÁT
DÍSZTÁRGY AHA c3

Fiatalos,üde
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kaíser- 
llng HYVAKJON szépltőszere, adagi' 
K X).(kO. Főraktár: Török-gyógyszerür. 
Király ticca 12. Bzám. „Opera--gyóW 

szertár, Andrássy út 26. szám

ff--" ------ . hol-ié« dolgozzanak a tejlödé, ellfté.ziűsón “

| ‘ szövet«*ara aeÍ{ök~Mát^iÍá^~í^j7^>

\Schnur Henriknél, Rákóczi

BRILIÁNSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábban 
veszek Szdftef? Emil, MpáífiutaSt 

(Teréztemplommal szemben) __

meglepő olcsón |
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Az angol font 
és a horona Kapcsolata 

Magéi Pál nyilatkozata
— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

Miként ismeretes, a Nemzeti Bank a 
;• vőben a korona külföldi paritásainak 
^-.állapításánál elsősorban az angol 
fonthoz fog igazodni. Kérdést intéztünk 
Nagd Pálhoz, a valutaegyezmény elnö
kéhez. hogy a valutaforgalomban fog-e 
valami lényeges változás előidézni a 
Jíen/et' Bank uj paritásszámitása. Na- 
gdl Pál a következőket mondta:

— A korona és angol font relációjá
nak az a gyakorlati következménye 
mindenesetre jelentkezni fog, hogy az 
aranyparitásos számításoknál mindig 
bizonyos korrcktivumokkal kell majd 
élnünk, miután a fontnak a dollárra? 
szemben — tudvalevőleg — bizonyos 
11%-os diszázsiója van, ami azt je
lenti, hogy egy font tulajdonképpen 
nem egy aranyfont, hanem ennél 11 
százalékkal kevesebb; tehát a fonton 
át számított korona sem tekinthető 
aranykoronának, hanem csak 11 szá
zalékkal kövesebb értékűnek, mint a 
iolláron át számított aranykorona. E 
diszúzsió oka az, hogy a Bank of 
England a font bankjegyet nem cse
réli ki aranyra, míg a newyorki Fe- 
deral Reservebank mindenkor kész 
aranyat adni a beszolgáltatott dollár
bankjegyekért. Anglia a háborús idők
ben, de még inkább a háborút követő 
években aranykészletének jelentékeny 
Tészét az Uniónak volt kénytelen át
engedni, hiszon Anglia az egyetlen 
hadviselő állam, mely háborús adós
ságainak nemcsak a kamatait, hanem 
az amortizációját is fizeti. A font csak 
akkor nyerheti vissza teljes arany
paritását, illetve a dollárral szemben 
egykor fenátlott relációját, ha ismét 
megfelelő aranyfedozetre tesz szert, 
amire azonban egyelőre még nem sok 
kilátás van.

Bankdirektorok leépítése. A kri
tikus gazdasági viszonyok nyomása 
Alatt már a közel jövőben több fő
városi banknál jelentős személyi 
Változások fognak végbemenni. In
formációnk szerint elsősorban is 
arról van szó, hogy a lezajlott s 
ncstelenül kimúlt tőzsdei konjunk
túra egy-két ismert vámszedőjét 
martba tegyék, miután egyelőre 
Mg sehogysem tudtak maguk, szá
lfára megfelelő munkást kreálni. 
Igy beszélnek egy ismert nagybank 
Vezérigazgatójának közeli távozásá
ul is, aki többek között a frank* 
kontreminen jelentős veszteségeket 
teenvedett.
~ A Magyar Királyi Folyam- és Ten- 

praajózási Rt. mohácsi hajójáratok me- 
wendjelnek változása. A M. F. T. R. 
Wilzh,oygm p-klfőitlli ETAOIHSNLDN 
tozli, hogy mohácsi személyhajói Mo- 
fács az eddigi 13 óra 30 perc helyett 12 
*ra 30 porckor indulnak. Budapestről e 
wjó indulási ideje változatlan marad.

ELRAGADÓ A
CSILLAGHEGYI
STRANDFÜRDŐ

nn8y ülőmedence, gyógyha- 
f0"á«vlizel,óriási homok 

K’ Mre,n’ cnkrászda. Polgári 
kQttfn in y .x1 a rc88cli órákban 
külön villamos Jáiatok. - Ugyanott 

olcsó kombinált jegyek

__ Andrássy fit Í7

Boroshordó
I

előnyös fljotéíro kapható:
m.p«»t VI, Sxabolca ucca 19 

| 149-12 it 129-01

HardöibShm

.hiinden nagyságban és mennyiségben
1 UJ tölgyfából

búzáért

Fenyő Mihsa 
a gyári támlás drágaságáról 

Csak kellő beruházások mellett remélhető az iparcikkek 
előállítási költségeinek redukálása

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Mostanában, amikor az árucikkek 
arai csaknem kivétel nélkül elérték, 
sót meghaladták az aranyparitást, 
egyre elegebb formában mutatkozik 
a munkabéreknek, fizetéseknek visz- 
szamaradottsága, melyek tudvalevő
leg a legtöbb esetben az aranyparl- 
ta« egyharmadát. avagy legfeljebb 
csak a felel . .< el. A jövedelmek
tehat még táviról sem tudják meg
közelíteni azt az arányt, ami egy
kor, a háború előtt az általános ár
nívó és jövedelmi nívó közölt fenn
állott. Egyedül erre a jelenségre, ve
zethető vissza, hogy ma a fogyasz
tás szinte katasztrofálisan lecsök
kent s a termelés telve vau panasz- 
szal a tömegek felvevőképességének 
szűk mértéke miatt. Kérdést intéz
tünk Fenyő Miksához, a GyOSz 
igazgatójához e jelenségre vonatko
zóan s főként olyan irányban ér
deklődtünk, hogy a gyáripar képes 
lesz-e a közel jövőben az árak és 
jövedelmek között az eddiginél 
egészségesebb kapcsolatot teremteni, 
ami végeredményben ópugy a ter
melés, mint a fogyasztás elsőrendű 
érdeke. Fenyő Miksa a következő
ket mondta:

—■ Kétségtelen, hogy ma az árak 
nívója és a tömegek bevételi lehe
tősége között sokszor igen szomorú 
aránytalanság áll fenn, miután az 
árucikkek árai — habár a világ
piaci paritást általánosságban nem 
is érik el — túlnyomóan jóval az 
aranyparitás felett vannak, mig a 
jövedelmek a pénzviszonyok szomo
rú alakulása folytán egyelőre még 
mindig jóval elmaradnak az arany
paritás mértéke mögött. Nemcsak 
nálunk van ez igy azonban, hanem 
általában a legyőzött államokban. 
Ausztriában talán a legkevésbé, de 
teljesen hazánk hasonlóan Német
országban is. Hogy az áruivó és jö
vedelmi nivó között nem tud még 
mindig helyreállapi az egykori, há
ború előtti normális kapcsolat, an
nak legfőbb oka az, hogy

a termelés ma. sehogysem képes 
megfelelő gazdaságos módon áru

cikkeket előállítani.

A háború kitörése után az évek 
hosszú során keresztül a termelés
ben

A pénzQoTittztatósán 
aranyban kívánja a tfizsdeadűt

— A Hétfői Napló tudósitójától. —

Csak a napokban jelent meg a 
kormány rendelkezése az eddigi öt
ezrelékes tőzsdeadónak háromezre- 
lékre történő leszállítása tárgyában, 
s az érdekeltek — természetesen — 
örömmel köszöntik ebben az intéz
kedésben a kormánynak a tőzsde 
szanálását célzó szándékát. Annál 
kellemetlenebbül érinti azonban a 
Giró vezetőségét a Pénzügy igazga
tóság legutóbbi állásfoglalása a 
tőzsdeadó lerovásának módja te
kintetében.

A Pénzügyigazgatóság ugyani* 
legutóbb egyszerűen ráüzent a Gi- 
róra, hogy a tőzsdeadót a jövőben

ŰzletíFÍen a piac
A spekuláció bizakodó, a hangulat barátságos, de teljesen üzletfe

lén volt ma az értékpapír-piac. Tájékoztató árfolyamok ezek: Magyar 
Hitel 575, Földhitelbank 315, Kereskedelmi Bank 13M, Osztrák Hitel 16S 
Pesti Hazai Takarék 3800, Kőszén 3200, Sajgó 575, Urikányi 1060, Fegy
ver 1650, Ganz-Danubius 3350, Ganz Villamos 1550, Rima 145, Magyar 
Cukor 2700, Georgia 475. Izzó 770, G umi 330, Nasiei 2650, Nova 170, Ál- 
lamvasút 530, Budapesti Gőzmalom 136, Általános Takarék 165, Ingat
lanbank 235, Általános Bank 12, őstermelő 235, Leszámítoló 83, Nova 174.

többé-kevésbé egy bizonyos rabló
gazdálkodás folyt.

A gépek, berendezések, termelési ■ 
eszközök hova-tovább sokat vesztet
tek működési fokukból, kellő in
vesztíciók pedig úgyszólván sehol 
sem történtek, hogy

a termelő eszközök pótoltassa
nak, megújít tassanak.

Ilyen körülmények között szükség* 
’ képpen be kellett következni annak 
I a helyzetnek, hogy a termelés im
már nem képes a régi gazdaságos 
módon produkálni, nem tud a meg
fogyatkozott teljesítőképességű ter
melő eszközökkel oly racionálisan 
gazdálkodni, hogy lehetségessé vál
nék a termelés költségeinek erősebb 
redukciója. A gyári munkabérek és 
fizetések mai megszabása csakis az 
egyik eredője a gyári termelés ama 
törekvésének, hogy az előállítás 

1 költségeit minél inkább rcdükál- 
‘ hassa. A jelenlegi gazdasági viszo- 
; nyok mellett a gyárak alig remél
hetik, hogy a termelés gazdaságo- 

I sabbá tételének érdekében a leg- 
I közelebbi jövőben nagyobb beruhá- 
i zásokat eszközölhessen, mert
: az ehhez szükséges óriási tőkék 

ma még hiányzanak.
• — Németországban éppen leg-
• utóbb esett meg, hogy egy ismert 
i nagy textilgj ár igazgatósága ösz- 
! szeli Ívta munkásait s a következő
• dilemma elé állította őket: vagy
■ lemondanak hosszabb időn keresztül 
i a bérek egyharmadáról s ezt üzleti
forgótőke gyanánt a gyár vezetősé
gének rendelkezésére bocsátják 
üzemi hitel alakjában, — vagy a 
válság elé került gyár beszünteti 
üzeméi. A munkások kénytelen
kelletlen elfogadták az igazgatóság 
ajánlatát s most egyszemélyben 
bankárjai és munkásai a gyárnak.

— Ilyen viszonyok mellett egye
lőre a gyárak iovábbra is csak drá-

■ gán tudnak termelni s nem képesek
• népszerű árakat produkálni. Vi- 
| szorít a gyárak lesznek a legelsők
az árucikkek árainak lemérsékclésé- 

! ben. mihelyt kellő invesztíciók se- 
i gélyével a termelés mai vontatott 
és nehézkes menetét uj alapokra 
fektethetik.

csakis aranyban fogadja el, tehát a 
17.500 koronás arany paritáson, ho
lott — tudvalevőleg — az a valósá
gos aranyparitás ma ennél csaknem 
8 százalékkal kisebb. Szóval a Pénz
ügyigazgatóság egyszerűen rek.tifi
káim akarja a kormánynak a tőzs
deadó leszállítására vonatkozó ren
delkezését, holott a tőzsdeadó volt 
eddig a szinte egyetlen adónem, 
amit sohasem, kellett aranyban le
róni. A Giró vezetősége máris lépé 
seket tett abban az irányban, hogy 
a Pénzügyigzagatóságot más állás I 
foglalásra bírja.

Melyik bank nem bocsátott eí 
tisztviselőket. A legutóbb eszközölt 
nagyobb lótszámredukció közepette 
valósággal fehér hollók gyanánt 
említhető meg egy-két olyan pénz
intézet, moh’ vagy szigorú konzer
vativizmussal vezetett üzleti rend
je, vagy pedig üzleteinek speciális 
természete folytán nem volt kényte
len az alkalmazottai számát csök
kenteni. A 'egutóbbi adatok szerint 
a nagyobb bankok sorából a Jfa- 
gyar Általános Takarékpénztár, mig 
a középbankok közül a Kereskedelmi 
Hitel és a Városi Bank egyelőre 
nem bocsátottak el egyetlen tiszt
viselőt, sőt a Városi Bank — a 
most bevezetett uj üzletága, a szál
lítási dijak hitelezése folytán —■ 
még uj alkalmazottakat fog már ai 
közel jövőben beállítani.

A vámfizetésekhez keresik a huszkoro* 
nás aranyat. A legutóbbi napok során » 
nemesfémek piacán láthatóan erősebb 
érdeklődés volt tapasztalható az aranyj 
huszkoronós iránt. Ennek az a magya
rázata, hogy a hivatalos aranyparitás 
17.500 korona, mig a liuszkoronás arany 
paritása csak 1(1.400 korona körül mos- 
gott az utóbbi napok során, miután a 
huszkoronás arany árfolyamát a minden
kori dollárkurzusból kalkulálja ki a spe
kuláció. A dollár e hét során 82.000 ko
rona lévén, ennek egyötöde 16.400 koro
na, az arany huszkoronást tehát 330.000 
korona körül meg lehetett kapni s igy a 
huszkoronás arany segítségével arany
koronánként 1100 koronával olcsóbban 
lehetett megúszni a vámdijak hivatalo
san megalapított 17.500 koronás arany
korona-díjtételeit.

x A Földhitelbank közgyűlése. A Föld
hitelbank Részvénytársaság július 18-an 
tartotta Paupera Ferenc dr. elnöklete 
alatt évi rendes közgyűlését. A közgyűlés 

jaz igazgatóág jelentését, moly a bank mü- 
| kiöléséről számolt be. egyhangúlag tu- 
{dumáéul vette. A jóváhagyott mérleg 
szerint a Földhitelbank kimutatott tar
talékai az elmúlt esztendőben 7 milliárd 
f»*25 millióval emelkedtek. Az igazgató
ságnak a neyeresóg felosztására vonat
kozó javaslata értelmében a részvények
1.923.  évi szelvényei ..a közgyűlést követő 
naptól kezdve 4000 korona osztalékkal 
(váltatnak be az intézet pénztáránál. A le
ifolyt esztendőben is sikerült a bank sfa- 
I hil értékekbe fektetett vagyonát válto
zatlanul aranyértékben konzerválni ás 
emellett a saját tőkék rentabilitását és 
a bank mobilitását biztosítani. A bank 
vagyonát alkoló összes dologi értékek, 
amelyek főrészét a nagy kiterjedésű saját 
birtokok képezik, az ezévi zárszámadás
ban is változatlanul az eredeti beszer
zési áron szerepűinek. Az 1923. évi kitűnő 
mezőgazdasági termés a bank termelői 
tevékenységét a bevételek terén kedvező
en befolyásolta. Azok az évek során esz
közölt beruházások, amelyeket a bank a 
korábban megszerzett birtokain fokoza
tosan végrehajtott, kapcsolatban belter
jes gazdálkodásával, a bank üzleti ered
ményének egyik számottevő tényezőjét 
alkotják. Az intézet őstermelői tevékeny
ségébe kapcsolódó ipari vállalatok az 
előterjesztett jelentés szerint jól voltak 
foglalkoztatva és megfelelő jövedelmező
séget értek el. A bank külföldi vállalatai 
az év folyamán szintén a várakozásnak' 
megfelelően fejlődtek. A termel vényeik 
számára már korábban megszerzett pia
caikat lényegesen kibővítették ás foko
zott termelésüket könnyen helyezték el.

Frakk és szmoking 
öltönyök köb- >,ixése, keveset használt 
lérffruhák legolcsóbban kaphatók. 
Bármilyen ffirflruhfik M állan
dóan ve xek. Frast A. Ilnfoa, VL. 
<aoracsan-wtca <T. Telefon 203-36
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— A fehér téboly. A gazdasági 

válságnak, mely szerte a világom; 
követte az emberiség legszörnyübb 
tízéves háborúját — mindenütt nyo
mába járt a lelkek és idegek vál
sága is. Ezer meg ezer láb és kar 
maradt a tarctereken, ezer meg ezer 
vagyon keletkezett és ment veszen
dőbe a gazdasági fronton. És min
den pusztulás, minden égés mellett, 
a lö vészáruktól a tözAsdepalotáig 
húzódó úton begörbített karommal 
,várt áldozatra a huszadik század 
.vámpírja: a kábítószer. Ott leselke
dett a levágott kezű, a megvakult 
katona ágyánál, akinek utolsó szem- 
{rebbenése borzalmak képét rögzí
tette meg szenihártyájáiL Odahajolt 
a remegő, lázas, munkában verejté
kező, pénzhajszoló emberek feje fö
lé. akik mind menekülni akartak a 
fekete valóságok elől. Elküldte hoz
zájuk a boglyas, barna boszor
kányt: a morfiumot és húgát, a tar
ka selyem ruhás foslett asszonyt: az 
ópiumot. Azután eljött a lázas, bom
lott idegrendszerek legolcsóbb ri
mája: a kokéin. A kokéin. A fehér, 
téboly. A démon. Száz kusza álmok 
selyméből szőve a. köntöse. Véresre 
joBÓkolja a szeretői száját. Jaj an
nak, aki egyszer megöleli. Nincs 
többé menekülés előle. Mikor mint 
'ólomszitából hulló lomha hamu el
jön a sötétség — a fehér démon is 
edjön a szeretőihez. Üzenetet küld 
annak aki várja ós megtépheti min
denki a fehér köntösét. És elmegy 
ahoz is, aki nem várja. Belopja 
inagát az ajtók hasadókán, felkú- 
szik a függönyök brokátján és bo
lond álmot küld az ágya fölé annak, 
aki félve hajtja előle párnákra a 
fejét. Bepillant a csukott ablako
kon, lárvás arcát ödaszorítq, az 
üveglapra, várja, lesi, hallgatja a 
pusztulás (leiét. Gonosz és óéda és 
libbenve jár a nagy fehérség. Em- 
berállatok libegőse, vad vágyak si- 
kongása az ő táncának nrazsikája.

Dobcrdó — tőzsde — kenyérjegy 
bank — paritás — jazz bánd — 

Trianon... talán ebből az összctc- 
jvőkből keverte a huszadik század 
élet-clixirjét. Negyvenezer papíros- 
koronáért mér a fehér dómon egy 
órai gyönyörűséget. És talán egy 
nemzetdéket ölel halálra a karja.

— Hirtelen halál az uccán. Az Erzsébet 
káron összeesott ós meghalt Fdbdin Gyula 
Nyugalmazott postafőtiszt. — A Vilmos 
tóászár nt 54. számú ház kapujában sziv- 
elhiidés következtében hirtelen meg- 

lt Nádlcr Arnold dr. 55 éves ügyvéd.
— Vonatösszeütközés. A külső so

roksáriul i julagyár előtt a Duna- 
haraszti feló haladó vonat, amelyet 
Géczí Sándor vezetett, belefutott 
pgy veszteglő tehervonatija. Az 
bsszeütközésuek kilenc scbesülijo 
Van, köztük Kresmarik Aladár 
nyug, államvusuti ellenőr. A rend- 
íírség megindította a vizsgálatot.

alatt is adjon gyerme
keinek minden anya a 
reggeli és uzsonnatejhez 
rendszeresen 3 Kávéska

nál Ovomaltinet.
As Ovomiltine frlcs tejből, to]As- 
Ml, malM&hói és legfinomabb hol
landi kakaóból kéazult koncentrált 
erősítő tápszer, amely a testsúlyt 
gyarapítja, a vérképződést fokozza, 
az htom-és Idegszövetet táplálja, a 
növekedést elősegíti és a szerveze
tet betegségekkel szemben ellent- 
Allóv* teszi. Arak aranykoronában 

(állatni szorrószám 17.600): 
■TwEK. kis doboz 1 K 20; közép do 

_ _h(W 2 K SO: nagy doboz
U, .... , .77, , 3 K 80 forralml adóval együtt.
Mlntft és Ismertetést Ingyen Mid a Dr. Waader gyógy- 
,Sttr- és Upazergyár rt., Budapest 100. postahivatal

BŐRÖHD-ES 
bördiszműárut 
^vasarow'. SCHWARCZ Ksíítöntíl
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A nyugdíjasok még nem kapták meg 
aranyparitásos illetményeiket

A késedelem oka: „Egyénenként kell megállapítani a nyugdijakat'4
—A Hétfői Napló tudósítójától —

A köztisztviselők július 1-én tud
valévőén cpak júniusi fizetésüket 
kapták meg, mert az aranyparitá
sos fizetések kiszáanitása időt vett 
igénybe. Ma már. minden köztiszt
viselő megkapta a különbözeiét, 
ezzel szemben

a nyugdíjasok még mindig tá
vol vannak attól, hogy a kiílön- 

bözetet megkaphassák.
Még az úgynevezett törzsnyugdijat 
sem kapták meg elsején, hanem 
csak 16-án, ami természetesen a leg
hihetetlenebb nélkülözéseknek tette 
ki a nyugdíjasokat A panaszos le
velek egész sora azt bizonyítja, 
hogy az egyesszámvevőségek vaj
mi keveset törődnek a nyugdíjasok 
ügyével. Érdeklődtünk ez ügyben 

a kereskedelmi minisztérium .•szám
vevőségénél, ’ ’ 
mondották a 
társának:

- Előbb 
szolgálatot 
illetményeit______ ««
.után kerülnek sorra a nyugdíja
sok. A kereskedelmi minisztérium 
tárcájához tartozó nyugdíjasok 
még július végéig feltétlenül 
megkapják a különbözetett ami

aJT 4 ,y^ro?házi stílus. A városházi i — A szovjetházasságból született 
shlusból mar kaptunk egyszer ize- gyermek törvényes. 1922 márciusá- 
Jitot. A villamosokon jelent meg a ’ ...................
figyelmeztetés az utazóközönségnek. 
A hang előkelő volt. Nem annyira 
figyelmeztetett, mint parancsolt. 
Ahogyan illik egy fővárosi vezető
séghez. Most új formát mutat a 
magyar főváros a stílusgyakorlat
ban. A VI. kerületi elöljáróságon 
szembetűnő helyen ez áll:

Figyelmeztetés.
Pénzek és értékek átvételére 
csak a pénztárnok VAN 
FELJOGOSÍTVA, SŐT más 
elöljáróság! alkalmazott et
től szigorúan EL VAN 
TILTVA. ELLENBEN váro
si bélyegek az irodaigazga

tónál kaphatók.
Szószcriut igy. Ehhez magyará

zat nem szükséges. A történetírás 
szempontjából csak annyit jegy
zőnk ide; A bűnös Budapest 1924- 
ben nem igy beszélt és nem igy irt 
magyar nyelven.

— Csendélet a Vendel uccuban. A Ven
del ucca 72. számú házban Scpcsik Mik
lós napszámos meg akarta verni szom
szédja, Csaba István feleségét. Csaba vé
delmére kelt, feleségének, miro Scpcsik 
oldalbaszurta. A szurkáló embert a ren
dőrség őrizetbe vette.

— Az elmebeteg férj gyilkosság! 
kísérlete. Megírták a lapok, hogy 
fíuchálter Frigy esne 37 éves nőt 
férje mellbelőtte. A különös gyil
kossági kísérlet körülményeit a mai 
napig homály fedte. Buchaltcr Fri- 
gyesné pa a kórházban eszméletre 
tért Előadta, hogy szombaton la
kásán fürdött, mikor férje revolver
rel kezében benyitott hozzá ’és azt 
mondotta, hogy a revolvert el kel
lene adni. Buchaldterné erre azt 
felelte, hogy ne adja el, mert még 
szükség lehet rá. A férfi ekkor sa
ját homlokához szorította a revol
vert, mire az asszony ijedten ugrott 
ki a fürdőkádból es ki akarta csa
varni kézéből. A revolver dulako
dás közben elsült, a golyó as asz- 
szony mellébe fúródott, Buchaí- 
térné elmondotta azt is, hogy férje 
aki elmebetegsége miatt már ápo
lás alatt nllott, valószínűleg pilla- 
í'jtüt cImcZHVar"bHn követte el

— Felakasztotta macát cgy Ismeretlen i 
permek A rákos! MAV-telep i,k61 „„ , 
fölakasztott Kyermek holttrcU.ro akadtok. ' 
A tizenhárom év körüli gyermeket senki 
som ismeri.

ahol a következőket 
Hétfői Napló munka

mindig a tényleges 
teljesítő tisztviselők 
számfejtjük, csak az-

régi nyugdijuk és az aranypari
tásos nyugdíj illetmény között mu
tatkozik.
A többi, számvevőségek még 
később készülnek el a számfej
téssel, úgyhogy augusztus is el
telhetik, amig az érdekeltek 

nyugdijaikat megkaphatják.
A nehézséget főként az okozza, 
hegy
minden 'nyugdíjas aranyparitá
sos illetményét egyénenként kell 

megállapítani.
Ez az információ kevés vigaszta

lást tartalmaz a nyugdíjasok sza
mára. Bármi okozza is a késedel
met, a nehézségek elhárítására min
den módot fel kell használni.

A napidijasok íizetésrendezése kö
rül is sérelmeket emlegetnek az ér
dekeltek. A kérdés megoldása cél
jából a nyugdíjasok körében az az 
óhaj merült fel, hogy minden köz
tisztviselő egy aranykorona után 
egy aranytűiért szolgáltasson be az 
államkasszába. Ez az egyszázalékos 
ön megadóztatás forrást jelentene az 
államkincstárnak arra, hogy abból 
a nyugdíjasokat méltányosan űzet
hesse.

bán az Oroszországból érkezett fo
goly tisztek közül Lenkey N. magá
val hozta feleségét is, kit Orosz
országban a szovjettörve nyék sze
rint vett feleségül. Megérkezésük 
után néhány napra az asszonynak 

• gyermeke,, született. Egy ideig jól 
éltek, később azonban Lenkey fele
ségét az elhagyott orosz nők kőbá
nyai otthonába vitte és ott is 
hagyta. Az asszony ekkor az árva
székhez fordult védelemért. Az árvá
ik azonban —- mivel a szovjet- 
hazasságból származó gyermek a 
miniszteri rendelet szerint tíirvény- 
íi n *,z anyát a bírósághoz uta

sította keresetével. A férj a bíróság 
előtt azzal védekezett, hogy csak 
szívességből vette feleségül az asz- 
szonyt, aki így akart kijutni Orosz
országból. Az ügy a járásbíróságon 
^'.torvenyszéken át végső fokon az 
ítélőtáblához került, amely most, a 
S’J'p^neket törvényes házasságból 
születettnek mondotta ki.

Mikor a zsebtolvaj megkerül, 
de a lopott ékszer eltűnik. A 6-os 
villamos perronján tettenérték Rág
ván Ferenc rovottmultu zsebtolvajt, 
amint eg yutas zsebéből kilopta* az 
aranyórát. Ragvánt rendőrnek ad
tak at, az aranyóra azonban nem 
került meg, mert Ragvá átadta egy 
cinkostársának, aki elmenekült, 
_ 7~. A Koháry-utcai bombamerény- 
let katonai gyanúsítottját szabad
iadra helyeitek. Mikor az erzsébet
városi és a többi bombamerénylet 
tetteseit letartóztatták, a rendőrség: 
elfogta Nesz Károly katonát is aki 
ellen az volt a vád, hogy ő is ré
szese volt a Koháry-utcai fogház 
ellen megkísérelt merényletnek.

“k’ he is Ismerte bűnét, át
szállították a Margit-körutl kato
nai fogházba,, ahol ügyében már 
Jég bo is fejezték a vizsgálatot. 
Dgyo mindazonáltal mégsem kerül
hetett tárgyalásra, mert a katonai 
bíróság jobbnak látta, hogy előbb 
bevárja a polgári bíróság tárgya- 
lusat, amely széles keretekben fog 
mozogni s igy tiszta kép tárul 
majd a katonai biróság elé, ameny- 
njnben felesleges tanukat neki nem 
kell majd beidéznie.

Ép ezért a katonai biróság szük
ségtelennek találta az amúgy is 

bűncselekménnyel gyanúéi- 
í tíA<iSZz E“r°ly további fogva- 
tartását és ezért Neszt szabadlábra 
helyezte és osapattestéhev kísértette 

“Í21 ^esz mn. mór katonai szol- 
galattételre van beosztva.

utcaseprő. A csepeli kapitány1 
megjelent Fazekas l“vún '“en 
munkás es előadta, hoXTl.a?7' 

' ul. 8. szánt alatt lnL-x^ ^'okoly, Mestyán Ferenc uteasen..??”?  ̂
kijelentette előtte hoJv tobb,!s,»oii 
anyósától megszabadulj fa™1"! 
bármily módon is v et> azt
viszi. Az anyóst, Móric Tói?582?01- eves öregasszonyt szomjJéU 

látták. Gyanút f**1 tak és bejelentették a dolgot a JT

hogy meg^kX az^nyfefc 
adta, hogy tettét azért követted 
mert utalta az öregassznnví i •’ 
sokat evett és teli volt Íp™ Lii i 
Elmondotta, hogy a Ferónk'kel- 
pályaudvar mellett egy üres tílh? 
megfojtotta és holttestét gallyakká 
letakarta. A detektívek azoXr 
mondott helyen nem találták ™ a a hullát Újra vTliatnT1 U® 
mSuS?4’ An uc.oaePrő most meg. 
másította vallomását. Elmondotta. í’tó?1*" es.to bec«“H« nS 
val Móric Janosnet Pestre, azzal «z 
gettói, hogy kórházba fogj, feb 
vétetni. A közvágóhíd! állomásnál 
leszálltuk a villamosról. MrsZ 
ioljneiit a vasúti töltés felett lévő 
hidra és mikor meggyőződött róla, 
hogy a kornyékén senki sem ti? 
maga után hívta anyósát is. Mikor 
az öregasszony felbotorkált a hidra, 
Mestyán atkapta a derekát és a 
korlaton keresztül a Dunáim dobta 
"toricné azonnal elmerült, Meshitn 

a KyGhosság után azt níon- 
dotta felesége.nek, hogy anyósát; 
egyik budui kórházban helyezte pl. 
A gyilkos utcaseprőt beismerő val- 
lomasa után letartóztatták.

— József fúhercog látogatása Cegléden 
Unghváry László Rt. faiskolájában. Jó- 
Z80Í főherceg és Ha. József Fereno folyó 
ho 15-én kedvező időjárás mellett kellő- 
mos autókirándulást tett Ceglédre as 
linghvúry László Rt. országos hírű fa
iskolájának mogtokintósóro. moly útju
kon a fonsógos vendégeket Cnmáry Bot- 
talon, n vállalat kortószeti igazgatója 
kísértő el. Nagy- gyönyörűséggel ós szak
értőiemmel szemlélték végig a fenségoa 
urak a faiskola összes gylimölcsfaoltvá, 
nyalt, szőlötolcnoit, díszfa-, díszcserje, 
fenyötiltotyónyoit és a legszebb pompa, 
jóban virágzó évelő virágok cs rózsák 
ezrolt. Kellcmos uzsonna után a város
ban lévő nagyszabású borpincészetot te
kintették meg a fenséges vendégek s a 
látottak fölött legmagasabb tetszésüket 
és mogoléKedéstikot nyilvánítva tértek 
vissza a fővárosba.

Olcsó félcipőit!
Előrehaladott idény miatt női és férfi
cipők egy sorozatát a legmodernebb 
formákban, mélyen leszállított áron 

árusítjuk;

Női félcipő, fekete . 240,000 K 
Női félcipő, barna . 290.000 K 
Női antilopcipő SX",. 350.000 K 
Férfi félcipő, fekete . 280.000 K 
Férfi félcipő, barna . 340.000 K
Vászonclpfik gumitalppal
22-27-%___ 28-34-1g___ 35-41-ig 42—46-:a
45.000 44.000 74.000 85.000

Jesco
Salamander

VII, Erzsébet körút 36 I VI, Andrfesy út 37. «• 
V, Kecskeméti ucca 19 I Szeged, Kárász “ 
V, Kossuth Lajos u. 2 • Debrecen, Piac i

; UCCA ö 
ucca 22

Rádió-Amatőrök!
IMóló kénOlekck öuieálliiúUui u ’••••■ 

alkatréuak 
kriaUlydetektor, .elvem- ea cmallhuxatokmle- 
den méretben legolc.'.óbban &*•»•««>•»<>*: 
HaJóiiy MIKiú* mUmkl vállalata VII. Thököly * £ 
Tál. X 46-44. - - VlMontltaítk, Hd***

holttrcU.ro


Budapest július M. HÉTFŐI NAPLÓ a
A magyar színpad

Irta: Palásthy Irén
,«> tudom, nehéz ezt megérteni, 

Jhéz ezt megmagyarázni, de en 
u azok közül való vagyok, ak> 

n magyar színház szinpa- 
S éraem iól magam. Játszhat- 
± voím külföldön: Newyork- 
bán, Londonban angolul, Bécs- 
hrn Berlinben németül. l.gy 
“ .Lnrlfsi ajánlatot sem irtain STde valósággal repültem haza 
.mikor a Renaissance Színház 
Sgatójánuk levelét Newyork- 
tan megkaptam, amelyben arra 
W?t hogy játszom el színházá
ban Gilbert operettjének fősze
reit. A levél megérkezése után 
.gv héttel már hajóra szálltam, 
rövidesen már az , egyik bécsi 
opereltszinliáz nézőtérén ültem 
is örömmel tapsoltam Donná
nak, akit a véletlen öt tértivel 
hoz össze a színpad világában.

Ma már csak egy hét választ el 
» premiértől, de remegve várom. 
Félő aggodalommal gondolok az 
első előadásra, amely, szamomra 
nemcsak bemutatkozást jelent, 
hanem jóval többet, kézfogást, 
ölelkezést azzal a közönséggel, 
amelynek szemelattára , nőttem 
fel Hiszen itt kezdtem en vala
mikor, ezen a tájon. Az Opera
házban léptem fel closzor. Most 
reggelenként, amikor a Renais
sance Színház hajósuceai szinész- 
bejárója felé megyek, megdob
ban a szivem. Minden almom, 
minden reményem, ábrándom 
ezen a tájon bontott szárnyat... 
szemben, az Operaház szineszbe- 
járójánál.

Úgy érzem, sikerünk lesz. És 
amikor ezt leírom, nagy szeretet
tel gondolok partnereimre, ren
dezőmre, karmesteremre, akik 
velem együtt dolgoznak naponta 
2'ole órán át a magyar közön- 

g elismeréséért.

' * A Renaissance Színház kapunyitása. 
IcBm 30-án, szerdán kezdi ineg uj sze- 
rinjft a Renaissance Színház. Jean Git
tet világhírű énekes vígjátékét, a Dó
riké und dér Zufall-t mutatja be, inely- 
Uek szövegkönyvét a jónevü Fritz Grün- 
hűm és Wilhelm Sterk írták. A Dór ina 
fe a véletlen női főszerepére a színház az 
Amerikába szakadt Palásthy Irént hívta 
basa, akinak ngya.nr.snk Gilbert Hcrme- 
Nms *ő-jének főszerepében volt első em- 
^168 nagy sikere Budapesten. A férfi 

spekre Kabós Gyulát, Kompóthy 
Gyulát és Sziklai Jepót, a Városi Színház 
volt tagját szerződtették. Sugár Lajos és 
Kőszeghy Antal játsszák az énekes víg
játék többi szerepeit, melynek fordítása 
narídn?/i Zsolt avatott tollát dicséri. A 
szenzációs díszleteket Márkus László ter
vezte. Rendező: Beregi Sándor. Karnagy: 
Barna Izsó. A bemutató és az első tiz 
előadás jegyeit 22-étől, keddtől kezdve 
árusítja a színház pénztára d. e. 10—1-ig 
lés d. u. 4—8-ig, valamint az összes jegy
irodák. A bemutató előadást rendes hely
árakkal tartja a színház.

P ^minőségű leltfir ofil Eípmk: 
Egész finom minős. 185 ezer K 

—~— Tennis. torna, strand és ut-
Fcr cal cipók szürke és barna sHnek- 

ben vastag vörös gummllslpoal, 
teltétien megbízható minőség. Férfi nagyság
ban 120 ezer K. Gyermekek résxere 70 cs 80 
tzer koroná
it a legiínömabFnnnös^fi, ví
IIMait,.. I'ódi duplatalpü és francia fazonú, 
r i Kt)r'J egész la bivaiybőrtalppal ellátott 
,S*”g**ö<>“nck. Férfi nagyságban 850 eaer 
IllSArzerlF?’’ garantált legjobbgyártmányu 
|IZuko,.|TBhergyBrmeKvászQncipűnBk 
, ‘*7*30 számig. 135 ezer kor. pária
y—■» számig

?T_ j « legtöbb min. gyöniőrő francia 
fazonú, sarkot, rámán varrott 

térit tehér tászoncipfi

S
 pária 18—22 számig a

flílödi tehÉnlifirszaniiálHaKI50S
•a minőse/

{{“•jpáíjyönvörü klvüellwn BO ezer K l.ll- 
hóel|FBit moet lesiáilltott árban!

SCHÁFFER cégnél, Budapest, 
•.ker., DSbrantal t«r4-«. utin 
Kerwk.dAv- <- Te,«fón: 5-71.[^wá«déknck engedmény. Vidékre utánvéttel.

árakat fizetekp^eUférftruMMrf
t*w»etaerQI.^c|WieaőB.23, TeWón 1Ő5-23

SZÍNHÁZ
Keleti Juliska

a Fővárosi Operettszinház primadonnája
---  - - , # , 1L O uuiu ette uoaivuuo, wois a 

tudjon szerezni, ez az ev sem. látszott gzámú mezőnyök végit? órdekee és élve- 
7xúe3 szórakotíuit nyújtottak.

I. Imrcházi díj. 1600 m. Mönchsbcrg, 
Arnd és Kapolcs színei vannak a front
ban. A frrv után a roás favorit Kapolcs 
már könnyű nyerőnél; látszik, do Mönchs- 
berg könnyen jön 8 heves küzdelem után 
fojhofiszal nyer.

I. Mönohaberg (8 Esch), 2. Kapolcs 1% 
r. Schejbal), 3. Borgó (6 Prc-tzner). F. m. 
Bikflc, Amtist, Arad. Fejű. 2% h. Tót 
1000:11.400:2300:1800.

II. Kétévesek hanidícapja. 1000 m. Prln- 
cesa Xénia végig vezetve könnyen nyer 
Szopes és Fertő ellen.

1. PrincoBs Xénia (16 Sajdik), 2. Szépen 
(10 Hofhaner), 3. For'ő (6 Friedrich). 
F. in. Mumsy, Mohren-König, l’ronto, Bo- 
rura-derii. Mit szól Hozzál Útmutató, Fu
tórózsa, Áldomás, La Gitana, Gringolet,. 
Blondian, Kockatoo és Formiot 3^ h. 
% h. Tót. 1000:14.900:1300:5700:2200.

III. Liget-díj. 1000 ni. 1. Katronca (1% 
r. Rche.üxal), 2. Sachertorto (2% Esch), 3. 
Székely (2 Takács). % h., 4 h. Tót. 1000: 
150(1.

IV. Kétévesek versenye. 1100 m. Bod
rog vezet a távig, itt Liktor vesz! át a 
vezetést, azonban kívülről Assir jön s 
hvcs küzdelem után nyakhosszal megveri 
LiktorL

1. A=sir (3 Hofhaner), 2. Liktor (7:10 r. 
Schejbal ), 3. Marcipán (3 Nagy G.). F. 
m. Fruska, Paraszt és Bodros. nyh. öt
negyed h. Tót. 1000:4000:7300:1200.

V. Weltér handienp. 000 1. Vivat (4
Takács), 2. Ferrario (2 Nagy G.), 3. Jos- 
ma (G Pretzner). F. m. Gradatim, Vogul, 
Adut, Polymela, Fórban, Little Girl, 
Mussolini, Chicago és Pour 1‘amour. X 
h., % h. Tót. 1000:5000:2200:1600:3200.

VI. Vigasz handieap. 1000 m. 1. Tóga 
(3 Gulyás), 2. Sárgám (8 Nagy G.), 8. 
Delmartino (2 Szabó L. II.). F. m. Bihar, 
Parialcnne Planéta, Fmhona, A tempó, 
Jumper, Marmara és Párkány. Tót. 1000: 
3500:1000:2200:1500.

A Fővárosi Operettszinliáz igazga
tóságának tengersok gondot okozott, 
hogy amikor uj darabot hozott be
mutatóra, a primadonna-kérdést 
mindig csak harcok árán tudta el
dönteni és harcok árán juíott pri
madonnához. Ennek természetesen 
nem a színház vezetősége volt az 
oka, hanem az, hogy kevés volt a 
primadonnánk.

Petráss Sári az Unióhoz szerző
dött, Péchy Erzsit egy kid földi szer
ződés hívja el a színháztól, Kosár y 
Emmy az „Olivia hercegnő" előadá
sai óta nem a legjobb barátságban 
van a színházzal. így bizony mindig 
nagy gondot okozott, hogy ki legyen 
a színház énekes primadonnája. A 
színház igazgatósága minden követ 
megmozgatott, hogy primadonnát

Terefere a siófoki kaszinóban
Mit beszéli,ek Siófokon?

Siófok, 1924 július.
A pesti habitiiék, amikor a szín

házak bezárták kapuikat, megkezd
ték nyaralásukat. Az első sorbeliek 
természetesen Siófokon töltik a nya
rat. A siófoki kaszinóban esténként 
együtt van a fővárosi társaságok 
szine-java, amelynek körében még 
ma is, a rekkenő nyárban, mi más
ról lenne szó, mint a színházakról. A 
direktorok már valamennyien pihen
nek, a közönség azoban tovább 
szövi-bogozza terveit a jövő cszte- 
dőre vonatkozóan. A siófoki kaszinó
ban, ha nem is illetékes, de legalább 
is félhivatalos forrásból hallottuk a 
következőket:

PETRASS SÁRI most- már bizo
nyos, hogy eljátszó Kálmán Imre 
operettjének, a „Mórica gróf nö"-nck 
címszerepét. Az operett százötven 
előadására szerződik a Király Szín
házhoz, azután újból Londonba 
megy, ahol szerződés várja. A ma
gyar „Mórica grófnő"-nek egyébként 
lesz egy szenzációja, amelyben a bé
csiek nem gyönyörködhettek. A 
szenzáció: a szubrett-szerepet átír
ják, kibővítik, feldíszítik két-hdrom 
táncszámmal és eljátszására szerződ
tetnek egy színésznőt. A színésznő 
nevét egyelőre hét lakat alatt őrzik, 
csak annyit mondanak el róla, hogy 
egyike a legszebb színésznőinknek 
és már régen nem játszott magyar 
színpadon.

KERTÉSZ DEZSŐ fölött kel direktor 
veszekedik: Faludi Jenő és Robot Imre. 
Kertészt ugyanis módfelett elkeserítette, 
hogy az elmúlt színházi esztendőben a 
Vígszínház valósággal mellőzte őt. Két 
szerepet játszott össze-vissza az egész 
esztendőben. Egyszer a 11. U. Il.-ban, 
egyszer a „Fogadósné',-ban játszott. 
Nem csoda hát. ha hajlott Faludi Jenő 
gavallér ajánlatára és már majdnemhogy 
aláírta Magyar Szinházbeli szerződését, 
amikor a Víg színháziak is hasonló aján
latot tettek neki. Kertész azonban ma 
már inkább a Magyar Színház felé ka
csint és most a két direktor, Faludi és 
Robot egymás között döntenek Kertész 
Dezső sorsáról.

A MAGYAR SZÍNHÁZ a jövő eszten
dőre felújítja: Sophus Mirhád is „Forra
dalmi nász" című drámáját. A főszerepet 
- nem nehéz kitalálni - Csortos Gyula 
fogja játszani ezúttal is.

A MINAP KÉT, hnli'ilii‘dcrc.1 
autó robogott be a siófoki furdo- 
telepre. Az egyik Budapest felöl jött,eaiíurat holott és coy hölgyet, a .Dortna rendezéséről a legjobb hírek 
másik autó Balatonszcntgyörgy fc-[kelnek szárnyra. Beregi kitűnő szi
lit érkezett egy úrral és egy hölgy-.nész volt, hiszen mint aradi színész, , 
gyei. A két autó szép csendesen, cgji-\a budapesti Nemzeti Színházban kél i 
mással szemközt állott meg. a soffó- 'ízben is vendégszerepelt, szigorú es 
Tök kinyitották az ajtót és a két igazságos volt, mint reiuidrtiszt, 
autóból könnyedén kilebbent a két mint titkár pontos és lelkiismeretes, 
hölgy, kiszállott a két ur. A fekete akinek vállán nyugodott a színház 
szemüvegeiket levették és akkor is- tengersok gondja, bizonyos, hogy 
mertek nagy meglepetés között egy- 'mint rendező is a legjobbak kbzul 
múltra 4z egyik autón ugyanis a'való lesz, akinek, hisszük, nem a Do- 
térj ült barátnőjével gs Budapestről [ rína és a véletlen ax utolsó munkája.

másik autó Bálatonszentgyorgy ic-jceincic szárnyra, veregi nuuno szí- 
IBI érkezett egy urralé.epyhblini-

JUagl versenyeit
Nv. eseményekben és sportban egy

aránt gazdag Tátrai meeting nyert mál- 
tó befejezést a mai nappal. Visszapil
lantva megállapíthatjuk, hogy a Lovar- 
ogylet igyekezete, minden nap nívós 
sportot nyújtani a közönségnek teljes si
kerről járt. A mai napon is nagyszámú 
közönség kereste fel a kellemes kirándu
lóhelyet s nem érte csalódás, mert a nagy

azonban megnyugvást hozni a pri
madonna-kérdésben, mert most is 
csak egyes szerepekre ígérkeztek oda 
a primadonnák, állandó szerződést 
egyik sem akart kötni.

Keleti Juliska, az Amerikába ke
rült magyar színésznő hozta azután 
a megoldást a színháznak erre a ne
héz kérdésére azzal, hogy egy évre 
leszerződött a Fővárosi Operett szín
ház tagjai sorúba. Keleti Juliska 
évekkel ezelőtt ismert tagja volt a 
magyar szinésztársadalomuák. Sok 
szép magyar, de még több amerikai 
siker áll a háta mögött, amelyeknek 
számát most bizonyára gyarapítani 
fogja. Amerikában angol színpado
kon játszott, Lehár operettjeinek ő 
volt amerikai primadonnája.

rándultak le egy görbe napra Sió
fokra, a másik autón pedig — ó sze- 
recséllen véletlen — őnagysága, a 
feleség ült, természetesen barátjá- 
jal. Ok meg egyik balatonmenli für
dőhelyről rándultak fel Siófokra, 
természetesen szintén egy görbe 
napra. No, hiszen volt nagy ijedelem, 
amikor úgy szemben összetalálkoz
tak, de az asszony, már tudniillik a 
feleség, hamar feltalálta magát:

— Ejnye, fiam, de megváratott — 
mondta ijedező férje felé fordulva —, 
a doktor ur már vissza akart menni.

— A doktor ur?...
— Igen, a doktor ur — felelte nagy 

bátorsággal az asszony —, aki fele
sége elé utazott.

— Felesége elé? — hebegett a férj.
— Igen, drágám, a felesége elé. 

Vagy maga talán nem tudja, hogy 
őnagysága, akit autón lehozott, a 
doktor ur felesége és aki férjének itt 
Siófokon adott randevút. De mi most 
már ne zavarjuk őket, édesem — 
szólt, karonfogta férjét és könnyed 
bólintással elbúcsúzott a hír leien 
összekerült vártól. Azok egymásra 
néztek és szép csendesen felültek az 
autóra. Percek tellek el, amikor az 
ur megszólalt:

— Pardon, bocsásson meg, még be 
sem mutatkoztam — és megmondta 
a nevét.

— örvendek — szólt mosolyogva 
a hölgy és megindult az autó az or
szágúton egyenes irányban.

A VÍGSZÍNHÁZBAN azt tervezik, hogy 
a jövő szezonban felújítják Molnár Fe
renc „Liliom" cimii külvvrorl legendáját. 
A címszerepet újból Cst’Lis Gyula jdl- 
szólta volna, aki ebben a szerepben fe
lejthetetlen művészi produkciót nyújtott. 
Most, li t/y t'softos Gyula elment a M> 
yyar Színházhoz a Vígszínház ig'mta- 
lója úgy határozott, hogy a Liliom re- 
prizét megtartj-ik vaum, de a Liliom sze
repében — Luk. les rillzt.

*) Az eset megtörténtét ig intőm. "?trh.

JEAN GILBERT „Dóri na és a vé
letlen" című operettjének akik ed
digi próbáit látták, a Renaissance 
Színházban, azt mondják, hogy az 
operett rendezése uj irányt jelent a 
magyar operettrendezés terén. És ki 
a rendező? Beregi Sándor, a volt szí
nész, a volt rendőrkapitány, színházt 
titkár. Dr. Beregi Sándor. Beregiről, 
aki csak valamennyire is ismerős a 
kulisszák világában, jól tudta, hogy 
egyik legjobb ismerője a színház
nak, a színpadnak s ezért éppen ma 
senki sem csodálkozik azon, hogy a

1.

Budapesti 
ilaetövevsenyek

T. Háromévesek versenye. 1600 m. 
Muzsika (Zwillinger), 2. Walpurga (Cas- 
solini), 3. Bajtárs (Novak). F. m. Varlan- 
te, Giaur II., Izgató, Legjobb. Tót. 10:62: 
14:48.

II. Belföldi Leathajtds. 1600 m. 1. Heat.
1. Éva lánya (Cassolinii), 2. Marianna 
(Kalllnka). F. ni. Flóta, Villám, Árvale
gény, Erzcrum. Tót. 10:31:11:16.

III. Pilisi dü. 2400 w. 1. Fáklya (Ma- 
szár), 2. Bajnok (Knllinak), 3. Gamhrinus 
(Tomann). Tót. 10:11.

TV. Heathajtás. II. Heat. 1600 m. L 
Marian no (Kalllnka), 2. Éva lánya (Cas- 
solini). F. m. Flóta, Árvalegény, Erze- 
rum.

V. Érdi dij. 1700 m. 1. Garam (Maszár)
2. Inna (Ozellothr. F. ni. Juss, Ildikó, Re- 
sorl. Wilbum, Watts. Tót. 10:12:11:14.

VI. Heathajtús. III. Heat. 1600 m. t 
Narianry (Kalllnka), 2. Éva lánya (Cas- 
solini).

VII. Shady G. dij. 2200 m. 1. Áqua viva 
(Cassolini). 2. Waclnnann (lov. Wachtler). 
F. m. Civil óh Wapiti. Tót. 10:15.

VIII Heathajtús. IV. Heat. 1600 m. Fi
maradt.

IX. Handieap. 2000 m. 1. Kerülő (Ko
vács). 2. Uraság (Tomann). 3. Tnll (Zn'l- 
lingor). F. m. Kritikus. Ejnye be jó, Lep
ke, Judús, Lobogó, Vitéz, Ormuzd.

HAGGENMACHER
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Mz FTC 
henaiftepvepsenye

A fntbailhajnokság döntőmórkőzóso 
előtt rondezto nz FTC JiendikopverKonyót, 
amely elég gyengo sportot nyújtott. Az 
egyesületek egy rérze távol turtotta ma
gát a versenytől és a nevezettek nngy 
része nem indult. Eredmények: 100 mé
ter. Elbert (FTC) 2 m. e. 114 mp. 2. Hol- 
lóssy (FTC). 3. Molnár (MTK). 4. Pal- 
laghy (MAFC). Magasugrás. 1. Héger 
•(FTC) 12 cm. e. 182 cm. 2. Krioger (FTC). 
3. Sinkáseh (FTC). 500 méter 1. Kalnrútli 
(MTK) e. n. 1:09.7 mp. 2. Szabadíts 
,(MBSE). 3. Guttenberg (MTK). Távol
ugrás. 1. Ujfaluczky (FTC) 55 cm. előny 
676 cm. 2. Braun (MTK) 80 cm. előny G54 
cm. 3. Louis (OTE). 300 méter. 1. László 
(MTK) 37.1 mp. 2. Káldos (MAFC). 3. 
Kohrer (BEAC). lludugrds. 1. Törpényl 
(BBTE) 45 cm. előny 325 cm. Ellenfél 
Dólkiií. 800 méter. 1. Kor (MTK) 30 m. e. 
2:03.2 mp. 2. Krioger (FTC). 3. Fonyó 
(MTK). 4. Kertész (FTC). Diszkoszvetés. 
L K1/.snlovszky (FTC) 3'A m. előny 3725 
cm. 2. Deutsch (MTK). 3. Gyurkó (FTC). 
2000 méter. 1. Kaposi (MAC) 80 m. előny 
5:49.5 mp. 2. Nagy Sándor (BEAC). 3. 
Petrí (MOTE). 4. Paulovits (MBSE). Ge
rely. 1. Louis (MOTE) 5050 cm. 2. Nizsa- 
lovszky (FTC). 3. Gyurkó (FTC). 4X400 
méteres staféta. 1. FTC (Kertész, Krioger, 
Elbert, llégor) 5 mp. e. 3:41.8 mp. 2. 
MTK (Guttenberg, Kainráth, Kern, 
László) e. n. 3:45 mp.

Rz FTC ju&tCtbris ftQfékjsiáv- 
vensei'tvtí

Az FTC vasárnap délután rendez
te jubiláns kerékpárversenyéi a 
Millenáris pályán. A verseny leg
kiemelkedőbb eredménye a 100 kilo
méteres íuotrvezetéses verseny volt, 
amelynek eredményei a következők:

1. V elvárt (MTC) 29 pont.
2. Mazák (MTC) 26 pont.
3. Pinty (FTC) 13 pont.
4. Trachtuletz.
A pontokat 25 körönként sporttal 

'érték cl a versenyzők. Huszonhárom 
induló közül 11 futotta végig a tá- 
jvpt.

A vigaszverseny győztesei Seif- 
‘fert és Ha/vel.

I SPORT
Rz MJX főzött 
a megismételt ftajnoju. 

tfont&mépfcözésen
Jf/ITK—Szomdatíielvi XX 3: ifi (Í:O) 

Eíp6 Setisslep József
TizmStezep ember nézte végig u mévFazést 
Hz JVlTK-csatévsov összeomlott ö. ll-ifí félielííísen

Az országos bajnokság döntőmérközó- 
i sót — amely a múlt vasárnap cldöntot- 

lcniil t végződött — a szabályok értel
mében vasárnap ismételték mog. Ellen
tétben az első mérkőzéssel, a küzdelem 
elejéiéi végig izgalmas volt és kitűnő 
sj.őrlőt nyújtott. Szombathelyről mint
egy 500 főnyi közönség érkezett, amely 
csapatát barj osan biztatta a m>kőzés 
alatt. A meccs a második félidőben kissé 
eldurvult, amely körülmény a tribünön 
is több ízben hangos üss •c-szólalkozások- 
ra vezetett. Az első félidőben bajnok
csapatunk támadott többet, míg a 
mérkőzés második részében az MTK- 
csatársor összeomlott éa a csapatot fel
forgatták. Ekkor a szombathelyiek ke
rültek fölénybe. A szombathelyi csatár
sor gól képtelenségének, no meg Kropa- 
csck kitűnő védésének volt köszönhető, 
hogy a kék-feliérek nem kaptak gólt a 
kritikus percek alatt.

Részletes tudósításunk a következő: 
Első félidő.

Rendkívül gyors és heves iramban ve
szi kezdetét a mérkőzés és SzAK mind
járt az első percekben veszélyes hely
zeteket teremt az MTK-kapu előtt. A 
8. percben Krutzler pompás leadását ■ 
I’ahr kapu föló lövi. 15. porc: Orth bőin- ! 
baszerü lövését Wcinhardt nehezen 
fogja. A 16. percben volt a félidő egyet
len kornere. Krutzlor centerét Lenkoy 
kornorre menti. A 17. percben Mészáros 
kitűnő helyzetből hibáz. Szabó foul-ja

miatt megítélt és Orth által végrehaj
tott szabadrúgást Weinliardt szépen 
védi. Rövid mezőnyjáték után végre 
Jeny erős lövését Welnhardt elvetéssel 
akarja menteni, a labda azonban testé- 

, röl a gólba pattan .(1:0.)
Újrakezdés után ismét a SzAK-ot lát

juk a frontban. Mészáros lövése csak 
hajszálnyira kerüli el Kropacsek kapu- 
ját, mig az MTK támadását Jeny off- 
sideje hiúsítja mog. A meccs következő 

t fázisa szép, ide-odahullámzó mezőny
játék volt, amelyet a mindkét részről 
mutatott szép mezőnyjáték tett élveze
tessé. A 36. percben Vámos belerúgott 
Wink'lerbe, aki aléltan esik össze. Bírói 
intésben részesül. Tumultus az MTK ka
puja előtt, sorozatos foul-ok eredménye- 
kép a 16-osról szabadrúgás, amelyet 
Kropacsek csak nehezen véd. Nyúl sé- 

; rülése miatt kiáll. Az utolsó percbon 
i Orth meglepetésszerü lövését Weinhardt 
! fogja. Félidő: 1:0.

Második félidő.
Kezdés után Braun megszökik, lövése 

azonban gyenge. 3 p. Molnár 40 méterről 
; erősen lő, Welnhardt fogja. A 6. p. Jeny 
■ 16 méterről védhetctlenül lövi be az 
\ MTK második gólját. Tovább is az MTK 
I támad. Orth nagyszerű akciója Molnár 
off-gid helyzetén akad meg. Mezőnyjá
ték. Majd a SzAK kerül fölénybe. A 
balszárny sorozatos lövései adnak ológ 
sűrűén dolgot Kropacseknok A 17. p. 
Braun megszökik, helyezett lövését

I

i

| Welnhardt nem is kísérli vedna „ 
A 2!. p.-hen Braun contnra hiiis-ii !;9,1 
Kurul ki a kapu mellett majd lsrü foieso

sűrűn kénytelen megszakítani „ “J? 
rest a sorozatos toulok minit Ar l.íí 
más meccs a SzAK tántadésairal

A Kyőztes osniTOtnak esek „ ,
állott feladata magaslatán mimika’,?,’ 
Időben. A csatársor - ami . ‘ f?1’ 
ninga által diktált tempót bírta "2? 
akciókat dolgozott ki ÓB több Izl™ ép 
gadta tapsra a közönséget Orth Z 
Braun a második fólldábon kifulladt? 
s elhagyták helyeiket IfinMer

I /. megsérült Molnárt is 1WUS£ 
I TI esetei-, Jeni). Kropacsek és NándiVol- 
tok a csapat legjobb emberei. Senk.l 

Úny hlbáWt61 eltekintve, kielégiw

A szombathelytok csapatában »!2d. 
roa és Hohbauer sérülten állottak M. 
Ennek ellenére is szépen kivették A 
szűkét a támadásból, a vörös 
lelke volt a csapatnak, bár sokat hS 
zott. Vámos durván játszott, amiért bt 
rój figyelme?,tetésbon is volt része A 
csatársor balszárnya különösen a m’feí dík félidőben volt frontban. A közvX 
védőiem Is kielégítő volt. Welnhardt 
kapus az olsö két gólt nőm védbotte. 
míg a harmadiknál mulasztás terheli.

Csapol összeállítás:
o ,Woinhardt—Nagy, Prém—Vá.
Szabó. Mőritz—Krutzler, Mészáros, Holz. 
hauer, Pahr, Németh.

MTK: Kropacsek—Mandl, Sonkoy- 
Wesztor, Nyúl II., Nadler-Braun, Mól- 
nár, Orth, Winklor, Jeny.

Az olímpiász amerikai hősei Budapes- 
ten. Vilúgrekordorok lesznek kedden éa 
szerdán a margitszigoti pályán. Az 
olimphász amerikai résztvevői közül lá
togatnak el néhányan a magyar fővá
rosba, akik résztvesznek a MAC—MTK 
keddi és szerdai versenyén. Le G-xidxa, 
Lieb, Joe, Ray, Norton, Mac Donald és 
Larriov fognak versenyre kelni a lég- 
jobb magyar atlétákkal.

Kiadja:
A „Héttől Napló" lapkiadóvállalat.

Calvin tér; áruházunk megnagyobbítása folytán az 
hatalmas ás-ukészletiánket még az eddigieknél is

tartama alatt 
árakon leapasztjuk

GyapJGwKüvet-osxtőly a

Eredeti angol férfi és női 
kelmékben nagy választék 
Tiszta gyapjú öltönykelmék..... ............
Nyári kamgarn öltönykolmék ______
Tavaszi raglánkelmék.............. ..........
Női kosztiimkeírnék angol zsáner

t iszta iryajtjrt, 1IX> cin szelőn .........................
Ruha koverkot divatcsikkal jnpi»»zsi«a__
Gabardin ruhaktlme divauzibokbca, 

110 cm széles ........................... .. ............
Kombinált öltönykellékcsomag

81.700
239.400
146.300

76.000
62.700

57.000
---- --------- .—-------------------] HWMWWtw* 185.000

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges összes bélésanyagokat)

2,2‘/t, 3 és 4 méteres

szövet-, selyem- és mosómaradékok
feltűnő olcsó árakban

N&Ifehérnema>osxtály 
(csak a Calvin téri Aruhéuunkban)

Hímzett nappali ing k«zi «.«,»!_____  53.200
Hímzett nadrág______ _ __________ 45.600
Hálóing k.xi uiimi ...........    91.200
Hímzett nadrág-kombiné___________ 74.100
Batíszt szoknya-kombínó k«>iu<Arni__131.100
Hímzett füzövédö ... ..................   26.600
Vászon párnahuzat_ _________ 54.150
Vászon paplanlepedö_____________ 209.000
Fürdőruha ,ön____________ 108.300
Fürdösapka------ —......    19.950
Ftirdöoipö_____________________ _ 29.000
Női frottír-köpeny________________ 554.800

Kai,nl„>. női f.h<nwna«kbM 6.M.I .Uouték.

FUrdOruh*k, frottlrktfpenyek és fOrdóruházati cikkekben óriási választék
Vvomztott tt .UJ1A00ZE8" Mnyvkládó is nyomda r-t. körforgögápein, Rökk Szilárd ucca a Ommvwetö: Ounsss* 0»M»

Női harisnyák minden színben.
Férfizoknik urtö«mhi6.«s_____ ____

Bőröv.__ ____ _______ ____
Gyermek nyári trikó________
Férfi fiirdötrikó...—...... ..............
Trikó reform női nadrág______
Kötött ujjas divatmellény_____
Selyemzsemper mina«n színben

Férfíffek.érnem£í-oszt£ly 
(csak a Catvla téri Áruházunkban)

Férfiing pikémellel________________9
Színes férfiing 2 külön gallérral 9
HOSSZÚ hálóing színes szegéllyel g
Hosszú köpper gombosnadrág ...—______9
Rövid alsónadrág___ _____________ 4
Panama-vászoniiallér.... . ....................
Vászon férfizsobkendö........ .... ..........
Selyemnyakkendö........ ..........  1
Pijama öltönyök nagy választékban__33

Mosó-osatóly ■
CsíkOS Sclyombütisztok minden ssínben.
Színlál'tÓ IllOSÓ'Cropp minden #sínben.....MM 

MoSÓVOálok legújabb mintázatú......................, 

Ruhavászon mindon színben

Függöny elemin azsúr esíkkal IfiO om sséles...__
Francia cérnagrenadin u«i>j.M>-uauuu. 38.000 
Burrelvászon fcraóitta^r. c. oöt kontbsr. 46.550 
Mosó maroquin ie(<iabb dir.ui.ikokk^ 
FpOnSkelmeilT.lckkokkal dnpl.M,10. „„

17.100
19.950
22.800
21.850 
57.000

35.150
72.200

Konfekefö-osztAly
(csak ■ Cnlvln téri áruhámmkbnn)

Női felöltök_____________________ 456.000
Férfiraglánok _____ ___ __ —...... 760.000
Gyermekfelöltök_________________ 311.600
Divatcsikos aljak __     114.000
Grenadinblúzok ... ......... ....................... 122.500
Opálblúzok _______   143.450
Trikó selyemzsemper ____________ 191.000
Női fehér vászonkalapok_______  55.000
Gyermek fehér vászonkalapok..... ..... 35.000

Selyem* osztály ■
Nyersselyem minden színárnyalatban

J&pán*S0ly6m minden ssínben'.........
Crope de Chine__________ __ ____
Uecrgette dl hátszínekben, nehéz minőség ..

CalpkefUggönyflk, paplanok, plké- és ftanelltakarők, ágy- 4a 
•■ztaltarftókbon nagy választék

76.000
104.500
153.300
152.000

VAszon'-oszkály ■
Fenyves mosott sifón____________
la kelengyevászon__________ ___
Lepedővászon tartós minőség, 150 em széles 

la paplar.lepedövászon 180 cm 8ZÓ168.......W 

Batisztsiíón_ ______ ____________
Börerös angin ________
Damaszttörülközö______
Frottirtörülközö ..............
Vászon konyhatörlök___
Flanell-portörlök....... ........
Színes kerti abrosz___
la frottirkelmo 150 om szélen.

Rumburgl tenyésznek, vésznek, ellónok. batlMtelíóaok 4» 
------ ----------- --— x.k-i vitte azték

20.900
22.800
52.250
85.500
30.400
22.800
23.750
35.150
15.200
15.200 

„ 136.80# 
.. 237.500


