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Megalakult 
ii úi szerb kormány 

Koncentrációs kabinet
Belgrdd, jnllM 27.

.„vanoviM javaslatának mogtolelfien 
király ma Davldovica Ljubát, az ol- 

tariki blatt vezérét koncentrációs kor- 
'ínT alakításával bízta mos. Davido- 

ma esto a király elé torjMm- 
X az aj kormány listáját, amelyben 
kitol foglal öt domokrata, négy uzlo- 

klerikális. három bosnyák moham- 
medán és Nastas Petrovlcs radikális 
átaidens, aki a belügyi tárcát vállalja. 
, külügyminisztérlnmot Marinkovlcs 

Voia veszi át, aki a bábom alatt pénz- 
ÍOTiatator volt, a hadügymlniBzto- 
Tnaiot HadJIo tábornok, a király 
BántoWédje, aki 1919-ben az elsó Da- 
rldories-kormánynak is tagja volt Ko- 
roseo szlovén klerikális mint vallás
fa ktzoktatásügyminlszter az uj kor- 
nfej alelnőko lösz, Bpabo dr.. a boa
nyák mohammedánok vezére pénzügy
miniszter. A király ma eete aláírta a 
bnerwési okmányokat A kormány 
mini holnap lotoszik az esküt

Németországot
me«i
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Az ellenzék
űsszehívatja a nemzetgyűlési
Ha kedden nem kap kielégítő választ az ellenzék, benyújtják az 
összehívást kérő ivet — Drózdy Győző nyiía kozata a szocalls- 

tákkal folytatott tárgyalásáról
Kétségtelennek látszik, hogy a 

hét folyamán összehívják a nemzetnet wiya.mu.il usbóvuivj<tit u uuiuz,vi- HzuuiuiutmiuK.1aui píiiuiuk, iiuk.v uz, 
gyűlést. Olyan súlyos problémák agrárdemokrata képviselők csatla- 
merültek fel .ugyanis az utóbbi na

— írásban előterjesztést tettem a | rár demokraták aláírása megnyerj 
szociáldemokrata pártnak, hogy az belő. Megállapítom, hogy

35—40 aláírás biztosítva van.
— Már előbb egybehívtuk volna 

a Házal, ha nem reménykedtünk 
volna abban, hogy az általános fel
zúdulás is elég lesz a kormánynak 
arra, hogy vakmerő szándékát meg 
ne valósítsa. Minthogy

I
koznak a szocialistákhoz, ha az 

és a munkanélküliség 
__  a Házat egybehívni 
akarnák, Az agrárdemokrata ellen
zéknek csak az a kívánsága, hogy 
a Ház összehívásának indokolásába 
vétessék be a vagyonváltság földek 
árának és haszonbérének sérelmes 
megállapítása is.

— A szociáldemokrata pár.t ennek 
a. kérdésnek a megtárgyalására 
ülést hivott egybe, amelyre engem 
is meghívtak. Ismertettem előttük 

i a vagyonváltság földek árának és 
Az ellenzék viszont el van szánva i haszonbérének megállapításánál 

“....................................
'A szociálisták elvileg hozzájá
rultak a Ház összehívásához.

pókban, hogy a nemzetgyűlés ősz- amnesztia 
szehivása elkerülhetetlen nó xált. kérdésében
Az augusztusi lakbérfizetés körül 
támadt bonyadalmak, a munkanél
küliség, a vagyonváltságföldek árá
nak és haszonbérének megállapí
tása kiélezték az ellentéteket, úgy
hogy

a 33-as bizottság keddre egybe
hívott ülése előreláthatóan ered- 

mánytelenül fog végződni.

a földreformtörvény rendeleti 
utón való megsemmisítése nagy 

veszedelmet, jelent.

. . Az ellenzék viszont el van szanva i naf

iWWlUoni Ez peijr nem valószínű.

kénytelenek vagyunk a Házat ea?h 
behívni.

London, julius 27.
A ízövetségesközi értekezlettel kapcso

latosan irányadó angol helyen a követ
kelő kijelentést tették:

Két kérdés áll ma Európa államférfiul 
előtt: As első, ha a Dawes-tervert keresz
tül akarják vinni, akkor Németországnak 
Biot „kétséges tényezőnek** kell abban 
réeitvennie, mert valószínűen ez az utol
só eset, hogy Németország és Európa 
megtalálhatja az újjáépítés útját. Má
sodszor azoknak, akik a 40 millió font 
sterlinget kitevő kölcsönben részt akar
nak vonni, teljes megnyugvást kell ta- 
lálniok, hogy Németország biztos garán- 
sa a kölcsönnek és hogy a terven, amely 
elegendő biztosítékot kíván nyújtani a 
hitelezőknek, nem történik hátrányos 
Változta tÁM.

l'ranciaországnak éppúgy, mint min
den más nemzetnek el kell ismernie eze
ket a tényeket. Franciaország vélemény
nyilvánításában erősen közrehat az a kö
rülmény is, hogy neki magának szintén 
Pénzre van szüksége, valamint az, hogy 
a konferencián tervbe vett megoldás 
meghiúsulása azonnal erősen kihatna a 
francia frankra. Már a konferencia meg- 
kozdéso előtt kölcsönös jóakarattal és be
ható tárgyalások utján egyetértés jött 
rfj? ezt az egyetértést bizonyos köz- 
Wjott intrika után is sikerült fentar- 

Az egyetértés fontartása lónyegos 
f„;, ^li kérdés megoldására nézvo és 

6zövot8Óge8eknek egymás között 
hnálló adósságainak szempontjából is. 
i egyetértést azonban csupán akkor lo- 

ná!«ttu8tal61n' fontartani, ha szembe 
nk a tényekkel. Ez az, amit Nagy- 

l« elváT Dagy 8zövete6»°®6tö1 továbbra

— ----------------------
Kérdést intéztünk a parlamentet I 

egybehívó mozgalom vezetőjéhez.: I 
Drózdy Győzőhöz, aki a következő- ! De tájékozódtam más irányban 
két mondotta a Hétfői Napló mun- [ is. A Kossuth-párt, a demokrata- 
katársának: I párt és a pártonkivüli ellenzéki ag-

A% 'aláirtsak együtt vannak.

Drózdy Győző nyilatkozata is azt 
bizonyítja, hogy a Ház összehívása 
még e héten megtörténik, mert a 
keddi 33-as bizottsági üléstől ered
ményt várni nem lehet.

London, julius 27.
,elnök kijelentette, hogy Húg- 

abhin i.mtitkúrnak köwo kell működnie 
a l°ndoni konferencia meg- 

meri.:’*6 Jue80n hogy Németország 
í'? J a konferenciára.

ttlth ÍS,.’ hosry a német delegátusok 
a iöv*’"kjui1'^okre érnek ide, miro azután 
hacsak . * “lóként meg lehet vita túl, 
mióKftk4 Nmetekkel folytatandó tár- 
Uutvni' ny.0,nán netn kell majd újabb 
ÜMéXtte V<5nnÍ CddlK 01lnt6zett

A Nemzeti Bank 
a kölcsönösszeg hetvenöt 
százaléka erejéig lombard

hitelt nyújt
Nyolc és fél százalékot kamatoznak a RölcsSnkötvé- 
nyek — Kár, hogy a népszövetség csak 11 = milliót 

engedett magyar jegyzésre 
Temesváryi Imre nyilatkozata 

a Hétfői Naplónak
tette a Hétfői Napló muukatársa 
előtt:

— A nemzetek szövetségónok tanácsá
val kötött szerződésünk olyan fogadta
tásban részesült a külföld részéről, ami
lyenre a legnagyobb optimizmus mellett 
som számíthattunk. Mindenfelé a legna
gyobb érdeklődés nyilvánult meg a jegy
zés iránt, annyira, hogy a megállapított 
kvótát néhány nap alatt túljegyezték. 
De érthető is ez a nagy érdeklődés, ha 
tekintetbe vesszük azon előnyöket, ame
lyek a kölcsönjogyzé8ből származnak.

A tőkeelhelyezés ugyanis a konszo
lidált államokban ma legfeljebb 
3—4%% hozamot jelent, ezzel szem
ben a népszövetségi kölcsön 7'/«•/• ka

matot ad

A belföldi kölcsön jegy zést meg
előző hírek úgy tüntették föl ezt az 
akciót, mintha a Népszövetség 
kényszeritette volna a kormányt 
arra, hogy a külföldi kölcsön egy- 
részét az ország belsejében helyez
tesse eL Ezzel a hírrel szemben 
most általánosan tudni vélik, hogy 
a Népszövetség már a, külföldi bi-<1 AT OpOZlU V OWCR A1AMM. — la.......-- - |
zalom fölkeltése érdekében is szűk- 
ségesnek tartotta, hogy a magyar 
polgárság is részt vállaljon a kol-1 
csönből, egyébként, pedig most, I 
hogy a kölcsön feltételei nyilvá
nosságra kerültek, éppen sajnálni, 
kell, hogy csak 11 és félmillió arany- • 
korona jut a kölcsönjegyzésbol Ma- 
^ktuálkmak tartottuk ez ügybon 
megkérdezni Temesvár]/ Imre fipp3; 
zetgyülósl képviselőt, a szanalasi 
törvényjavaslat volt előadóját.

Temcsváry Imre,
akt a kölcsöniigyi vonatkozásokat a 
legalaposabban rzuffy.
helyzetet a .....

100 dollár névértékű kötvényért csak 88 
dollárt kell befizetni, igy tehát

a tényleg élvezet), kamathozadék 
8’/i% dollárkamatnak felel meg.

Ilyen erőg kamatozást állandó tőkcelhe- 
lyozésnél sehol som találunk, különöseit 
ha ehez még hozzávesszük, hogy a köl
csönnek milyen erős biztosítékai vannak.

A kormány ugyanis a kölcsön szolgá
latainak zálogául lekötötto a vám
jövedék, a cukoradó, a cukor után 
fizetendő kincstári haszonrészesedés, 
a dohányjövedék összes nyers bevé
teleit és n só jövedék tiszta bevételeit.

Előny továbbá az is, hogy az sedéken 
szelvények minden fennálló vágj beho
zandó adó, illeték, stb. ulól mentesek. 
Nem. szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a népszövetségi kölesünkön‘nyék 
nemcsak magas valutakauiutokat hoz
nak, do nmellett

a Nemzeti Bank a kötvények n« vérte
kének 75%-a erejéig bármikor folyó
sít lombardhitelt a kötvény tulajdo

nának.

és amellett a magyar kölcsönt biztonság 
tekintoteben úgy a kamatfizetés, mint u' 
tőkotörlcsztés szempontjából minden más, " • I

ilyen előnyös feltételek melleit kívána
tos lett volna, lia a nemzetek szövetsége 
nemcsak 11 ós fél millió aranykoronát, 
hanoin ennél sokkal nagyobb összeget 
engedélyezett volna a kölcsönből a ma
gyar polgárság jegyzésére. Mert hisezen 
minden fillér, amit a magyar polgár ebbe 
a kölcsönbe befektet, nemcsuk a nemzet 
talpraúllitását szolgálja, de annak min
den hozadéka itthon marad és itthon 
gyümölcsözik, a magyar polgárok vagyo
ni helyzetét crösbiti és végső eredmény
ben az egész nemzet közgazdasági hely-

tókebcroktetówol .zömben a ieffcrííwbb! zotót Juvllja. .
IbiHositó/íolátóst.viúzdfc körül. Figyelőmbe! - Sokon lemnek, okik „ hadikotvé- 

■ .. , .zuiryi ! beli venni továbbá, hogy a kibocsátást úr nyék én egyéb államadóssugi clmlctok-
következökbeil ismer-1 a kötvények aávértékénck US’/.-n. vagyis!nek a lwboru utuul eHekc«okkoné»ítnek u

wiya.mu.il
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BeemlAlve, bizalmatlansággal vlacltetnek 
a nópgzövctségl kölcsönköt vényekkel 
szemben is. Pedig mindenki láthatta, 
hogy az eddigi államadóssági címletek 
értékcsökkenését kizárólag a vosztett bá
bom és az ezt követő forradalmak rabló
gazdasága okozta, amiknek kényszerű 
következményű volt uz összes közgazda
sági bajainkat okozó fedezetlen papír 
pénzinfláció.

A népszövetségi kölcsön nem hason
lítható össze a háborús kölcsönökkel.

hlR/.en önnek kibocsátása éppen m.t cé
lozza, hogy a fedezetlen papirpénzkibo- 
tw/ítóH megszüntetésével pénzünk értékét 
szilárd alapokra fektessük ós ezáltal gaz
dasági életünk rcorganfzólódhnssék.

A kölcsönt jegyző magyar állampol
gárok a külföldiekkel teljpson egyenlő 
mértékben fogják élvezni a népszö
vetségi ellenőrzés és védelem elő

nyeit,
ami biztosítékul szolgál arra, hogy úgy 
nz esedékes kamatokat, valamint vissza
fizetéskor a kölcsön egész tőkéjét — még 
háború esetén is! — értékálló valutában 
feltétlenül visszakapják az érdekeltek.

A magyar falu 
elhanyagolt tűzrendészete 
A belügyminiszter március óta halogatja 
a megyei tüzoítószövetség alapszabályai

nak jóváhagyását
Az időjárásnál is veszélyesebb, fenye

getőbb óh főleg alattomos ellenségo az 
agrár magyar falunak a vörös kakas. 
Elsősorban a falu népe lilbás abban, 
hogy nem épltetto ki a saját erejéből 
már évtizedekkel ezelőtt a maga falusi 
tűzrendészétől, do sokkal inkább hibás 
az a hatóság, amely elt.ürto ezt.

A falusi intelligencia, a felvilágosul
tabb kisgazdát orszfigszorte elhatároz
ták. hogy a falusi tűzrendészet fejlesz
tésére megyei tüzoltószövotségoket a la
ki tanuk. A nép rokonszenwel kísértő 
mozgalmat.

A szövetségek meg Is alakultak, de 
mégsem működhetnek, mert bár már 
hónapok óta benyújtották a belügy
miniszterhez az. alapszabályokat, az 

még máig sem hagyta jóvá.
A Hétfői Napló munkatársa ezzel kap

csolatban kérdést Intézett a tűzrendészet 
•gyík kiváló szakértőjéhez, aki a követ
kezőket mondotta:

— A falusi füzeknek, főleg a most 
ijesztően gyakori termény füzeknek leg
jobb segítőtársa u hanyagság. És nincs, 
aki figyelmeztesse erre a veszélyes ha- 
nyagsá^ra a gazdát.

— És mindez a bürokrácia közönyén, 
bűnös lnasusúgan múlik.

— El adminisztrál nak nálunk mindent 
s nekünk, akik akarunk ós tudnánk is 
dolgozni eredménnyel az elhanyagolt fa
lusi tűzrendészet terén, összetett kezek
kel kell néznünk, hogyan pusztul el nya
ranta fclszámithatatlan értékű termés.

H1GANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT
PLATINÁT

RGYAHA

Njaralásáüdülés
,alatt sem szab,dfl^felmenKívfil hagyni, 
Ihog, az egész íven at őrösén igénvbe- 
vett szervezetno-Ka oihenésen és rendes 
táplálékon fel ál en. rgUtöbbletre is van 

•zóKsóge.
Ttfyríixt pótolni kell az elvraztett erc’.H. tnJUrént tor- 'WW’tkUlgyOjtenla jöv.Jre. Ezt a célt a legjobban 

h'’11 "W11 é> «iM>niwieji>er. bibim U- 
véakanAI Ovomaltinet ívniuk. A.- («vot.ta It i-.t- f, f-i.

xonibin (Ailnmi szorzó*zám 17.M0) \kis doboz 1 ló* 

SíÍJáí ”'1 mi m/J’P doh< 7 3 K ro ícrgalmi nrfó- 
n :.*nci ’ngy.n küldi a Dr. 

waaucr {yogyuei- i-s tApszergyir rt., Itad.ipot 100 
jXHUhivatal .

Jl Tővárosi tanítók fizetése annyi, 
mint a vasúti szolgáké

Olvcczky Pál a Budapesti Tanító Egyesület elnöke 
akciót indított a felháborító sérelmek orvoslására 
Még mindig nem kapták

— A Ilillöl Napló
A fővárosi pulitok -helyzete egye

nesen felháborító. Budapest jelen
legi urai kurzusukat főként a peda
gógusokra kívánták alapítani, most 
aztán, hogy helyzetük labilissá vált, 
cl feledkeztek azokról, akiket tá
maszuknak szemeltek ki. A fővárosi 
lanitók most megállapított. fizetése 
ugyanis jóval alatta maradt a ve
lük egyrangbeli állami kollégáiké
nál.

A Budapesti Tanítóégycsülct már 
1923 tavaszán felirattal fordult az 
illetékes hatóságokhoz, akiktől a 
létminimum megállapítását kérték. 
Most azonban, amidőn a júliusi 
fizetésüket megkapták, megdöbbe
néssel vették észre, hogy

az állami tisztviselőknél 10—25

Románia felé 
új fővonalat épít a Máv 
Gyufán keresztül fognak haladni a nemzetközi
vonatok — Egymillió aranykcronás hozzájárulást 

kér gyulától a Máv
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A MÁV beruházási és építkezési 
programjába több uj vasúti’ fővonal 
kiépítését is felvette. Az uj vona
lak épilésc azonban a válságos gaz
dasági viszonyok és a MÁV nö
vekvő deficitje miatt szinte elhárit- 

u'hatatlan nehézségekbe ütközik, úgy
hogy a program e része csak pa
píron van meg. A nemzetközi kap
csolatoknak fokozatos vissza állítása 
azonban jjio^t már parancsoló,, szük
séggé teszi egyes uj főútvonalak 
építését, elsősorban a Kelet Lel’' 
haladó relációkban.

A MÁV igazgatósága, a Hétfői 
Napló értesülésé szerint, éppen 
eaért elhatározta, hogy

kiépíti a Románia felé tervbe
vett újabb főútvonalai, amely 
Gyulán kérésziül köti össze Bu

dapestet. Romániával.
A MÁV megfelelő szakosztályai 
már teljesen el készüllek a tervek
kel, kész a költségvetés is. Ez az

Kétmillió röpcédulával 
viíágpropaganda indul a szegedi 

paprika érdekében
A spanyol bors és a magyar paprika harca — „A pimenton csak 
fest, a magyar paprika szint, ízt és illatot ad" — Már Budapesten 
is próbálkoznak a spanyolok — Héifőn kezdik meg a röpcédulák 

szétküldését
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Mintegy negyedszázaddal ezelőtt is- ként igen jól jellemezte az egyik elő
merte meg a külföld a magyar paprikát kelő holel nemrég érkezett francia sza- 
R azóta vorscnytrtrR nélkül állott a vi- kácsa: 
1 ágpiacon. A szegedi és kalocsai ma-' 
gyár paprika vilúgeikk lett s a négy-; 
ötszáz vágón évi termésnek mindig meg 
volt n vevőközönsége. A szegedi és ka 
locwü paprikatermelők mind összekötte- 
lésben állnak nagy külföldi cégekkel, 
amelyek mennyiségben korlátozás nél
kül vették át n magyar paprikát.

Újabban azonban verseny! úrsa akadt 
a magyar paprikának, Tőlog a gyönge. 
6de« szegedi rózsapaprikának.

Ez a versenytárs az úgynevezett 
..spanyol paprika", amely azonban 
nem is paprika, hanem bors s az 

igazi neve „pimenton".
A pimenton Ize, szaga, aromája lényege- 
seu eltér a paprikáétól és tulajdonkép
pen nem is fűszer, hanem csupán étel- * 
frtfőonyap, amely főzés közben — el
térően a paprikától — leülepszik. A

—• A spanyol plmentonnal bosszúság, 
! a páratlan magyar raprikávnl gyönyö- 
| rüflég főzni...

És mégis: a spanyol bors rontja a 
magyar paprika világpiaci kelendősé
gét. Mert olcsóbb, sokkal olcsóbb a 
paprikánál. És a spanyol cégek any- 
nylra nagy propagandával és aparétu's- 
sal dolgoznak, hogy a spanyol borsból — 
még Budapestre is küldtek. Hogy aztán 
nem tudtak itt elhelyezni egy graraot 
som, az nyilvánvaló. Aki tudniillik ná
lunk hamisítani akarja a paprikát — 
és sajnos, vannak ilyenek —, az nem 
„pimenton t“, hanem téglaport vesz.

A külföldön azonban jelentős piacot 
talált az olcsó „pimenton" a ezért most 
ötletes harcot indít ellene a szegedi 
Kcreskcdel m i és Iparkamara, a Vegy-' 

___ a ____ v ií u _ vizsgáló Állomás és a 
táróén a paprikától leülepszik. A vezetősége, amely

P.tacnUm" ós a paprika értékét egyéb-1 kétmillió röpcédulát nyomat és

uyoroen lurieuv es
rá megismétlődött vplem "W»llra 

>t Debrecenben is. tí
' ' bűnösnek mondót!*

lesért hathónavi bőstónbűnteWK8
1 Ítélte.

meg a júliusi többletet
tudósítójától. —

aranykoronával kevesebb fize
tést .utaltak ki számukra.

Különösen erősen megcsonkították 
a .10—20 szolgálati évvel rendelkező 
lanitók és az igazgatók fizetését.

ölveczky Pál, a Budapesti Tanító
egyesület elnöke akciót indított a 
felháborító sérelmek orvoslására. 
Végigjárta az összes fórumokat, de 
mindenütt siket fülekre talált, öl
veczky kimutatta, hogy

a főváros úgy fizeti tanítóit, 
mint a MÁV a szolgáit.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a fő
városi tanítók teljes egészében még 
ma sem kapták a júliusi fizetésüket, 
a többletkifizetést hétfőre vagy 
keddre Ígérik.

uj fővonal azonban hallatlanul nagy 
összegeket emésztene fel, úgy hogy

a MÁV igazgatósága felszólí
totta Gyula városát, hogy já
ruljon hozzá egymillió arany
koronával az építési költsé

gekhez.
A harminc milliárdos
bozzujgyulús termesze lesen igen 

i nagy terhet jelent Gyulának, azon-. 
| ban ellenértékűi gazdasági életé ( 

i»«k oly hatalmas fellendülését kap
ná a fóvonalba való bekapcsol ás-
sál, hegy feltét kmül elő.... kell ' te
remtenie a kért egymillió arany
koronát.

A MÁV tervei szerint n. Gyulán 
;>thaladó fővonalon bonyolítanák le 
a nemzetközi expressz- és gyors
vonali forgalmat, ami nemcsak 
Gyula, hanem az egész vármegye 
hatalmas gazdasági megerősödéséi,, 
i ellopd ülését segítené elő. 

szór szói a külföldi plm„ t 
rmnut^on „ p„llrlka

A röpeuduhlt Tonclli fótltkír 82öVKÍ0^i“tt
.zöveBB»l nyomatták ki 6 S,,/' ,«»N 
mw POitai szétküldést ^1. 
Nématorssaoba, as ut,l.l. ,fner,ki^ 
általában a mag,Zr panrl ""'^ > 
piacaira. A röpcéduln «P ha
Sógcit nyolc X'ii‘ * 7?n,at4?l köb* 
vallaíta, a szétküldést a 'iiu.w'1'" ''J 
remélhotö, hogy „ kl>11j ,v6&. 
után .smét ügyödül lesz a yiuíj*** 
magyar paprika. ''“gpiseoz«

Létszámcsökkentés 
a kankoknúi

A l’éníinténeti ’T Isztvlselüh n. 
.imaop Egyesületének 
mozgalmával várhiummomn jfS! 
beszélések, tanácskozások. folyS 
nagybankok igazgatóságaiban „ 
lol, hogy nukep egyeztessék ösX 
a bankok es a tisztviselők érdekek 
K megbeszél esőknek igen szomotú 
eredményé lett, amennyiben a lep 
több bank úgy döntött, hogy 

felemeli ugyan a fizetéseket *> 
előbb radikális _ lélszámcsöklten- 

fést hajt végre.
Ez az elhatározás pusztán bank

szempontból, rideg száiuvotési ala
pon némileg indokolt is, mert hi
szen közismert tény, hogy a gazda
sági cet pangása kihat a bankokra 
is, ahol ma már alig van forgalom. 
A tisztviselőknek alig akad mun
kájuk s a hivatalos időnek jelenté
keny részét unatkozva töltik el. Szo
ciális szempontok azonban és az a 
tény, hogy a bankok éveken át ép
pen eléggé kihasználták a jó kon
junktúrát, lehetetlenné?és méltány
talanná teszi

az új B-l istát,
amely pedig már elhatározott dolog, 

értesüléseink szerint az augusztus 
elsejei B-lista igen nagyarányú lett.

iwyvsnmilltó korona
A mulató utazó sikkasztja

Pártos Nándor orvosi műszerész
cég miiúegy negyven millió koro
nát megérő áruval vidékre küldte 
utazóját Somosi Zoltánt. Néhány 
napra rá sürgöny érkezett Soniosi- 
lói, amelyeken jelzi, hogy az összes 
árukat eladta és útban vau haza
felé. A cég azonban napokig varU 
Somosit. aki végre, amikor umr a 
rendőrségen is bejelentettek gya
nús eltűnéséi, megjelent az üzletben 
és eldicsekedett. hogy az összes 
árukat eladta, de hitelbe. Kérdőié 
vonták, hogy merészelte ezt meg
tenni. mire azl i’clelte, hogy a ve
vők mind hitelképes emberek. A 
cég érdeklődni kezdett a dokok 
• ránt, és csakhamar rájött arra, 
hogy Somosi csupa nem létező sze
mélyt nevezett meg. mire u.iahb 
jelentést tettek ellene, s a rendőrség 
letartóitattn. Kihallgatása »°™“ 
Somosi előadta .hogy Debrecenbe 
és Győrben duhaj emberek társa
ságába került s a két va/osoan 
eg^j-egu éjszakán át közzel 'íietin 
ven millió koronát rérziul^ 
gőzött, részint vedig 
osztott szét. Az ügyészség 
tás büntette címén ndob ^jnh... 
ellen vádiratot s az üffyet szomb' 
Ion tárgyalta Pless '-'•'.‘•’ff.v *
egyes biró. aki előtt a vádlott ‘ 
deímeseu beismerte bűnét.

— Nug.vou könnyelmű ember 
^yok, — mondotta - nem 
róla, hogy engedjem a taraiisa 
meghívásának. Közéjük ” h.JJ a 
asztalhoz, egyre ma«ra 
pezsgőket és egész reggelig -»um 
tűk a legszebb nótákat s cg.vsia. 
csak azon vettem észre nn«a • •• 
hogv az égész pénz elfogyott. ■ 
Győrben történt és néhány
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Nem
Vass József dr. nep- iffi^üiiiszter mondta ki helyet- 

1 vJmAnvelnöki minősegeken a 
kereskedők dcputaciója 

fíSnak beszédére adott vála- 
“íteí A hang kemény, a vlssza- 
síiban. rideg volt s ezt a kemeny- 
’mffe ridegséget nem enyhítette 

t.reskedelml, se a penzugy- 
"irfsrternek biztatása, hogy tálán 

másként lesz. talán lehet a 
(..Ivzeten segíteni.

s „ániólóti miniszternek kémény, 
válasza annál feltűnőbb volt, 

±'olyan kérdésben történt, mely 
“államháztartást vagy a ma di- 
“8 raanálást közvetlenül nem 
■inti közvetlenül legfeljebbi a haz- 
El'onosok zsebét érdekli, ame- 

á népjóléti miniszter orral 
!Ítemben egyébként mi >s tiszte
lten tartandónak velünk.

Mindazonáltal azt hisszük, hogy 
annyi figyelmet érdemel a nep- 

uiéti miniszter ur részéről is ke
reskedő és iparos világunk Is, mert 
Xlább ugyanolyan értékű polga- 
3 az államnak, mint a háztulaj
donosok. És amellett a kereskedők
nek, iparosoknak. kisexisztenciak- 
Mk ebben az esetben szazszazalekos 
igazságuk van a háziurakkal szem- 
ben.

Mert miről van szó. Arról mind
össze hogy most, amikor a szana- 

akció folyamatban van, amikor 
hivatalos nyilatkozatok szerint min
denkinek erején felül áldozatot kell 
hoznia a rögért, amikor tálán ép
pen i nagy áldozatok miatt a gaz
dasági és kereskedelmi élet meg- 
állott, amikor a zsebek teljesen ki
ürültek, akkor a kormány méltá
nyolva ezt a kétségtelenül fennálló 
és figyelemreméltó helyzetet, tegye 
lehetővé, hogy csupán a jogszokás 
által szankcionált negyedéves lak
bér helyett havonként fizethessenek 
a lakók.

Bármily elismeréssel vagyunk a 
népjóléti miniszter ur logikus gon
dolkodása iránt, és bármennyire 
respektálandó nak tartjuk a házi
urak érdekeit, mégis a tény az, 
hogy a kereskedő, az iparos, a ma
gántisztviselő, a munkás megfeszí
tett munkával 3em tudja előterem
teni augusztus elsejére a negyed
évi házbért, hogy azzal megtömje a 
háziurak dagadó zsebeit.

De más méltánylási okot is ta
láltunk volfaa a népjóléti miniszter 
ur helyén. Kétségtelen, hogy abban 
a gazdasági válságban, amelyben 
élünk, minden konjunktúra rossz, 
de a kereskedő, az iparos, a tiszt
viselő és a munkás konjunktúrája 
naponként romlik, míg a háziuraké 
szilárd, sőt emelkedő tendenciát 
matat, amely kétségtelenül előnyö
sebb helyzetet teremt számukra, 
mint a lakiak számára.

De naivnak is kellene tartanunk 
a népjóléti miniszter urat, amikor 
tanácsát hallgatjuk, hogy egyezze
nek meg a lakók maguk háziuraik
kal. ha nem tudnók, hogy a nép
jóléti piiniszter ur olykor vicces 
nangiúatbán is szokott lenni.

Pedig az, ami ebben a világváros
nak hirdetett fővárosban történik, 
tzanalmaschb és siralmasabb a leg- 
womorui)1- valóságnál. Nem olyan 
laoket élünk, amikor viccekkel le- 
b v Kérdéseket megoldani.

hello komolysággal flgyelmoztet- 
a kormányt, hogy az állam

polgárok erkölcsi és anyagi vé.del- 
n xj ormánynak kötelessége s ez 
a védelem nem lehet egyoldalú, 
Bem favorizálhat egyetlen társá
éi réteget se.
BA«t mondják, hogy a 33-as bízott- 
rSL, üléséig a kormány kom- 
“oralsszumos megoldást talál. Nem 
m 8 iA •1?.nyCK az- hf>Ky olven 

t^8b, találjon, mely az adózó 
Wyarok helyzetét lehetővé teszi. 

f-z a fontos.
•WWn

Flatalot.Ude

szertár, Anttráaay út 26. szám

75 milliárdba utazási engedély sem szükséges, hang- 
zk az aposztrofált hölgy Bodóné-szerű 
válasza.

kerül a magyar népnek 
a vízumkényszer

A legdrágább az amerikai vizűm — Szomorú emberek 
csoportja a konzulátusok előtt — Ahol napokig kell 
sorba állni — Hausse a vizumbörzén — Munkások 
csak nehezen kapnak vízumot — Mikor ér véget 

a vízumkényszer
(A Hétfői Napló külön tudósitóidtól.)

Hivatalosan a 
élelmiszer-bódék 
sorjában élettel 
rongyolódott, sápadt, szenvedő anyák és 
szánalmas, toprongyos embervirágok, 
vérzivataros idők szorencsétlon szü
löttjei ...

Do azért a háború szellomo, a világ
égés ezernyi fájó emléke, a véres múlt 
minduntalan visszakisért... Következ
ményei pedig az élet minden viszony
latában föllelhetők. A háború sötét ár
nyai ott jelentkeznek a kolduló rok
kantak nyomorában, a nélkülöző hadi
özvegyek és árvák kesergésében és az 
otthonukban idegenné lett vagy abból 
kiüldözött magyarok fájdalmában.

Főleg az utóbbiban. A békeállapot ne
gyedik évében úgy' állnak sorfalat az 
emberek százai a vizűmért, mint annak 
idején a cukorért, lisztért vagy a min
dennapi kenyérért.

béke napjait éljük. Az 
előtt nem állnak már 
vívódó asszonyok, lo-

Hossz a vixumbörzén 35 milliárdot fizetünk az utód
államoknakA külföldi konzulátusok palotái előtt 

állandóan több és több ember szorong 
és türelmetlenkedik, hogy megszerezze a 
„megváltást" jelentő vízumot. Különö
sen a szanálás ideje óta nőtt meg ijesz
tően a vizumkérők száma.

Vízumokért napról-napra több és 
soha vissza nem térülő milliók vándo
rolnak a külföldi konzulátusok pénz
tárába. Ma már fájdalmasan hangzó 
szólás-mondás lett, hogy mindenbon 
bessz van, csak a vizumbörzén tombol 
az egészségtelen hossz.

Mindezt a budapesti konzulátusok is 
megerősítik.

Félmilliós francia vízum

— jegyzi meg 
541.000 koronát 
vizűmért éa a 

várakoztatják

A francia konzulátus kapuja előtt 40— 
50 ember, nő és férfi, Öreg és fiatal sor
fala látható.

— Botrányosan sokára kerül reánk a 
sor — méltatlankodik egy festőnöven
dék külsejű fiatalember.

— Valóságos zsarolás 
egy szőkehaj u démon — 
fizettetnek egy francia 
tetejébe még meg is 
érte az embert.

Munkáskülsejií férfi távozik a konzulá
tus hivatalából és elkeseredotten pa
naszolja:

— Úgy látszik, a munkásnak éhon kell 
halnia. Itthon nem kap munkát, kül
földre pedig nem engedik. „Munkásnak 
nem adunk vizumot“ — ezzel utasítottak 
el a román, jugoszláv és cseh konzu
látusnál és most innen is ezzel küldtek 
eL Én szívesért itthon maradok, de adja
nak munkát.

Egy borzashaju szininövendéknek már 
nincs oka búslakodni.

— Kezemben a francia vizűm — 
mondja derűsen kacagva —. Mához egy 
hónapra meglátom a városok királynő
jét: Párizst és mogismorcm az igazi, ha
misítatlan világvárosi életet...

— Azért nem szükséges olyan nagy 
utat tenni, mondja egy idősebb úr. Bu 
dapóst la van olyan romlott város, mint 
Párizs...

Aztán ilyen megjegyzések is elhang
zanak:

— Tulajdonképen csak az menjon ki | 
Franciaországba, aki tud valamit fran
ciául. Ellenkezőleg a legnagyobb nehéz
ségekkel kell neki megküzdenie. Számos 
iskolázott magyar ifjú végez Francia
országban nehéz testi munkát, mivel 
nyelvismeret hiányában nem tud meg
felelő alkalmazást találni.

NAsxutasok ax Ssterhftxy 
utcában

Az olasz konzulátus előtt sokkal ba
rátságosabb a hangulat Itt nyugodtak, 
jókedvűek a vízumra várakozók. Derűs 
az acenk, mintha máris Itália kék ege 

alatt élveznék a verőfényes nyári napp- 
sugarat Csupa jól öltözött férfiak, ele
gáns, parfőmözött dámák várnak bebo
csátásra. És mátkapárok, akik Olasz
honban, Abázia, Velence és a kék Adria 
partján kívánják átélni az élet legdorü- 
sebb szakaszát — a mézesheteket.

— niába — szólal meg egy szabályta
lanul hízott, öregedő hölgy — Itália kék 
ege, Velence, Nápoly és az örökváros: 
Róma, ma is a legalkalmasabb és a leg
kedvesebb hely nászutasok számára. De 
higgyék el kérem, saját tapasztalatom
ból tudom, Olaszország tündéri tájai a 
legnagyobbszcrü helyek arra, hogy fia
tal párok ott töltsék el mézesheteiket. 
Én tudom ezt — erősítgeti, hiszen most 
készülök nogyodszer — nászúira.

— Első ízben természetesen a 900-as 
évek elején méltóztatott nászúton lenni 
— hangzik egy epés megjegyzés.

— És nem is drága az olasz vízum, be-

francia vízum legális ára 541 ezor, 
esehé 100 ozorc,

I

A 
a románé 97 ezor, a 
az olaszé 85 ezer, a jugoszlávé 100 ezer 
korona. Az egyes konzulátusok hivata
los közlései szerint 24 óránként átlag
ban 50 francia, 100 jugoszláv, 75 olasz, 
150 román és 350 cseh vízumot adnak 
ki magyar állampolgárok számára.

Ehhez jönnek még az ugyneveozett 
éves vízumok, amelyekkel együtt ma
gyar állampolgároktól naponként közel 
80 millió korona bevétele van az emlí
tett öt leglátogatottabb konzulátusnak. 
De ha hozzászámítjuk ehhez az Egyo- 
sült államok budapesti konzulátusához 
befolyó vizűinkén ti 10 dollárokat, vala
mint a többi külállamok teriilotéro lépő 
magyarok vizumdijait, akkor hozzáve
tőleges számítások szerint évenként 75 
milliárdot tesz ki az az összeg, amelyet 
magyar kereskedők, iparosok, munká
sok, tanulmány- és nászutasok fizetnek 
vízumokért. Csupán az utódállamok 
konzulátusainak 35 és félmilMárd bévé-; 
telő van évenként magyarok által fize
tett vizumdijakbóh

Ennyi folyik bo vízumokért hivatalo
san, de legalább ennyit vágnak zsebre 
a vizum-börziánerck is.

Dolgoznak a vlzutnhiénák
Mórt ilyenek is vannak. Embereknek, 

kis és nagy egzisztenciáknak jól jöve
delmező forrás a vizumszerzós. Hivata
losan ugyanis csak többórás sorbanál- 
lás és tülekedés után lehet különösen 
cseh vízumhoz jutni. Szivcscn áldoznak 
tehát az érdekeltek száz százalékkal 
többet, hogy a vizumszerzós kálváriá
tól megszabaduljanak.

Kik a viz.u in szerzők 
hazájuk! Ismeretlenek 
denki megtalálja őket.

A követségek körül, 
útlovélosztálya körül settenkednek. Ked
vesek, barátságosak, szolgálatkészek. 
Beszélgotésbo elegyednek a várakozók
kal, megtudják milyen vízumra van 
szükségük és készséggel fölajánlják szol
gálatukat. A vízum-hiéna előrebocsátja, 
hogy nőm fogad el díjazást, barátság
ból Jár közbe, csupán az „illotőt" kell 
mogfizetni.

Kétfélo vízum hiéna van. Egyik a szél- 
lLámos, másik a hamisító.

A szélhámos a veszélyesebb. Atvoszi 
az útlevelet, az okmányokat, a vízum
dijat és az „illető úrnak“ járó közben
járás! honoráriumot és mindenestől el
tűnik. A kárvallott azután nemcsak a 
pénzét veszítette el, hanem élőiről kezd
heti a futkosást, hogy okmányainak 
másolatait megszorezheseo és új útleve
let kaphasson.

és merro van 
és mégis min-

r főkapitányság

Szomorú emberek közt
A Rökk Szilárd uccai román konzulá

tus olőtt már nem ilyen kedélyes a 
hangulat. Más itt a miliő. Fáradt tekin
tetű emberek, elnyűtt ruháju asszo
nyok, szomorkodó sokat szenvedett 
magyarok várnak itt hosszú sorban a 
vízumra.

— Soha nem hittem volna, hogy Ma
rosvásárhelyt lakó szüleimot csak ro
mán vízum birtokában látogathatom 
meg — kesereg egy székely tanító.

— De ha már idejutlattak bennünket 
legalább gondoskodnának ennek a költ
séges fáradságos vízum-kényszernek az 
enyhítéséről. Mégis csak rettenetes, hogy 
tíz ezreket fizettessenek minden alka
lommal, ha felakarom keresni szüleim 
sírját.

—Ezért igazán kár volt féllábamat el
vesztenem a „Magyaros" tetőn, hogyha 
szülőfalumat kívánom látni, előb román 
vízumért kellessen kálváriát járnom — 
tör ki az elkeseredés egy mankóra tá
maszkodó hadirokkantból.

Ahol 2—3 napig vára
koznak a vízumra

Hasonlóan szomorú a kép, valamivel 
nagyított kiadásban a cseh konzulátus 
palotája előtt is. Csakhogy itt még na
gyobb embersokaság várakozik. Sokan 
közülük napok óta. Mindenki zúgolódik, 
panaszkodik, s ha másként nem tud 
előrejutni, ezer csalafintasággal próbál
kozik és végül is káromkodik.

— Milliárdokat fizet a magyar nép 
vízumokért hangzik a keserű panasz.

Bizony milliárdokat és mennyi ener
giát.

A vízumhamisító már sokkal becsüle
tesebb. Az visszahozza az útlevelet a ha
mis vízummal. Ha a hamisítás kiderül, 
az áldozat még mindig nagyobb aka
dály nőikül megszerezheti a valódi ví
zumot

A vízumkijárók azok, akiknek tényleg 
összeköttetéseik vannak a VÖTctstgckk*-! 
és ozt'-nz összeköttetést jó pénzen meg
fizettetik maguknak. Jel nieg dü
höngő hossz tombol a vizumbörzén 250 
—300 ezor korona körül jár h cseh, 200— 
250 ezer körül a román vizűm árfolyama 
és legalább 50 százalék pótlók jár a 
közvetítőnek a többi vizűm után is.

Mire fordítják a vízumokért befolyó 
összegeket? Hir szerint, a konzulátusok 
abból fizetik személyzetüket és abból 
fedozik a konzulátus egyéb bóiikséglo- 
teit.

Munkásnak nem adnak 
vízumot

Érdekes, hogy munkás számúra 
egyáltalában nem adnak ki vízumot. Az 
illető államok ezzel igyekoznek ugyanis 
országuk területén a munkanélküliek 
számának emelkedését megakadályozni. 
Jugoszláviába például csak abban az 
esetben kap vízumot magyar ipari mun
kás, ha annak területén nem áll mun
kába. Jugoszlávia kormánya egyébként 
a beutazási engedélyektől is eltekint, 
ha az órdokelt beutazni szándékozó or
vosilag igazolja, hogy gyógykezolés vé
gett kivan Jugoszlávia területére utaz
ni. Ugyancsak nem szükséges beuta
zási engedély azoknak sem, akiknek 
Jugoszlávia területén szülei, testvérei 
vannak és ott ingatlannal rendelkezik.

Szabályozzák a vizűm- 
kérdést

A vízumok kiadása körül rengeteg 
szabálytalanság és visszaélés történik. 
Nem tudják ezt megakadályozni som
miféle óvrendszabályokkal. Mint hírlik, 
a közel jövőben nemzetközileg szabá
lyozzák a vizum-kérdést, amelyet állí
tólag megszüntetnek, de legalább ír 
enyhíteni fognak. De ki tudja, mikor 
lesz az meg a gyakorlatban. Addig sok 
milliárd magyar korona fog befolyni a 
kifosztott magyar néptől vizűm címén 
az egyes konzulátusok pénztárába.

Ez is a világégés egyik „eredmény"- 
számlája terhére Írandó.

Lusztig Elemér.
»w****^****  ̂*****

Hamisfosat 12.000 K-Ja
Arauvat, ezüstöt, brilliánst, ékszert, legdrágábban vea

Ivúncíics Ékszerész, vili, Boross u. 57
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1914 Július 28: megűzeníűh 
a háborúi Szerbiának
Szemelvények a nagy háború titkos aktáiból

Ki felelés a háborúért!
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Ugyanezen n napon Pasics miniszter
hadüzenetét a kö

vetkező táviratban hozta tudomására a 
! külföldi államok Bzerb követelnek.

Nis, 1914 julius 15 28.
Az osztrák-magyar kormány ma 

délben a szerb kormányhoz intézett 
közönséges irásu táviratában meg
üzente a háborút.

A kocka tehát olvettelott. A láng fel
csapott s csak az volt a kérdés, hogy az 
bclekap-o idegen térülőtökre.

Még aznap megtörtént, amit sejteni 
lehetett: Oroszország elrendelt© az
odesszai, kiovi, moszkvai és kazáni had
testek mozgósítását.

A diplomácia még okkor so volt tisz
tában azzal, ami következni fog. Német
ország megfenyegette Oroszországot, 
amely közben Angliával ós Franciaor
szággal megkötötte a fegyverező vétsé
get. Izgalmas napok következtek, mely 
végre odavezetett, hogy a monarchia 
Németországgal az oldalán szembe ke
rült a fél világgal.

Az események további lefolyása is
meretes.

A háború felelőssége
Tíz év történelmi távlatából tekintve 

a múlt eseményeit nem egyszer fölme
rült a kérdés, ki folelős a háborúért!

A nagyhatalmak még a háború folya
mán közzétették a diplomáciai tárgya
lások tartalmát. A volt monarchia 1915 
február 3-án bocsátotta ki „vörös köny-

Ma tiz éve annak a világtörténelmi 
egeményiiek, hogy az ogykori monarchia elnök a monarchia 
formálisan is megüzente a háborút 
Szerbiának.

Tiz év. Szörnyű történelmi távlatok 
nyílnak meg előttünk — az ötéves há
ború minden borzalmával, a forradal
mak s mindon, ami utána következett. 
Vér. sok vér, embervér tapad az elmúlt 
tiz esztendő mindon emlékéhez, amint 
egymásután leperegnok előttünk az ese
mények.

1914 julius 28-án már mindenki tudta, 
hogy n 1 háború elkoriilhetotlcn. Két 
nappal előbb már megjelent a mozgó
sítási parancs s a vidékről érkező zsú
folt vonatok úraduiként ontották az 
emberanyagot.

Ma, tiz esztendő után mégis más 
szemmel nézzük az eseményeket.

A hadüzenet
A katonai Intézkedések sorsát Szerbia 

nyitotta meg. Történelmi bizonyosság, 
hogy .Szerbia már julius 25-én délután 
3 órakor elrendelte a mozgósítást- 
Pasics volt miniszterelnök csak ezután 
három órával értesítette Giessl bárót, 
hogy Szerbia a Monarchia feltételeit 
vissza utasítja.

Julius 25-iko a legizgalmasabb napja 
volt az európai diplomáciának. Giessl 
báró már a reggeli órákban értesítette 
Berchtold külügyminisztert, hogy Szer
bia válasza olutasító lesz. Pasics órák
kal előbb a külföldi követségekkel tu-, 
datta is a válaszjegyzék tartalmút.

Giessl báró délután hat órakor kap
ta meg a szerb kormány jegyzékét, 
amiro azonnal levélbe tudatta Pasiccsal, 
hogy a diplomáciai viszonyt megszakí
tóiknak tekinti ás hat óra harminc 
perckor a monarchia belgrádi követsé
ge elhagyta a szerb fővárost.

A diplomácia körébon ebben a pilla
natban a hangulat inkább uionarchia- 
ellones volt Angol, franciu és orosz dip
lomáciai körökben nyiltnn is kifejezést 
adtuk a szerb szimpátiának.

A kulisszák mögött megindult a 
harc. A diplomácia boszorkánykonyhá
jában forrott, izzóit a háború, amely
nők arányai már előre vetették árnyé
kokat.

Julius 26-án a német császár hirtelen 
megszakította pihenőjét és visszatért 
Berlinbe, ahol nagy lelkesedéssel fogad 
ták. Miklós cár julius 27-én értesítette 
lövőiben Sándor szerb trónörököst, hogy 
„Szorbia sorsa iránt nőm lesz közöm
bös."

Közben izgalmas távirat váltás folyt 
la a német császár és az orosz cár, va-, 
lamint Vilmos császár és György an
gol király közt.

A monarchia diplomáciája tanácsta
lanul nézte az eseményeket s csak mi-! 
kor nyilvánvaló volt, hogy más itt nem 
áll rendelkezésére, határozta el magát 
Ferenc József király, hogy formálisan 
is megüzeni a háborút Szerbiának.

Julius 28-án délben nyújtotta át a 
belgrádi német nagykövet Szerbiának a 
monarchia hadüzenetét. A történelmi 
okmány, mely francia nyelvű volt, ma
gyar fordításban igy hangzik:

Bécs, 1914 julius
Mivel a szerb királyi kormány

28.
ama 

jegyzékre, mely részére Ausztria-Ma- 
gyarország belgrádi követe által 1914. 
évi julius hó 23-án átadatott, kielégítő 
választ nem adott, a császári és kirá
lyi kormány kénytelen maga gondos
kodni jogainak és érdekeinek védel
méről és ezen célból a fegyverek ere
jéhez fordulni. Ausztria és Magyar
ország ennélfogva a jelen pillanattól 
kezdve Szerbiával szemben hadidlla- 
potbun levőnek tekinti magát.

Ausztria-Magyarorszdg 
küliigy minis ztere 

Gróf Bérc htold s. k.

i

i

Moratóriumot sürgetnek 
a munkanélkülieknek az augusztusi lak

bérfizetésre
Nincs munka, nincs kereset, nem tudnak fizetni — Fel
mondható-e a lakás a fizetni nem tudó munkanélkülieknek ? 

A szociáldemokrata párt akciója
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A szociáldemokrata párt hetek 
óta sürgeti a kormányt, hogy a 
munkanélküliség problémájának 

I megoldására tegyen konkrét intéz
kedéseket. Mindezidáig azonban mi 
sem történt, sőt, mint a napilapok 

■megírták, a kormány a munka
inélküliek segélyezésének gondolatá
tól irtózik, arról hallani sem akar. 

| Felmerült ugyan a terve annak, 
íhogy a munkanélküliség enyhítésé
re a közmunkák megindításával se
gítenek, kiderült azonban, hogy ez 
a terv meg sem valósítható, mert a 
kormánynak oly csekély összeg áll 
e tekintetben rendelkezésére, mely- 
lyel az akciót megindítani sem le
het.

A munkanélküliség-probléma azon
ban augusztus hó elsejével kon
krét vonatkozásban is fenyeget A 
munkanélküliek száma ma enormi- 
san nagy, ebből a kontingensből a 
szakszervezetek részéről csak arány
lag kövesen kapnak segélyt. Azok 
is, akik kapnak, csak oly kevés 
összeghez jutnak hozzá, mely meg
élhetésükre is alig elégséges.

Mindezek tetejébe most jön az 
augusztusi házbérnegyed, amely — 
mint ismeretes — jóval magasabb, 
mint a májusi házbér.

Értesülésünk szerint a szociál
demokrata párt konkrét vonatko
zásban is rámutatott annakidején 
arra a fenyegető veszélyre, melv a 
munkanélküliok körében augusztus 

vét", melyben a háború felelősségét az 
orosz politikai kétszínűségére háritja: 

..Nagybrilannla önzésével és a fran- 
—cia köztársaság revancho-sóvárgásá- 
val — olvassuk a vörös könyvben •— 
szövetkezve, a szentpétervári kormány 
nőm riadt vissza semmi eszköztől som 
nvégből, hogy saját számára szabaddá 
tegye a pályát logmerészobb terveinek 
céljaira és lelkiismeretlen kézzel hálót 
szőjjön politikájának szálaiból a mon
archia fölé/*

A német „fehér könyv" már 1914 aug. 
3-án megjelent s megállapítja, hogy 
ugyanaz napon (julius 31.), amikor a 
cár Vilmos császárhoz egy délután 2 
órakor feladatott sürgönyben „ünnepé
lyesen szavát adta, hogy csapatai nem 
fognak provokáló akciót kezdeni**, dél
előtt elrendelte az egész orosz hadserog 
mozgósítását.

Az angol „kék könyv** a diplomata 
finom disztingválásával mosakodik a 
folelősseg alól. Jogosnak, ismeri ol a 
monarchában „a szerbellenes felhábo
rodásnak viharát,**, vallja, hogy a 
monarchiát provokálták**, mégis julius 
29-én sir Grcy utasítja a berlini angol 
követet, hogy fejezze ki Németország 
előtt, hogy „ha európai tűzvész íit ki, 
Anglia semlegességre nem kötelezheti 
magát**

Oroszország diplomáciája a „narancs
sárga könyvben"* Igyekszik menteni 
állásfoglalását. Teljesen figyelmen kí
vül hagyja a monarchia garanciás nyi
latkozatát, hogy Szerbia ellen csak bün
tető expedíciót indít a monarchia é« 
arra hivatkozhatik, hogy „Oroszország 
kénytelen volt megkezdeni a fegyver
kezést hogy minden eshetőséggel szem
ben állhasson.**

A francia „sárgaköryv** egyenesen 
megvádolja a monarchiát; és Németor
szágot a háborús veszedelem felkelté
sével s Viviani a francia kamara oug. 
14-én tartott ülésében azt mondja, hogy ' 
„egy derék nép függetlensége és a bal
káni egyensúly forgott kockán** a mon- 
aarchia hadüzenetével.

így beszélnek a diplomáciai iratok s ; 
talán csak a késő történelem lesz hiva
tott megadni a választ: ki felelős a há
borúért!

elsején előáll, de a kormány ennek 
dacára sem tett semmit.

Most az a helyzet, hogy a munka
nélküliek augusztus elsején nem 
tudnak lakbért fizetni. Felmerül te
hát a kérdés, hogy kitehetők-e a 
lakásból azok, akik önhibájukon kí
vül munkanélküliek, ha augusztus 
elsején nem tudják negyedévi ház
bérüket megfizetni, vagy pedig ezek 
a munkanélküliek moratóriumot 
kapnak a házbérflzetésre.

A Hétfői Napló munkatársa eb
ben az ügyben kérdést intézett 
egyik fővárosi ügyvédhez, aki a 
következőket mondottá:

— Jog szerint, há a lakó az elő
irt időbon nem fizeti ki lakbérét, 
azonnal felmondható a lakás. A 
munkanélküliek helyzete azonban 
véleményem Rzcriftt egy speciálisan 
elbírálandó helyzet s tneg vagyok 
győződve arról, hogy érre vonatko
zóan a kormánynak augusztus elseje 
előtt annál inkább lesz intézkedése, 
mert a mai munkanélküliség a mun
káskategóriák körében határozott, 
vis major, amelynek konzekvenciáit 
a munkás nem visel betű

Megkérdeztük ez ügyben Peyer 
Károly nemzetgyűlési képviselőt, a 
szociáldemokrata párt egyik ve
zető tagját, aki ezeket mondotta:

— Pártunk unos-untalan tett lé
péseket a kormánynál s nyomaté
kosan felhívta a figyelmet a munka-

nélküliek válsa™. l , 
kormánynak azonban m„V?etére- \ 
szik az a l^fíibl, "“í?1 u.íy 1/ 
haziurakat védje, ped°e a
donosokon kívül még* 

munkanélkülié™],“kiizdón<J6ka!t I 
lében Uleü, arra ŐskJkdar aCkin^ 
jegyzosem, hogy a “lt
jában hibás. Nem ott k.n'V ^*P- ahol kezdeni akarják wl 
kodul akarnak komolyan nélküliekről, akko“ erős1? h.'l’1'' 
indítsák meg a közmunkák'? ctlíl 
gyék lehetővé, hogy mnnS-‘ 
mindenki megélhessen. nli’

— Magam se tudom, ml i„„ 
munkanélküliek anguszl™ Xí 
revei, mert az ténv akb
fizetni nem tudnak. Hogv fit-kSÍ 
volnának, nem hiszem. A 83-?. h 
zottsag keddi ülésén mindene ? 
ezt a kérdést is szóváteszem I 
semmit m°n')om> nera '

ELRAGADÓ A
CSILLAGHEGYI
STRANDFÜRDŐ

hArom nagy úszómedence, gyógyha
tású langyos forrásvízzel,óriási homok 
nirdö, étterem, cnkrászda. Políárl 

‘’inlffy lért.*1 ”, r.cgKe,i órákhan 
külön villamos járatok. — Ugyanott 

olcsó kombinált jegyek

Kablaeiővétol: Andrása/ út 27

Alaplttatott 1882

IMHOF 
RUHAÁRUHÁZ 
VII, RÁKÓCZI ÚT 62. SZÁM 

(Hársfa ucca sarok)

Ezúton értesítem nb. vevőközön ségeinet, 
hogy elkósvo érkozott 3000 darab 

gumikabál
moly

felöltőt
pótol

37 5 ezer
koronás egységárban bocsájtom 
eladásra. Ezenkívül visszamaradt egyes 

méretszámu dlvatöltönyök
795 koronás alkalmi árba*
SiOwetosztalyomban alkalmi árusítási

3 méteres
dlvafezövetmaradékok bélésáru kellékekkel

695 ezer korona
Részletfizetésre kedvező feltételek 

mellett
E hirdetésre hivatkozó vovőünoek külön •>%

engedmény

Legjobban mulathat a

Sziget Színpadon

angol szövetmar>adékok kiárusítása meglepő olcsón

Scftnur Henriknél, Rákóczi ut 15
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Elfogtak
ej?v sikkasztó színészt 
-tg dollár értékű ruhaneműt el- 

zálogosított
A Hélflii Napló tudósítójától. - 

Béla báró mintegy két 
..... őtt egy berlini isine- 

tl,>,laP1n l, lro "száz dollárt adott át, 
róseiiek -jhát és fehérneműtterlíii ismerős rövi- 
vasaroljon. a is a bárót, hogy a 
ffikt mwvátórolta, küldjön 
talmiké yhcsey baro házában 
el fmbbtui megfordult fflreth 

éves állítólagos szonesz es “Pí aki. mikor, tudomást 
SS a dologról, ajánlkozott a 

hogv . szívesen elhozza a 
“Érmüket,'mivel úgyis Berlinbe 

^VBCsey°tóró örömmel fogadta a
• • , aiánlatát és kiállított szá- 
£ meghatalmazást a rnhanomuek 
Htelére Gireth ezzel utazott. Ne- 

hét múlva visszaérkezett, fel
leste a báróékat és nagyon cso
dálkozott, hogy a ruhanemnek meg 
nem érkeztek meg. Berlinben — 
„kvöntiji — egy román autógya- ros Sóján Budapesten keresztül 
szándékozott Bukarestbe menni es 
öt kérte meg Gireth. hogy a csoma
got hozza Pestre es adja at a 
bárónak. , , ..

Néhány napi várakozás után sem 
érkezett meg a román gyáros, 
(Vireth pedig elmaradt a báróéktol 
és nem jelentkezett báró
nutót érdeklődni kezdett Berlinben 
és megtudta, hogy ismerősétől 
Gireth átvette a csomagot és mint 
később megállapítottak, Magde- 
bnrgban a báró holmijait elzalft- 

ellen följelentést tettek, 
azonban sehol sem tudták megtar 
lálni. Vasárnap reggel a báró egy 
hozzátartozója meglátta Girethet, 
amint egy cukrászdában ült és reg
gelizett. Azonnal szólt egy rendőr
nek, aki bevitte a főkapitányságra.

A színész beismerte, hogy a báró 
ruhaneműit elsikkasztotta és hogy 
a román autógyáros csupán mese 
volt. Kihallgatása után letartóz
tatták. 

Boroshordő
minden nagyságban és mennyiségben 

nj tölgyfából 

búzáért
vagy előnyős fizetésre kapható: 
Böhm Kálmán hordógyár Rt, 
Budapest VI, Szabolcs ucca 19

Tclefón: 148-12 és 129-01
Tiviratclm; Hordósböhm

Meglepő árakat fizetek 
viselt fét*fii*uítáfiév»t 
Wenhcimer Gy. Zichy |enfl u. 23. Telefún 165-73

Míg üzletünk átalakítása tart, || 

raöHWI 
Htaííás mélyen 
^szállítóit árakkal

S«.a „ raktáron levő erm.kruhU-
* > cikkem... ,| ívestől lő éves korig) 

JíjmeMtalapok..................................10.000

•'wtózsapklk............................ 25.000
™ blrsonyknlapok .... 80.000 
Wlyem kötött gjorawkruhők . SO.OOO 

ruhik........................ 80.000
p... . t;tpka és sál .... 60.000

kötüttruha.................... 100.000
■vovi; isuolnruhák................... 150 000

Vttmtl aMtnk. . . .150.000 
üifi -.1 kötött garnitúrák . . 200.000 

f^.votrolulk...................  300.000
' elBltök és téltkabktok . . . 400.000 

^irakatsir.kban áraink láthatók I g 
KalsinkaKornélmóíai!

Oyermekruha különlegességek üzlete B 
JWsi, ív, Párisi utca 1. számi

Györki Imre 
Csehszlovákiában emigránsok haza- 

hozatalár©! tárgyal
A szociáldemokrata pár&vezat&ség adott megbízást 
Györkinek — Közismerten exponált egyének haza- 

hozataláról nincs szó
—A Hétfői Napló tudósítójától —

Györki Imre dr. nemzetgyűlési | Munkatársunk érdeklődött ez ügy
képviselő a szociáldemokrata párt | ben a szociáldemokrata párt titkár- 
megbizásából Pozsonyba utazott. | ságánál is, ahol a következőket 
Munkatársunknak alkalma _ volt mondották: 
Györki. Imrével elutazása előtt be
szélni. ' A következő információt 
kaptuk:

— A szociáldemokrata párt meg
bízásából Pozsonyba, onnan egy pár 
napra Becsbe, az osztrák főváros
ból pedig Prágába, majd több cseh
szlovákiai városba utazom. Utazá
som célja az, hogy Pesthy Pál igaz- 
ságügy miniszter ismeretes rendele
tének megfelelően előkészítsem több 
emigráns hazajövetelét. Csak olyan 
egyének hazajövetcléről van szó, 
akik a bolsevizmus idején követük 
el apróbb bűncselekményeket, vagy 
akik a proletárdiktatúra bukása 
után elmenekültek anélkül, hogy 
menekülésre okuk lett volna. „Cseh
országi utómról augusztus első nap
jaiban érkezem haza.

Izgatás miatt újabb eljárást 
inditottah Weltner JaKab ellen

Hajsza a hazatért szociálistavezér ellen

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Hetek óta élénken foglalkoztatja i 

a közvéleményt a hazatért TKeZtnez 
Jabab ellen indított bűnügyi eljij 
rás. Eleinte az ügyészség folytatott , 
kihallgatásokat annak kiderítésére, I 
hogy mennyiben terheli Wételiért a, 
szocialisták és kommunisták kozott! 
létrejött megegyezés és milyen re-1 
sze volt Weltnernek abban, hogyha 1

| 
|

kommunisták a hatalmat átvehet
ték.

Az ügyészségi kihallgatások nem 
hozták meg a kívánt eredményt, 
ere az ügyet további kinyomozás 
céljából áttették a főkapitányság
hoz- A rendőrség politikai osztályá
ban Wetzel Viktor, rendőrkapitány 
folytatta le a nyomozást és a Hét
fői Napló információi szerint telje
sen megdőlt az a vád, hogy Welt
nernek az egyezségokmány meg
szerkesztésében része volt .

A hajsza ezzel azonban nem' ért 
véget. Szombaton délután „sürgős 
jelzésű idézést kaptak a főkanitany-! 
ságra Vanczák dános, Peyer Ká
roly, Wirnhardt Ágoston dr. es Szó-1 
ke Sándor dr. ügyvéd, hogy tanú
kihallgatás céljából vasárnap dél
előtt jelenjenek meg Wetzel kapi
tánynál.
ekkor1 derült*ki. hogy ‘miután az gyet fognak találni 
egységokmány körüli váddal fias-, vabbi uldozesere.

tehát a rendőrségnek nem sikerült 
bizonyítania azt, hog?/ Weltner az 

■inkriminált beszédeket tényleg el- 
' mondotta és igy az izgatás vádját 
: is el kell ejteni. Kíváncsian várjuk., , ., -------- ~*ibb ürü.

to-Az Idézettek mee Is jelentek to'hw <*ek »““
rio»«íiu ih linirv mintán az gyet fognak találni Weltner

Budavári lászló 
legú/abb tevékenysége 
Hz exbépviselíí-szerbesztö úr gyűjtést rendez: 
nyomdára — Ötiidih éve van fizetéses szabad- ■ 
ságon és szabadjeggyel áUampénxm utazik 

az. ébredd népQy üiéscki*e
— ’A Hétfői Napló munkatársától. —

egyszer bevette magát a nagyratö
rés vágya, az nem elégszik meg a 
tanítóság egyszerű és mégis hatal
mas hivatásával. Buturesou tanító 
ur a kommün bukása után felkapta 
a divatos jelszavakat, pápább lett 
minden pápáknál és munkásságát 
siker koronázta: megválasztották 
nemzetgyűlési képviselővé. De haj! 
változtak az idők. A választók 
hálátlanok és a Buturescu tanító 
urból lett Budavári képviselő ur 
megbukott az uj választáson. Most 

immal fogja azonban már derogált visszatérni 
i magasztos az ir, ur, ri irvaolvasni tanítás 

igéit hirdetni ” mesterségéhez. Buturescu tanító ur-
8 az oláh prepából magyar tanító ból Budavári képviselő uron ke

lőit. Akinek a szivében azonban resztül Budavári szerkesztő .ur lett.

Budavári László, aki egykoron a 
nem valami előkelő csengésű Butu
rescu névre hallgatott, esemény dús 
pályájának újabb fázisához érke
zett. Ez a kivételes ambíciójú egyé
niség meglehetősen változatos élet-
pályát futott meg — mar eddig is. 
Ki tudja, mivé nőheti meg ki ma
gát? Kezdetben volt a Buturescu, a 
csendes hangú oláh prepa. Az isten
adta még álmodni sem mert volna 
soha arról, hogy valaha n magyar 
törvényhozás fényes palotájában 
ébredő-magyar prograi ' 
a nemzeti fajvédelem

— Györki Imre dr. a párt vezető
ség megbízásából foglalkozik az 
emigráció ügyeivel. Most is meg
bízásra tárgyal Cseh-Szlovákiában 
több emigráns hazahozataláról. 
Hogy kikről van szó, nem lehet, 
megmondani főként azért, mert a 
vezetőség maga sem tudja, hogy 
Györki Imre kikkel tárgyal és kik
nek haza jövetelét tartja előkészit- 
hetőnek. Információnkat kiegészíti 
az a beavatott helyről szerzett ér
tesülés, hogy egészen jelentéktelen 
és a nyilvánoság előtt kevésbé, is
meretes egyének hazahozataláról 
van szó. Azok a hírek, amelyek köz
ismert exponált politkusok (Jászi 
Oszkár?!) hazajöveteléről szálának, 
nem felelnek meg a valóságnak. 

kőt vallottak, most ni vádat ková
csoltak Weltner ellen. > - - iflrf'

Előkerltették Weltnernek egy be-, nemzett Elet.
szódét, amelyik nyomtatásban meg;fe]elte a ÍÓI értesült 
is jelent Ezt a beszédet Weltner a-; p-j—z-. r,....!.-. _...
kommün alatt júniusban a Nép- ■ g.yüj(, _ 
operában tartott szovjetkongresszus ■ Acmzcfi 
megnyitásakor mondotta el cs üd-1 
vözölte benne az összeült kongresz-.i 
szust. A beszéd egyes passzusait ra- j 
gadták ki és ebből akarják B elt- 
nerre rásütni az osztályelleni izga
tás vádját . , x

Erről a nyomtatásban megjelent 
beszédről Weltner már kijelentette, 
hogy a neki imputált beszéd nagy
részét nem mondotta, és az egész 
beszéd meghamisítva jelent meg.

A vasárnap délelőtt kihallgatott 
í tanuk elmondották, hogy tudomá- 
■ suk szerint Kun Béla a szovjetkon- 
; gresszuson elhangzott összes beszé- 
! deket a nyomdábaadás előtt átnéz
te, azokat átjavitotta. egész részeket 
kihúzott és másokat irt bele. , "^*<7

Weltner kijelentésével szemben] tanM ur >r««nar ötödik eseten-

a Nemzeti Élet Cimti még heti
lap, de maholnap már napilap lesz“ 
cirnü újság felelős szerkesztője. De 
haj!... Megváltoztak az idők. A 
Nemzeti Élet magasztos igéinek ke
vés számú olvasói nem akartak: 
megszaporodni s a nyomda kövxx 
teli a pénzt.

Ekkor érkezett el Budavári 
László tanitó-képviselő-szerkesztő 
uij életének legújabb fázisához, 
amelynek helyes megjelölése: 
nyomdatulajdonos-jelölt. A pénzt a 
hiszékeny emberek fogják adui.

Rákospalotán, Pestújhelyen, TTj- 
pesten és általában Budapest kap
csolt részein kevés jobban ismert 
egyéniség van, mint Budavári 
László. Mindenki ismeri a kerület 
volt képviselőjét, nemcsak azért, 
mert a törvényhozásban Pestkői;-! 
nyéket képviselte, hanem azért is. 
mert

volt választóit újabban gyűjtő
ivekkel látja él, amelyeken a 
Nemzeti Élet nyomdája szá

mára gyújt és gyüjtet.
Az adakozásokról szóló kimutatá
sok meg is jelentok a Nemzeti Élet 
egyes számaiban és ugyhirlik, hogy 
már a 27 milliót is meghaladja a 
gyűjtés végösszege.

Megpróbáltuk ennek a hírnek va
lódiságát ellenőrizni, kerestük min
denfelé a Nemzeti Élet legújabb 
számát, sajnos, nem sikerült meg-, 
találni. A tőzsdékben csodálkozva 
hallgatták a kérést. Nemzeti Életi 
— Ilyen is van? — kérdezgették. 
Végül is a keleti pályaudvar nagy 
hirlapcsarnokában sikerült egy 
árust felfedezni, akinek el szokták 
hozni a Nemzeti Élet-et.

— Megszűnt az, leérem. Két hete 
nem hozzák. Budavári most 
gyűjti a pénzt a nyomdára. 

I Amig összegyűl. szünetel a

Budavári László eszerint pénzt 
- saját nyomdája, illetve a 

Nemzeti nyomdája számára.
Ezeket a pénzeket betüpénzek- 
nek vagy ólomkatonáknak ne

vezik.
Mindenesetre, szokatlan módja ez 
a nyocmdaalapitásnak és

meg leéli kérdeznünk a beliig y- 
miniszter úrtól, adott-e enge
délyt Budavári Lászlónak arra, 
hogy pénzt gyűjtsön a Nemzeti 

Élet nyomdája számárat
Adódik azonban itt egy másik 

kérdés is.
Miért nem tanít Budavári 
László állami elemi iskolai nép-

dejct
Klebelsberg Kuno gróf kultusz
miniszternek tudnia kell arról, 
hogy milyen üriigy alatt adnak 
Budavárinak immár ötödik eszten
deje állandó szabadságot a B-listák 
korszakában. Mert az mégis osak 
felháborító, hogy akkor,

amidőn ezrével bocsátják el a 
üinitókat, akkor Budavári 
László négy év óta szabadságon 
van, fizetését pedig felveszi pon

tosan,
sőt állami fizetéssel a zsebében, 
vasúti szabad jeggyel utazik ar. 
ébredő-gyűlésekre — a liberális 
Bethlen-kormány nagyobb dicső
ségére.



HÉTFŐ! HAPIÓ "'"‘“Pest, július n

Tüntetés Becsben 
a háború eiien

akarták tüntetni, hogy helyébe 
10(J-at írjanak.

— LÚ7,sa, nugu nem mond igazat. 
Maga ezt a százdollárost egy egy
dollárosból hamisította, niég pétiig

kai újságból vághatta ki és ügyes 
ragasztással úgy illesztette be a2 
egydolláros bankjegyre, hogy az 
szabad szem liléi alig észrevehető. A 
vizsgálóbíró a gyanúsított tagadása 

íellenére pénzhamisítás büntette, il
letve hamis pénz forgalombahozása 
címén elrendelte Jankelovics ellen 
az előzetes letartóztatás fentartá- 
sát.

Jankelovics védője felfolyamodást 
jelentett be a határozat ellen, amely
ben kérte a Bilj községben lakó 
Marx Samu kihallgatását, akivel 
igazolni kívánja, hogy védence tu
datlan ember létére nem vehette 
észre a bankjegy hamis voltát és 
uzt rendes árért jó dollár gyanánt 

I vásárolta.

A magyar köicsön aláírási felhívása

I?óp< iulina 97 dollárosból hamisította, meg pedig súnok lizóvos óv- ?** te be^8za,ve5.. he’rb^k;-r* i ,, i t a. / < <uk.v» <i ociuszoveg neiyeoe lm.nlft™ .ntehAÍk .tiZéVKSi a .Mundért" siót. Vall-
izJ X?ohíiíxiJU bo Szintén, hogy csinálta ezt a 

legyen többe háború jelszót valló |ó0i<j0j?
át| Jan^lovies nem akart felelni a 

5Ci’oV101 l z , ! kérdésre és váltig azt hangoztatta,
Ma délelőtt a szociáldemokrata i h (iaz(. Bi|j közséRb’n eKy 

föt“ aC1°HbmorűkXnúíS Sa“U n°VÜ ember‘Ő1 ™31V 

Sh n.hl.±far,íCS?Al,‘-- “ t?bbl>k?-1 A Vizsgálóbíró szakvéleményt kért 
Jött a nemzetközi féminarl mun- a Nemzeti Bank devizaosztályától, 
™tkésCTehSreHztve?ő1l’i«,ran<’ia' nÓ j ahonnan szombaton érkezett meg a 
met es csen tesztvevol w. (válasz, hogy a „Hundert" szót a

; gyanúsított egy angol vagy aiiieri-
lehet i 

egydollárosból száz- 
dollárosS készíteni? Igy mészíiFossegédl gyanús vá> 

sftrlisai
— A nétfto Napló tudósítójától. —
Az elmúlt héten egy kopottas kül

sejű ember állított be Barakker 
Mátyás kalaposüzletébe, ahol 400.000 
koronáért kalapot vásárolt Amikor 
fizetésre került a sor, elővett egy 
gyűrött százdollárost és arra kérte 
a kalapost, hogy ezt váltsa fel és 
ebből adjon vissza neki. Barakkor a 
Kereskedelmi Bank közeli fiókjába 
.vitte a százdollárost ahol u pénz
tárnok nyomban megállapította, 
hogy az hamis. Rendőrt hozattak, 
aki a vevőt, JankclovicR Mayer mé- 
fizáro.ssegédet előállította a főkapi
tányságra . ahol megmotozták és 
^sebében több egydollárost találtak. 
A letartóztatott embert átkisérték 
az ügyészség fogházába, ahol a vizs
gálóbíró vállalóra fogta őt. .Tanke- 
lovics először azzal védekezett, 
hogy ő cseh megszállott területen 
vásárolta a dollárokat, azért, mert 
Kanadába akart kivándorolni és 
Budapestre azért jött, mert azt 
■hitte, hogy itt könnvet,ben tud 
amerikai vízumot szerezni.

— Ila maga Amerikába akart 
Üitazni és szüksége volt a dollárok
ra^ akkor miért akarta azt itt ma
gyar pénzre felváltani? — kérdezte 
a bíró.

— Azért. — felelte Jankelovics —,• 
mert a vizűmért magyar pénzben 
kellett volna fizetnem az amerikai 
követségen.

A vizsgálóbíró a bűnjelként 
foglalt egydollárosokat kezdb' 
zegetni. amelyek egyikén szabad 
szemmel is észrevehető volt, hogy 
azt meg akarták hamisítani. Eg^ 
éles késheggyel meglátszott a kapu- 
rás. amellyé] az 1-es számot el

le
né-

A —magyar államháztartás cgyensúlvának 
helyreállításáról szóló 1924. évi IV. te. 3. 
S-ában foglalt felhatalmazás aluliján, a Nemze
tek bzövctségo Tárnicsának 1921. évi március 
il-én kelt Jegyzőkönyvei és a Nemzetek Rzö- 
vetségo Tanácsának 1921. évi jiinii-us hó 14-én 
hó 11-én kelt határozata érteimében kibocsá
tásra kerül a magyar királyság 1921. éti 41- 
lunikölcsönc, amely kölcsön a sziímbavehetŐ 
költségeken, jutalékokon felül, tisztán 
250,000.000 aranykoronával egyenlő összegben 
van előirányozva

Épnek a kölcsönnek a réfezkibocsátásui 
Angliában, az Északamorikai Egyesült Álla
mokban, Olaszországban, Hollandiában, Svájc
ban, Svédországban, Csehszlovákiában és Ma- 
gyarortzágon kerültek vagy fognak kerülni 
nyilvános aláirásr.-i. A kölcsönmiivclct a Nem
zetek Szövetségének Tanácsa által kinevezett 
.Smith Jeremiás úr bostoni lakos, főbiztos el
lenőrzése alatt történik abból a célból, hogy a 
magyar államháztartás egyensúlya a Nemze
tek Szövetségének Tanácsa által javaslatba ho
zott és a Jóvátétel! Bivottíutg által niegerüsi- 
tet: terv alapján helyreállítassé-k.

A kölcsönről fökötvény (Generál Bond) ál
líttatott ki, amelyben a köles ,u, kibocsáfásitnrjk 
összes feltételei és a kölcsön szolgálatának 
szabályai benne foglaltatnak. A fököt vény ben 
a magyar kormány a kölcsön szolgálatának 
biztosítására zálogul loköií a vámjövedókliől, c i 
cukoradóból és a cukor ulán fizetendő kincs
tári részcsodósböl, valamint a dohányjövedá.'t 
bői eredő összes (nyers) állami bevételeket, 
úgyszintén a sójövodéknek tiszta bovóiolél.

A kölcsönből Magyarországon kibocsátásra 
kerül 11,597.250 aranykorona -- 2,350.000 dollár 
névértékű kötvény.

A kölcsön 7%%-kal kamatozik é« 1íU4 febru
ár 1-ig fizetendő vissza. A kölcsön törlesztése 
nz egyes években a kisorsolandó címletek be
váltására rendelt összeg terhére vij.-,zavámlr- 
láw útján is történhetik. Akár az. egész köl
csön, akár bármely résskibocsálils teljes egé
szében csak 193-1 február 1-4Ö1 kezdve törleszt- 
hetü.

A kölcsönnek Magyarországon kibocsájásra 
kerülő rbsze ugyanoly módon van biztosítva, 
mint a külföldön kibocsátásra kerülő kölcsön - 
részeli.

A kölcsön n következő föltételek mállóit bo- 
csáttntik nyilvános aláírásra:

1. Az aláírás történhetik az aláírási helyek 
bármelyikénél 192-1 augusztus 1-töl augusztus 
bú l)-ig bezárólag terjedd határidőben, a szo
kásos üzleti óráiéban.

2. Aláírási helyekül szolgáinak a jelen fcl- 
l.i'ás végén felsorolt intézetek.

3. A kibocsátásra kerülő kötvények bemuta
tóra szólnak és egyenként 49.35, 08.70, 493.50

és 987 aranykorona 10, illetve 20, 100 és 200 
északamerikai dollár névértékű címletekben, 
magyar, r.-« —
nnk ki.

4. A

angol és 

kibocsátandó

francia nyelven állittat- 

k ötvények 1924. évi
augusztus 1-töl kezdvo évi 7%%-kal, miudiein 
év február 1-ón és augusztus 1-én lejáró, fél
évi utólagos részietekben kamatoznak, az első 
szelvény 1925 február 1-én esedékes.

5. Az aláírási ár a névórlók 88%-a.
A befizetés két részletben is eszközölhető 

olyképpen, hogy az aláírási ár 50%-a a jegy
zéskor, 50%-a pedig 1924. óvi szeptember hó 
15ig fizetendő. Aki u befizetési részletekben 
teljesíti, ;v.- aláírási ár hátralékos része uián 
1921 augusztus hó 1-töl a befizetés napjáig szá
mított óvi 7%%-os kamatot tartozik megtéríteni.

Túljegyzés esetében, ha a jegyzés nem vé
tetik figyelembe, a befizetett összeg teljes egé
szében visszatérittetik, ha pedig a jegyzés csak 
aránylagosan leszállított névértékben’ fogadtu
nk el, az előre befizetett összeg a vételár ki
egyenlítésénél fog elszámoltatni.
..'}z ,,sc<i61ics részlet befizetésének einmlasz-,, ......... ...... ...... . V.UHIUU.V.- I i’vBii juK/nni
tilR.a maga után vonja nz összes teljesített ti- TaL-nrók 
zetesek elvesztését ée a tényleg elfogadott A , p;nzjt“l 
jegyzésnek törlését. T«L’nrr>.r,>«.».,+...

nyék scdékcseúgc előtt i 
f‘i. "SSíM büU. •

“ónu'ál" kl’°'’°11

nálkül a Magyar Nemzeti ii f’ l‘!ruck ll'Vo''iu 
postatakarékpénztárnál el . „*fnai, a u ? 
pontnál Budapesten vn»t í e"ai"fézeti

denkor a szelvényen, illegj A1^** í 
aranykorona egyenértékű gvnnám°tViénye® * 
összegnek megfelelően é.,-t 11 ^tiinu,.,ban történik. MUl,ucu ó«akanrnrlkai fi1

10. Az esedékes kötvén vek • 
mind™ Wnjlménwk ktaöu, mAs 
tán is, be fognak váltatni , , * ‘lill>orú 
címlcttulajdonosol; ál|;1In,,(1]’ 
gyár állam, a kötvénvek^t^ a"iira- ms 
Iáiul vagv zár alá vón„i J ,H“n' fo^ lei?/ 
tőkéjét vágy kamatait blrm-h'1 í"^u *Uo*uu< 
vagy levonásnak, “agy JcSno-nív

“?b?n •.yámoltak és goJdnokoltak §’“ ért*1- 
olbojyozf'sévo alkalmasnak & ön,w?Züinek

kébe, amelyek a bank pénetáffiri?\- e’5U 
gul elfogadhatók. “’araiuál kéziuio.
ny™ tS!° 4 rVóiy'i’ú'írKkóm.í"^1 * *"*

SílS. rt
Bidapest. 1921 július hó.

Dr. báró Korányi Frigy*, 
m- J<ir. pénzügy ndnlScn

aláírási helyek: 
Magyar Nemzeti Bank- rölniézete (, 

vidéki flökintézetel,
i9,1; ,klp' Fj’etatakarúkpínztír. továbbj 
Általános Ovadékbank és HHelkitézel 
Bt.. Angol-Magyar Bank Bt., Ansl,. 
Austrtan Bank Ltú., Budapest Benn, 
sont. Belvárosi Takarékpénztár. Bed,, 
pesti Ipa.-bank, Budapcst-Llpétvéral 

'.'-Ár, Egyesült Bpcstl Nt, 
Takarékpénztár, Fabank Rt., Földhitel

í..

6. A boüzetÓB történhetik nz aláíró választása bank Rt. Fővárosi Bank ős Váltóiiriet 
szer nt teljes r-úlyú aranyórmékben, az órrne- Rt., Hazai Bank Rt., Hcrmes Msrr 
paritás szerint számítva, továbbá északamori- Alt Váltóít-vlnt itt tj . .I írni dollárban, angol fontban, svájci frankban, i ? á,ltÓ"Z,et Rt., Hungária Bank Rt, 
olasz Urában, holland forintban, svéd koroná- B’arbank Rt., központi Váltóüzlet Rí., 
ban, csoh koronában és osztrák koronában Lloyd Bank Rt, Matrv. Általános línnt 
— a szerint, amint n ltofivr-ÍAa volná.i',,.... ;ti.. in ti* _ _ _— a szerint, amint a befizetés valutában, ilJe- í Rt 
tölev devizában történik — a Magyar Nemzeti „.VZ.

link a tónylegcu befizetés napját megelőző , \ 
az illető pénznem bankjegyeire, illető-

főleg devizában történik
Bankiul•
napon .................... „lv»v-
leg kifizetésére jegyzett pénz ás áruilrrolyaniai- 
nalc középárfolyamán szibnitva, végül magyar 
koronában, a ncwyorki kiiflzvléjnek a Magvar 
Nemzeti Bank által a befizetést megelőző na
pon Jegyzett párna- és áruárfolyamok köwép- 
árfolyanián számítva.

7. Az aláírásokról, illetőleg befizetésekről az 
aláírási hely elismervényt állít ki, amelynek 
cllonéb- n —előzetesen közhírré teendő időben 
a végleges kötvények kiszolgáltatása költség
menteden, ugyanazon a helyen fog megtör
ténni. ahol az elismervény kiadatott.

3. A kölcsön 192G február 1-töl 1944 február 
1-ig törlesztetik. A törloszlés a kötvények visz- 
szavásárlása által, vagy névértékűén, sorsolás 
utján történik.

A sorsolások minden év december 19-e i'-e 
31-e közötti időben fognak megtörténni és pe
dig első Ízben 1925 december havában. A ki
sorsolt kötvények a sorsolást követő február I 
1-én válnnk osadékossú, amely napon a kisor- I 
solt kötvények kamatozása megszűnik. A ki- 

sorsolt kötvények számai legkésőbb a kőivé- kötelék

Magy. Általános Hitelbank, Ma- 
’ ’f.yar Alt. Ingatlanbank Rt., Magyar 

Takarékpénztár Rt., Magyar-Cseh 
Forgalmi Bank, Magyar Földhitelinté- 
zet, Magyar Jelzáloghitelbank, Magyar 
Kereskedelmi Hitelbank. Magy. Leszá- 
mltoló és Pénzváltó Bank, Magyar- 
Ofaaz Bank Rt., Magy. Orsz. Központi 
Takarékpénztár. Magy. Takarékpénztii- 
rak Közp. Jelzálogbank, Magyar Tiszt
viselők Takarrékpénztára, Magyar Vá
rosi Búnk Rt., Mercur Váltóüzleti Bt, 
Nemzeti Pénzváltó Rt.. Nemzeti Taka
rékpénztár és Bank, Pesti E»sö Hazai 
Takarékpénztár Egyesijét, Pesti Magy. 
Kereskedelmi Bank, Wiener 
véréin Magyarorsz. Fióktelepe, 
mint a Pénzintézeti Központ is a 
tagjai sorába tartozó nénzlntézc0r- 
—'•--4 Közn. Hitelszövetkezet és a 
kötelékébe tartozó szövetkezetek.

Bank- 
vala-

László és Fekete
az ország legnagyobb női és férfi divat kelme áruháza

Budapest IV, Koronaherceg ucca 14-
Cégünknél egy évtized óta szokásos idény utáni

a megszokott tisztes formák között

hesdetét vette,
m,apwzsve*e£ valamitmosókeímékmeglepÖ OÍCSÓ ÚFttttOttdT.USittatnak IA
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4 háxiúr jólétiminisater

Caj„ ya-Maauarorszáa szanálás 
nuiiffő lakosúi led csopoi tra 

oldanak! ' húíiurakra és lakókra, ex 
Mbibakat »•«»>“ riyuitofoaalom 
Msiokds fontaim. A szeaények- 
S- a nincsteleneknek éppen az or
ván szdiwtaas aazdasóm helyzetére
5 tekintettel van cau kenijes 
nh-ónusuk: Vass József dr. nep- % 'miniszter, aki már többiben 

tett bizonusáíiot a nép iránti jo- 
indulatáról annál is inkább, mert 
ámaoa is a nép fiai közül emelke
dett a bársonyszékbe. Imi például 
örökké emlékezetes marad az a hu
mánus érzésre valló parlamenti 
közbeszólása, homi ..aki itt nem tud 
meuclni. az vándoroljon ki . A nép
űiét keffffclmes minisztere helyre- 
ioazitotta ezt az inszmuáclót. ó azt 
mondotta, homi „akinek nem tet- 
,,tk az, amit ez a. kormami tesz, 
oz vándoroljon ki“. Ez a hclyreiaa- 
litott nyilatkozat mindenesetre al
kotmányos érzésről tesz bizonysa- 
got.

De emlékezetes az a jóindulatú 
fogadtatás is, amelyben Vass ke
gyelmes ur a biaiak küldöttségét 
fogadta. Szép, hogy egyáltalán fo
gadta őket, bár ez a tény is Dénes 
István érdeme, aki nem restelte 
háromszor is molesztálni Vass őex
cellenciájái, mid végül is rászánta 
magái arra a lépésre, hogy fogadta 
a vihar sújtott a Bia küldöttségét.

No-de nem is volt abban köszö
net. A kegyelmes ur leszidta őket, 
- csodálatosképpen nem azért, 
mintha ők volnának az okai, hogy 
oz Ítéletidő leszedte a tetőket há
zaikról, hanem lehordta őket — 
lustaságuk miatt, hogy miért nem 
rakták vissza a tetőket. Persze — 
inkább napszámba mentek kenyeret 
keresni a hajléktalanná~ vált gyer
mekeiknek, — ahelyett, 
hat felépítették volna.

íme, ilyen a nép — 
Vass ur —, napszámba 
keresni és a kormányt 
tetők rendbehozatalára, 
szmdára Gáspár Antal 
rajzolónk is megörökítette

hogy házai-

gondolhatta 
menü pénzt 
kéri a ház- 
A história 

illusztris 
........ . ........................ . ezt az 

épületes jelenetet, mondatván Vass 
áttol Dénes Istvánnak:

— Miért hozta én hozzám a kép
viselő ur a biaiakat? A néprosszlét 
nem az én resszortom. Én népjóléti 
miniszter vagyok.

Kénytelenek vagyunk a miniszter 
úrnak ezt a kijelentését helyreigazi- 
tani. Legújabb ténykedésével ugyan
it bebizonyította, hoay melyik osz
tály áll legközelebb a szivéhez. 
Kelten álltak előtte kéréssel: a la
kók és a háziurak. Vaj* kinek adott 
igazat a magát népjólétinek nevező 
miniszter? Tán a népnek, a tömeg
nek. a lakóknak? Dehogy. A házi
uraknak. így felelt a lakók küldött
ségének:

— Rossz helyre jöttek az urak. 
Ennem nép jóléti* én háziufjóléti mi
niszter vagyok, (rtk.)

— Az thlvhad sereg bemutatkozása 
Budapesten. Az amerikai eredeti 
Udvhadserog. amelynek egy-két lel
kes. különös hive már hónapok óta 
Próbálkozik híveket szerezni Buda
pesten, vasárnap este tartotta első 
pvilvános bemutatkozó „gyülekeze
tei a Dohány ucca 84. szám alatti 
helyiségében. Két-húromszáz eni- 
ber. részint kiváncsi, részint hivő, 
veti részt a megnyitón. Franz 
Eothstcin ezredes, a magyarországi 
r ovozér" tartja a hevezx'.tő szónok- 
ln,°t amelyet Ultise Ernő lelkész 
"dnmesol, miután a „fővezér" né- 
nietul beszélt. ..Mi nem vagyunk 
pVi ’ H11 nera hozunk uj szentsé- 

_ mondja a „fővezér", 
majd Paula Koch kapitánv-kisasz- 
7°'1y emelkedik szólásra, hogy bir

ssé az Gdvhndsereg uj igéit, ame- 
n..B\vók Krisztus legtisztább 

£nyi‘;i'kozésánaV tartanak. MÓR- 
tSvh1hlvp van ni ár "Pesten az 

1,ilf1s('r<’cmek -• az élet esettjei, 
élni kották akarnak uj áletet 

nz i dvhadsoreg segítségével.
katona. A Ferenc József 

vonlot f)an nzolgálnfl fecry véré vei szi-

Iffl sMHii a isili szivar és smtls
Tartalékkészlet hiányában egészen friss árut osztanak ki 
a trafikosok közt — Általános sztrájkra készül a dohány
gyári munkásság — Tömöry államtitkárnak futárral küldték 

el a munkások ultimátumát
— 2Í Hétfői Napló munkatársától. —

Az utóbbi időben egyro gyakoribb és hiányában egészen friss árut vásárol 
közönség a traflkt ”
nem a fogyasztás megnövekedéso az 
oka, hanem az, hogy

a kétharmadára redukált üzemmel 
dolgozó gyárak éppen csak hogy ki 
tudják elégíteni az egyenletes fo

gyasztási.
Do nem lehet tartalékolni a termelést 
azért sem, mert a rosszul fizetett mun
kások teljesítményo szintén erősen csök
kent s innen van az, hogy a pesti dohá
nyos drága pénzért nem kap érett, szá- 

I ráz trafikot, hanem szívhatallanul ko- 
| menyet és nedveset.
I — A dohánygyárak termelését ogy éh- 
i ként most újabb válság fenyegeti. A 
i munkásság hangulata igen elkeseredett. 
Sürgős bórjavítást követelnek. Székely 

j János volt államtitkár a napokban vo- 
i r.etto a dohánygyári munkások egy kül- 
i döttsógét a Dohány jövedék igazgatósága 
l ólé s kérto a béreknek haladéktalanul; - --- r.. ; , .. , . , .
való felemelését. Jellemző a helyzet ki- j

I élesedett voltára, hogy báró.VwZorp Ti- , «•>»•« rr..
I vadar miniszteri tanácsos

megígérte, hogy a munkásság kérel
méről és hangulatáról futár útján 
számol be a jelenleg szabadságon 
levő Tömöry államtitkárnak s e 

hétre Ígérte a végleges választ.
A küldöttség tagjai tudomásul vették 

a választ, do hangsúlyozták, hogy ina

általánosabb a panasz a dohányosok kö
rében a traiikúruk szivhatatlausága mi
att. A méregdrága cigaretták és sziva
rok ugyanis kivétel nélkül annyira ned
vesek és kemények, hogy még a teljesen 
egészséges tüdőnek is nagy ós nehéz 
munkát adnak, nemhogy a poros és 
beteg pesti tüdő tudná könnyed élvezet
től végigszívni a Dohtínyjövcdék gyárt
mányúit. A traílkosok azzal magyaráz
zák árujuk o nedves keménységét, hogy 
váratlanul megnövekedőit a fogyasztás, 
nincs idő a szárításra s az árú a do
hány raktárakban alig egy-két hé* tg pi
hen.

A Hétfői Napló munkatársa utána 
járt ennek a dolognak s olyan helyről, 
ahol jól ismerik a Dohány jövőd.?!,- hely
zetét, a következő felvilágosítást kapta:

— Am. kir. Dohányjövedék gyártmá
nyainak romlása már régebb idő óta 
tart, különösen feltűnővé ós észrevehe
tővé azonban csak most, mintegy két 
hónapja vált. Az ok a munkás viszo
nyokban rejlik.

— A helyzet az tudniillik, hogy a do
hánygyári munkáság kap talán az ösz- 
szes szakmák közül a legkevesebb fize
tést. Megélhetésük júniusban aztán még 
súlyosabbá vált, a természetbeni ellátás 
megvonásával, úgyhogy

Budapest négy dohánygyára elvesz
tette munkásainak egyharmadát.

Az átlag heti munkabérek 180 ezer ko
rona körül vannak. Ebből a családos 
szakmunkás nem tud megélni s ha csak 
tud, másutt helyezkedik el.

— Tény az, hogy tartalékkészletek 
számolni kell egy esetleges dohánygyári 
sztrájk lehetőségével.

— Automobilszerencsétlenség Vö-1 — Egy őrült nő öngyilkossági ki-
rösváron. Vasárnap délben súlyos; sérlete. A Váci-ut és Drúva-utca 
automobilszerencsétlenség történt ■ sarkún vasárnap délután a villa- 
Pilisvörösváron. Az országúton i mos elé akarta vetni magát egy nó. 
Scheibcr Leó fővárosi mérnök A közönsék megakadályozta. Az fis
autója nekiment egir faíörzsnek és 
fölborult. A kocsiban a mérnökön 
kívül Németh Rezső softor és Mor- 
genroth Károly ültek. Mindhárman 
az úttestre estek ki és súlyos sérü
léseket szenvedtek. A mentők Schei- 
bert és Németh soffőrt súlyos álla
potban a Rókus-kórházba szállítot
ták, Morgenrothot, aki agyrázkó
dást szenvedett, a lakására vitték.. — ----------

— Nyári mulatság. A VII. kor. Zuglói Nagymaroson a nyaraló fejleszt esi 
Atlétikai Club vasárnap délután és este kongresszussal kapcsolatos kultu- 
jól sikerült nyári mulatságot rendezett, ralis, gazdasági és ipari kiállítás. 
Az ünnepély céljára a Stefánia-uti De- , Némelyik község egész külön tert- 
mokrata Kör engedte át helyiségeit. | niet foglal cl beküldött kiálliási 
amelyet zsúfolásig megtöltöttek a részt- tárgyaival. Külön érdekessége a ki
vevők. Kabaréval, tánccal, tréfákkal | állításnak a dunamenti. falvakban 
szórakozott a hajnali órákig a közön-; dolgozó festők munkái, amelyek 
ség, melynek sorúban megjelent a club : KKáz és száz képben adják vissza a 
vezetősége: Böhm Kálmán, Fuchs La- i Dunavidék szépségeit ós törtnelmi 
jós, Scharcz Vilmos, Kertész Antal,! emlékeit.
Lakner Artúr alclnükökkel és család- — Baleset a sörgyárban. A Haggen- 
jukkal együtt. 'aiacher-félo sörgyárban egy magas ál-
_ Sz.ahn<lblbra helyezték a sza<barin-1 vényről lezuhant .V<>MároS Károly rnun- 

esemnfezt. Szombaton este a bécsi bajén; kas Elotvrazőlyes sérüléssel sr.;Ilitőltak 
__ -ó,,,/íríllr letOO-tÚk ' U tolOpUCCnl koijlíizba, ahol TOVld 1Ucsempészt, ozomoubun .
nzolgőUtot teljesítő vámőrök lorogtúk a tolepneeni korlmzba, 
fíampcl Frigyes l.écsl ügynököt, aki öt láltusa után kiszonvodott. 
kilogram szacharint akart az országba Letartóztatott na
becsempészni. Miután Hampclt nem elő
ször érték rajta csempészési kísérleten, 
előállították a főkapitányság központi 
ügyoletére, ahol őrizetbo helyezték. Va
sárnap reggel hallgatták ki és a kihall
gatás után Hampclt a főkapitányságról 
elbocsátották. A lefoglalt öt kilogram 
szacharint természetesen nem adták visz-BUMHiunui wriuww”vo«u ----- - - — --
sza és azt az iratokkal együtt áltették a-magukkal hoztak a 
vámhatósághoz, miután Hampol cselek- reit. Pestre érkezve 
ményo vámjövedéki kihágás. nél hagyta a leányt.

és Tdpsa sxobvász- és 
műipavvállatata 
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fruncia. nyelvtané műtől négy és 
félmillió koronát, egy fonyódi csa
ládtól pedig nagyértekii ruhaneműt 
csalt ki házassági ígéretekkel. Bu
dapesten egy rokonától 40 kg. súlyú 
ezüstnemüt, egy vendéglőstől pedig 
1,500.000 koronát vett fel kölcsönbe,, 
amit ugyancsak elsikkasztott. Szí- 
eszkovszkyt letartóztatták.

— Éjszakai támadás a kerepes! utón. 
Var.árnap éjszaka a Kerepesi úton a vá
ros feló tartott Gizur József szűcarnes-a í.bán. Ennek azonban - tor, felesége és egy barátja társaságá
ban. Az Aréna úti vasúti átjárónál egy 
négy tagból álló ittas társaság útjukat 
állta, beléjük kötött és verekedni kezdett 
velük. GiíwrítZc lőlíik tclhetőleg védekez
tek és a négy támadót futásra kényszc- 
ríi,ették. Néhány pillanat múlva a hely
színre érkezett egy rendőr, aki a mene
külők után vetette magát. Egyiküket 
Bakovszky Pál 25 éves kádársegédot si
került is elfogni. A másik három tá
madónak nyomában van a rendőrség.

— Meghalt a konnnáyzó tolvaja. 
Jelentették már a lapok, hogy pén
teken detektívek jelenlek meg if
jabb Léder Ottó kárpitossegéd la
kásán, akit lopás miatt akartak le
tartóztatni. Ugyanis Lédcr Ottó a 
kormányzó lakosztályában végzett 
kárpitosmunkát és eddig meg isme
retlen módon ellopott húrom érté
kes ckszerda rabot. Mikor Léder 
Ottó meglátta a detektiveket, máso-

havi 1 milliós jövedelemből nem lőhet (emelésüket, azonnal 
megélni s ha nem jön sürgős segítség, nck Mikor az igaza

villa-

morei len nőt az odaérkezett rendőr 
igazoltatni, akarta, azonban csak 
összefüggéstelen, zavart feleletet 
•tudóit adni. Előállították a kerületi 
kapitányságra. A rendőrorvos meg
vizsgálta és megái lapította, hogy 
őrüli. Az angyalföldi tébolydába 
szállították.

— Nyaralófejlesztési kiállítás Nagy
maroson. Ma délelőtt nyílt meg

— Letartóztatott házasságszédel
gő. A rendőrségre előállították 
Lieszkovszky Gyula 26 éves állús- 
néLkülj bankhivatalnokot, aki több
rendbeli csalást rs húzasságszédel- 
gést követett el. Lieszkovszky úri 
családból származó földbirtokosnak 
adva ki magát, megszöktette , egy 
gazdag miskolci- család leányát és 

....................... család eksze- 
azután fakép- 

Ezután egy 

ós összetört tagokkal terült el a 
kövezeten. A mentők a Rókus-kór- 
házba szállították, ahol vasárnap 
meghalt.

— Palefaforradalom a Müszinkör- 
ben. A városligeti Müszinkör va
sárnap délutáni előadását különös 
incidens zavarta meg. A színkör 
négy díszletező munkása előadás 
alatt kijelentette;, hogyha nem kap
ják meg régebben követelt bér- 
......lAl'.l.- ... .............. 1 sztrájkba lép
nek. Mikor az igazgató megtagadta 
követelésük teljesítését, a nóg.v 
munkás eltávozott. Az előadás a 
diszletezés hiánya miatt félóra 
hosszat szünetelt, majd a színészek 
vállalkoztak rá, hogy a diszletezési- 
munkákat elvégzik. Erre aztán 
helyreállott a rend és az előadást 
zavartalanul folytatták.

— Aki négyszer ííítt^ magára- 
Szombaton délután a Közlekedési 
Múzeum előtt, posztoló rendőr lö
völdözést hallott a bokrok közül. Azt 
gondolva, hogy revolvercsata folyik 
a bokrok között, maga is revolvert 
rántott és a bokrok közé indult. Né
hány lépésnyire cgv bokor sűrűjé
ben eszméletlen állapotban lévő, 
vérben fekvő embert talált. akinek 
kezében még füstölgőit a revolver. 
A mentők megállapították. hogyaa 
illető öngyilkosságot követett el 
úgy, hogy egymásután négyszer, 
lőtt saját magára. Három golyó a 
fejébe hatolt, egy pedig a tüdejébe. 
Reménytelen állapotban vitték , a 
Rókus-kórházba. Személyazonossági 
okmányaiból kiderült, hogy az illető 
Mátyás Imre 32 éves fővárosi iroda
szolga. Tettének okút nem tudják.

— Halál a vonaton. Vasárnap délután 
a Miskolcról Budapest feló haladó vona
ton hirtelen rosszul lett és összeesett. 
Lein p el Lipólné 58 évos, hovesmegyei 
kereskedő felesége. Miro orvosi segélyt , 
tudtak nyújtani, a szerencsétlen nő ki- 
szonvedott. Holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe szállították.
/— Fosztogatják a nyaralók laká

sát. Bt rém Pál tisztviselő Vörös
marty ucca 15. szám alatti lakását 
— mig tulajdonosa Budakeszi nya
ralójában tartózkodott — ismeret
len lettesek teljesen kifosztották. A 
rendőrig erélyes nyomozást folytat 
a főttelek kázrekeritése iránt.

~ Két évi börtön állásközvetítésért. 
Lechniann Antal mészárossegéd sokáig 
állás nélkül ődöngöft n főváros
ban s miután nem volt ogy betevő fa
latja som, különböző csalásokra veteme
dett. Először két ismerősét, Pollac.h 
Bébit és , Hajdú Józsefet csapta bo 
akiktől azzal az ígérettel, hogy kodvea- 
ményes áru zsírt, lúd nekik szerezni, ■ 
225.009 koronát erűit ki. Majd Selyem 
Mihály és Farkas Kálmán mészárosse- 
gédekkcl elhitette, hogy módjában ál! 
nekik jó állást szerezni a közvágóhídon, 
ha neki 650.000 koronát fi/rí nek. A k?t 
embernek utolsó megtakarított péuzu 
volt ez az összeg, do nem sajnálták s 
odaadták Lechmannak, aki a pénzt el
költötte, do állást nem szerzett nekik. 
Följelentésükre a rendőrség letartóz
tatta Lechmant, a bíróság ina kétévi_ 
börtönre Ítélte.
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A pénzügyi kormány 
és az ércpénzforgalom

Általában meglehetős kedvetlen
séggel fogadták a gazdasági körök
ben nem régen a kormány abbeli 
nyilatkozatát, hogy egyelőre nem 
lehel, a kemény pénz bevezetésére 
gondolni, miután ennek a jelenben 
még számos akadálya van. A kor
mány nyilatkozatában nyilván az 
az aggodalom húzódott meg, hogy 
a korona stabilitása még nem be
fejezett tény, s enélkül pedig az érc
pénznek a forgalomba való beveze
tése korántsem szaporíthatná a fize
tési eszközük mennyiségét, miután 
mindenki csak tezaurálná a ke
mény pénzt.

KÖZGAZDASÁG * a k"k’f«
terméskilátásai megjavultak

»n(ye a tér-

mény pénzt.
Jó helyről nyert információnk 

szerint ez nem jelenti azt, mintha a 
kormány hosszabb időre feladta 
volna az érepénz kibocsátásának 
tervét, liánéin csupán azt a takti
kailag kedvező időpontot akarja ki
várni. mikor az ércpénznek a for
galomban való megjelenése való
ban hathatósan hozzájárulhat a 
pénzszűkének enyhítéséhez. A kor
mánykörök azzal számolnak, hogy

már a jövő év első hónapjaiban 
sor. fog kerölgj az ércpénz kibo-

/ csalására.

A Hitelbank ajándéka a tisztvise
lőknek Ullmann Adolf báró jubi
leuma alkalmából. A Hitelbank 
személyzete a jövő hónapban fogja 
megölni Ullmann Adolf bárónak, a 
Hitelbank illusztris vezérigazgató
jának 50 éves szolgálati jubileu
mát A bank vezetősége ebből az al
kalomból a tisztviselőknek — bezá
rólag az igazgatói rendfokozatig — 
külön jutalmat fog juttatni, mely
nek nagysága egyenlő lesz a fizetés
sel.

Erősen csökkent a dunai hajózás kon
junktúrája. Még n tavaszi hónapok so
rán általános volt n vélemény, hogy a 
hajózási vállalatokra az idén kitűnő kon
junktúra vár a bőségesnek ígérkező ter
més miatt. Most azonban, hogy a termés
hez fűzött várakozások alaposan lecsök- 
Joentck s kisült, hogy Románia és Jugo
szlávia éppen csakhogy el fogják magu
kat láthatni s számottevő termónyexport- 
ról szó sem lehet — meglehetősen gyenge 
szállítási kampány előtt állanak a dunai 
hajós vállalatok. Az angol tőke, mely 
annakidején a dunai hajósvállalatokba 
belekapcsolódott, már hosszabb idő óta 
csendes rezignációval kénytelen megálla
pítani, hogy egyelőre szó sincs az invesz
tált öszegek megfelelő jövedelmezőségé
ről, viszont a hajózási papírok piacra- 
dobása a már régtől fogva tartó lanyha 
tőzsdei irányzat mellett egyeneson meg
döbbentő eredménnyel járna. Az angol 
tőkések tehát mit tehetnek mást, mint
hogy megfelelő angol hidegvérről és 
flegmával várják az idők jobbrafordulá- 
sát.

Megindult a bankok betétüzlete. 
Több oldalról nyert információnk 
szerint a korona stabilitásának 
egyik örvendetes következménye 
gyanánt — habár lassan és habozva 
— mégis csak megindult újból a 
bankok betóüzlcte. A betéteknek a 
bankok feló való áramlása egye
lőre természetesen még igen kis
méretű s főként a vidék részéről 
jelentkezik, a bankok mégis remé
lik, hogy a termelési kampány le
bonyolítása után igen tekintélyes 
pénzösszegek fognak betétek alak
jában elhelyezést keresni.

Nincs pénzük a banktisztviselőknek a 
kedvezményes árucikkek átvételére. A 
Kereskedelmi Bank e hónapban is — 
mint, máskor — egy egész sor háztartás! 
olkket szerzőit bo a tisztviselői számára. 
Ám misem bizonyítja jobban a tisztvise
lők borzasztó elszegényedését, mint az a 
körülmény, hogy a tisztviselőknek alig 
harminc százaléka tudja csak — kész- 
pénzüzetós ellenében — átvenni az áru
cikkeket, míg a többiek számáru a bank 
kéuylelon volt hitelezni a szükséges ősz- 
szegeket. A bank augusztus 1-én szándé
kozik levonni a fizetésekből az igy elő
legezett összegeket.

A Pénzintézeti Központ készen áll, Az0MGEmXke?Xr‘

gét. Éppen ezért a garílfvV611®' feW&Ög 

TS". 1&. 'K-i « 

/ow/ínn a termés várhat 
menye.

hezkSlíS,A^ír^OMQE. 
két mondták? aho1 a ko™tkező- 

, "7. Bár az eső kissé elkésett ■ 
hte&rwásg 

tóssttuats1 E 

zott károkat. Különösen a knmmh 
es a répa sínylette meg a íulimi szárazságot bár a fukSrica U£ 
visszamaradt, aminek főoka az 
L®'a?uniuí >vaszi esők gyors 
fejlődést eredményeztek és igV a 
júliusi szárazság u szokottnál erő
sebben éreztette hatását. °
- Meg lehet állapítani, hogy az 

esozes hatasa alatt

a kukorica és a krumpli termés
kilátásai mca javultak.

Ila még egy kis esőt kapnánk, a 
kapasnövényekben jó termés volna 
várható.

— Szüksége van esőre a szőlőnek 
is, sót a most esedékes tarlóhántási 
munkálatok is csapadékot igényel
nek.

hogy a bankok fúzióját elősegítse 
Pásztor Miksa kincstári főtanácsos, a Pénzinté
zeti Központ h. vezérigazgatója a hitelválság, 
tezsdepangás és a rezsikrizis következményeiről 

A legaktuálisabb, legtöbbet omle-1 
getett, egyben legfájóbb problémák 
egyike a bankprobléma. Egyelőre 
meg a nagy leépítésnél tartunk és | 
a rgi budapesti pénzpiac, a szédítő I 
aranyu bécsi bankkrach ellenére 
is tel jcsen érintetlen — itt csak egy
két kurzusvállalkozás és cgy-két 
egészen obskúrus kis alkalmi ‘ban- 
kocska pusztult el, a háború előtt* 
alakult intézetek kivétel nélkül ab-1 
szó u t int aktok, a konjunkturális! 
alakulások nagy ^észe pedig ugyan-i 
csak érintetlenül keresi a beolva-: 
dasi lehetőségeket. A vidéken már* 
teljes erővel folyik a beolvasztás 
lolyaniata, az Általános Takarók 
egy öv alatt négy vidéki érdekelt
ségét olvasztotta magába, ez<*k, 
mint fiókok működnek tovább. Ha- 
sonló eljárásra készül a Hitelbank, 
a Kereskedelmi Bank és a Leszá- 
mitoló Bank a vidéken, de meg kell 
kezdódniök a bankfúzióknak Buda
pesten is. A Pénzintézeti Központ
ban, amelyre nagy feladatok
varnak a most következő vál
ságos időkben, erről n kér
désről Pásztor Miksa, kincstári
főtanácsos, a Központ helyettes
vezérigazgatója a következőket 
mondta a Hétfői Napló tudósító
jának:

— A Pénzintézeti Központ fej
lődése során elérkezett legnehe
zebb feladata teljesítéséhez; most 
kezdődik tulajdonképpen az a 
munkája, amelyre hivatott és 
rendeltetett — a válsággal küzdő i 
intézetek megsegítése, fölszámol- t 
tatása. Nem újság, csak egyszerű 
és szomorú igazság, hogy most a 
hitelválság, a tőzsdepangás és a 
rezsikrizis legnehezebb napjait 
éljük és bár bizonyos, hogv pél
dául egy olyan összeomlás, mint . 
amilyen a bécsi Depositenbanké, 
nálunk teljességgel elképzelhetet
len, résen kell lennünk, hogy min
denféle összeomlást megakadá
lyozzunk és ha másként nem le
het segíteni, legalább a tisztessé- • 
aes fölszámolást minden esetleg 
bajba jutó intézet számára lehe
tővé tegyük.

— Ez a Pénzintézeti Központ 
igazi rendeltetése és én nyugodt 
lélekkel mondhatom, hogy a Kó>- 
pont készen áll arra, hogy a pénz- i 
intézetek fölszámolását, vagy ami , 
ennél kívánatosabb, egyesülését, 
egybeolvadását teljes erővel se
gítse es az esetleg' válságba ke- ’ 
rulo intézeteket hitellel támo- 1 
gassa, i

A gahona-ŰriWzM 

csak a haláruk megnyfíása után keztiőd-
NagyAndortSzsdebizományosnyilatkozaia

A legutóbbi idők során — miként 
ismeretes — szerfelett megélénkült 
a gabonatőzsde s amilyen arányban 
csöndesebb lesz az értékpiac, olyan 
mértékben fokozódott az árutőzsde 
látogatottsága, szóval a konjunk
túra— láthatólag — áthúzódott az 
árupiacra. Máris hallatszanak oly 
hangok, hogy a gabonahatáridő-I 
üzletnek küszöbön álló bevezetésével' 
az értékpiacon működő, de jelenlegi 
egzisztenciájukban veszélyeztetett! 
bizományosok bő alkalmat nyerhet- i 
nők az üzleti tevéeknységük folyta- • 
tására. Az eredetileg a gabonapia- i 
con működő ügynökök természete- ' ___ -
sen nem igen nézik jó szemmel az sokért, 
értékpiaci tőzsdeié tógátoknak a ga
bonapiac felé való orientálódását, 
de egyelőre a viszonosság elvénél 
fogva mit sem tehetnek o jelenség 
ellenében. Az értékpiaci nagy kon- 
juktura idejében — tudvalevőleg —junuuri. ruvjvuvn ---- IUU8UIUVUK i; -—
ugyancsak ellepték a gabonaügy-! 
nökök a tőzsde értékpiac! részét s
ott rengeteg ügyletet bonyolítottak 
le, anélkül, hogy ebben őket bárki 
is akadályozta volna.

Kérdést intéztünk egyébként e 
.jelenségre vonatkozólag Nagy An
dor tőzsdetanácsoshoz, aki a követ
kezőket mondta:

— A gabonahatáridőiizlet vissza
állításáról egyelőre még nem be
szélhetünk, miután ennek — tudva
levőleg — az az első követein'én ve.

BŐISŐMB- £s 
BŐRDISZKÖÁRUT

Vili, B*nOM-TtR 3. IzAh

A Magyar Általános Kőszén le
szállítja a szénárakat. Mint értesii- 
1 ünk. nMagyi|r Általános' Kőszén 
vezetősége azzal a tervvel foglal
kozik, hogy m4r. legközelebb le 
fogja, szállítani a szén arákat. Hrre 
a lépésre .a „MÁIÍ-ot az egyre éle-’ 
sebbé váló külföldi kenkurrenoia 
kényszeríti. Ismert tény ugyanis, 
hogy a jelenlegi belföldi szénárak 
mellett körülbelül gazdaságosabb a 

! nagy kalóriáju porosz szenek fel
használása úgy ipari mint egyéb 
célokra. Információnk szerint a 
MÁK már augusztus 1-től kezdve 
egyelőre 10% -kai csökkenteni fogja 
a szénárakat.

A Belhajózósi Rt. terjeszkedése. A Bel- 
hajózási Rt. és a romániai „Granarla* 
nevű hajózási társaság között újabban 

i fúziós tárgyalások indultak meg, mely-

|hogy az ország határai megnyílja
nak. Jelenleg azonban még mindi** 

'hiányoznák ehhez a megfelelő ke" 
t reskedelmi szerződések. Másfelől 
' azonban tagadhatatlan, hogy a. ga- 
I bonapiac reneszánszát a határidő
üzletek bevezetése fogja előidézni.

I , 77. Azt a, körülményt, hogy az'----- ° —------------------»•
értékpiacról mostanában egyre töb- n0k eredménye gyanánt a „Granarla 

iben, jönnek át az árutőzsdére, i rövidesen bele fog olvadni a Belhajózásl 
egyáltalán nem tartom valami ag- i Részvénytársaságba. A „Granarla* Ro- 

; gasztó jelenségnek. Mindenképpen ' mániának egyik legtekintélyesebb hajós- 
I a szabad versenynek és forgalom-1 ----- 1~” -1—
inak vagyok hive s igy o helyen 
, sem tudnék lelkesedni a korlátózá-

!. A. régi gabonaügynököket 
i nem kell félteni. Ezeknek megvan 
[a széleskörű, kipróbált összekötte- 
i tesiik, amelyek birtokában nyugod- 
I tan nézhetnek szembe a jövevé
nyekkel. Utóvégre az eladásra fel
kínált gabonát valahonnan be is 
kell szerezni s ehhez máris bizonyos 
kiépített relációk szükségesek, mert 
különben az újdonsült, gabonaügy- 
nök csúnyán ráfizethet a gabona
piaci kiruccanására. A gabona
ügynökök körében ugyan nómi 
idegesség tapasztalható, azonban ez 
a mai nehéz gazdasági viszonyok 
között mindenképpen érthető. Ta
gadhatatlan viszont, hogy a határ- 
időüzlelek visszaállítása egész sor 
egzisztenciának nyújthat uj kere
seti lehetőséget.

j vállalata, eredetileg olasz alapítás s igen 
tekintélyes hajóparkkal rendelkezik, ami 
most a Bolhajózósi kommandója alá fog 
kerülni. ’

llztettetm a magánforgalom
í ’ík a‘*i" vo*1 Vla az értékpapírpiac. A spekuláció rendkívül tar

tózkodó. A hangulatra nagy hatással vannak a londoni konferenciáról 
fe^e,s nA*r csönd uralkodik az egész voualon. 

m"eí?li! tla«yar Hitel 580> Osztrák Hitel 170, 
KereBkedelmi Bank 1200, Ganz-Dnnublns 3150, Georgia 470, Kőszén 3125 

mnrí!'S7M’ S’leá 5S°. c,lkor 2723’ földhitel 305, Fegyver 
515, Altalnao, Tak. rtk ioo, Ingatlanbank 210. Általános Baik 12, ös- 

1M ezer. MFFU M5, Kés^vénysör 200, Nova 165, Budapesti Gőz

SZAK OSVOSi
EZÜST SALVARSAN-0LTA6. - Rendelés egén nap 

Rákóczi-út 32. I. em. 1. Rókussal szemben.
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Részlet
a „Dorina és a véletlen" 

operettéből
uh irr-ilt: GUbrrt, „üve-

r.rünbaum <>, Htrrlr. rordttotta 
íf* Z»o". '«"<'«> dr- B<,rewi 
tí’ Be<nuMla 1>U Juliu, 30.<M 
tte l órakor a Renaissance Hsinház.) 

nnrloa kisasszony (Palásthy Irér) 
Jmár negyedik vőlegényének nyújtja 

Az első Eaianuel -Kabos Gyula) 
Ün nem tudja clfclcinl szépséges 
Xlmét Dorinát * ezért még egyszer 
^keresi lakásán. Emánuolt Ferenc, a 
Jktfvü inw (SslMay Jenő) fogadja.

RMánuel: (Esőkabátban, szeles kalap
ot mindkét hóna alatt nagy csomó 
fráiiolenlemezscl.) De nézze Ferenc...

pgrenc: Kérem én megmondtam őszin
tén én azt nem találom Ízléses dolog-. 
Lk Ha az ember szakított egy meny- 
JJszonnyal, akkor nem vilitől nálo töb
bet. Különösen, ha az illető hölgynek 
már uj vőlegénye van.

imdnwef- Én nem akarom mogláto- 
latnii éu csak elhoztam a lemezeket. 
Mit. csinál itt különben még mindég!

Ferenc: Hogy mit csinálok! Itt va
gyok alkalmazva.

Emdnuel: Itt, nem nálam!
Fsrenc: Ott csak voltam. Már el is fe

lejtettem.
Emdnuel: Do hiszen fel sem mondott. 
Ferenc: De igen! Lelkem mélyén ez

előtt egy órával felmondtam.
Emdnuel: Furcsa. Nem hallottam. 

Olyan szórakozott vagyok. És most mon
dott fel nekem!

Ferenc: Mert nekem a dolog némtet- 
jatt Előseör a Róbert nagyságot ur 
folytonos kalandjai, azután a nagysá
gos ur erkölcstelen szerelme a volt 
mennyasezonya iránt... Ilyen házban 
nem szolgálok. Ott sok nekem a nő. 

Emánuel: És itt!
Ferenc: Itt kesd nekem sok lenni a 

férfi.
Ernáiméi: Eggyel mindjárt kervesebb 

lesz, mert én megyek. Adja át őnagysá- 
gáoak a lemezeket éa kásesókomat 

Fereftc: Át lesz adva.
Emdnuel: Apropog. Hogy néz ki 

faagysága!
Ferenc: Nagy... (azt akarta mondá

id, hogy nagyszerűen, de meggondolja 
magát és a lelkesen kezdett szót közö- 
nyöesen fejezi be) ... gyón közepesen, 

azért elég csinofl. (Ajtót matat.) Tes
sék parancsolni.

Dorina: (belép a kertből, meglepetve) 
Emánnel!

Emdnuel: (ssó ndlMU elejti az összes 
lemezeket.) Igen.

Dorina: (Jelet ad Ferencnek, hogy 
mehet.) Majd csengetek.

Ferenc: Ez nekem nem tetszik, (áfep- 
hejolva elmegy.)

Dorina: (le és fel jár, aztán a némán 
várakozó Emdnuel előtt.) Parancsol ta
nár úr

Emánuel: (zavartan.) Dorina.
Dorina: Nevezzen röviden Dorina kis

asszonynak.
Dmánuel: Dorina kisasszony elhoatam 

a lemezeket
Dorina: Csak tegye le az asztalra. Jó 

napot.
Emánuel: (ezomorúan.) Igenis (felnő

ni a lemezeket, odateszi, félszegen meg
hajlik.) Kezeit csókolom...

OoHna; (haragosán.) Mit akar, hová 
megyt

Ernámtól: Én azt hittem ...
Dóriim: Azt. hittem! Férfi maga! 

hogy férfi. Ha férfi volna, akkor 
héttel ezelőtt máskép viselte volna

Emdnuel: De kérem ... én éjszakának 
< ’ • OB«kott ajtó mögött... együtt
találtam Róberttól.

fiorínoz Na M Ez előfordul.
Emdnuel: Ügy!
Dorina: Ezért nem kell mlngyárt él- 

swladni mint egy vadállat! Ax ember 
2falább meghallgatja, hogy a másik 
wve tud védekezni. Elvégre lehetnek 
v«etlenek...

Emdnuel? Véletlenek nincsenek. 8 ea 
• «°W olyan világos, mint a pithagó- 

tsntétel.
<Caaft"0l/*n sérteget.) Ttwsék. 

mégis csak nemtclenség, hogy mi- 
*7 “®f Tálam mondani. Kikérem ma
samnak.

Kérem, maga félreért «n- 
..M7 Pillanatig wa Múltad

ra J?2.»ában‘ gbban, amit ma-
gond-

Do
hát 
ma-

nevez, én as isteni gond- Dorina: Na ez már igazán sok. (tét- 
»—.? ’Wát láttam. A sora csak asért áll.) Te mondod ezt nekem! Most már 
'®MU komám, hagy az én ré-1 nemcsak a vőlegényemtől kapok ilyen

SZÍNHÁZ
Tere^fere a pesti korzón . . .

ha

BUDAPESTNEK ma kétségtele- ! Lajos a negyedik szereplő, aki régi,\ 
nül Palásthy Irén a legérdekesebb jó tagja a magyar színé sztár sad a-; 
színésznője, aki négy évig volt tá- lomnak, sok szép sikert aratott vi- i 
vol a színpadtól. ahová most vissza- (léken. Budapesten, a Renaissance- | 
húzta a szive. Dolgozik is ám nagy ' 
kedvvel a Renissáncé-színház szín
padán, ahol szerdán este már színre 
kerül Jean Gilbert „Dorina és a vé
letlen'* cimü operettje. Palásthy a 
legelső, aki korán reggel bent van 
a színházban és minden este ő 
haggya el utolsónak a színpadot, 
amelynek most Beregi Sándor, a 
színház főtitkára a korlátlan pa
rancsnoka, aki az operett rendezője. 
A próbákon persze délelőttönkint vig 
társaság gyűlik össze, amikor aztán 
a színházi világ ezer apróságait 
megbeszélik a szünetekben.

Ilyen alkalomkor beszélte el Szir- 
may Imre a következőket: Egy-két 
évvel ezelőtt jelentettem ki és meg
állapításomat még mindig tartom, 
hogy Magyarországon csak minden 
tíz évben születik új primadonna. 
Ezt annál is könnyebb elhinni, 
elmondom, hogy

BLAHA LUJZA hetvenéves, 
PALMAY ILKA hatvanéves, 

KCRY KLARA ötvenéves, 
FEDAK SÁRI negyvenéves, 

KOSARY EMMY harmicnéves, 
PALASTHY IRÉN húszéves.
A Renaissance Színház operettjé

ben nagy sikere lesz egészen bizo
nyos Kabos Gyulának is, aki egy 
gyámolatlan tanárt ad ellenállha
tatlan humorral, de valósággal szen
zációszámba megy majd Sziklay Je
nő szereplése is. Sziklay Jenő — 
mint tudjuk — a Városi Színház 
tagja volt hosszú éveken át és nem 
egy operett sikere fűződik az ő ne
véhez. Emlékezetesek még a „Lili 
bárónő"-beli, a „Hermelines nő"-beli 
és a „San Toy"-bcli sikerei, ame
lyeknek száma most eggyel gyara
podni fog. Kompóthy Gyulai az 
operett szerelmes bonvivanja. Kom
póthy meleg szívű, jó hangú színész 
kár hogy a Fővárosi Opcretlszinház 
vidékről importál, bonvivánokat, 
ahelyett, hogy szerződtetett és a he
lyét mindig derekasan megálló bon- 
vivánját foglalkoztatná. De bizo
nyára rájönnek erre Is a Fővárosi 
Operettszinház vezetői, ha átnéznek 
majd a szemközti színházba. Sugár

vemen összekerüljön Róberttól. Én vol-1 
tam a híd, ő volt a céi.

Dorina: (először meglepetve néz, az- < 
tán gúnyosan megszólal.) Milyen nemes-1 
lelkű. A tanár úr lemond, én pedig 
sírjam ki a szememet. Ali! Csakhogy 
én igenis nem sírom ki a szememet. 
Tudja! Miért is sírnám! Magáért! Ki 
maga! Egy' könyvmoly, egy száraz, 
szívtelen fllozópter.

Emduel: De Dorina... Szívtelen, én!... | 
Dorina: Szívtelen. Igenis. Igaz, hogy 

kedves, de szívtelen. Igaz, hogy szívte
len, de kedves. (Hirtelen Emdnuel nyak
kendőjére néz.) Hogy áll megint a nyak
kendője! Botrány! (Mialatt megigazít
ja:) Már százszor megmondtam, a nyak
kendőt nem fülkendőnek hívják.

Emánuél: Én azt sohasem tanulom 
mog. Én nem vagyok elegáns. Róbert 
igen, ő elegáns. Látod olyan jól illetek 
egymáshoz. Qzépek vagytok, fiatalok 
vagytok, elegánsak.

Dorina: Persze, most megvan, amit 
olyan nagyon akartatok, te meg doktor 
sora. Most a Róbert menyasszonya va
gyok. Róbert elegáns ember, Róbert fi
nom ember, Róbert kedves ember, Ró
bert egy utálatos ember.

Emdnuel: Dorina.
Dorina: Megöl a féltékenységéről. 

Mondd, el tudod te képzelni, hogy itt 
(felemeli as asztalterítőt) egy férfi van 
elrejtve. Mert ügy látszik ő lehetséges
nek tartja. Ahányszor Idejön, valóságos 
házkutatást tart. A lakásból ki se sza
bad lépnem. Hát nekem ebből elég volt. 
Mi vagyok ón! Madár a kalitkában! 
Egész nap csicseregjek, aztán menuck 
aludni. Azt már nem. (Leül a lépcsőre.)

Emáuuel: Kérlek ineg őt érteni, o 
egy utód és nem szívesen szeretne előd 
lenni.

Dorina: Na ez már Igazán sok. <re<-

I

ban aratta első sikerét. Az ötödik | 
szereplő a fiatal Kőszeghy Antal, aki \ 
a pécsi színház jókedvű táncoskomi
kusa volt 8 akinek fiatalsága elle-' 
nére is sok szép siker áll a háta i 

ők hatan mennek most először az 
új szezón rajvonalába, ők vívják 
meg először harcukat az új színházi 
esztendővel, remélhetően diadalma
san.

KI IRT A HÉTEN? Simányi Má
ria a Tátrából, Csortos Gyula, Tör
zsék. Kertész Dezső, Tanayék. Sze
retni Zoltán, Fenyő Aladár Siófok
ról, Halmay Tibor az olasz tenger
partról, Sándor Erzsi, Faludi Sári 
Balatonlelléről és Huszár Károly
Newyorkból. Ezek szerint Huszár; 
Pufi, volna volna ma még a leg
messzebb, de már nem sokáig, mert 
Tamás Benő nagy léptekben siet 
utána. Tamás ugyanis elhatározta, 
hogy ő is át néz a tengerentúlra 
egy kis dollárt keresni. Megkérdez
ték tőle.

— Ott is Chaplint fogod utá
nozni?

— Dehogy is — felelte — Chav- 
lin-t tanítom meg Tamás Benő 
utánzásra.

DE AT KELL MAR rándulni a 
J1 orváth-kerti Budai Színkörbe is, 
ahol az „Árvácskáival 
baj volt a héten. Somogyi Nusi 
ugyanis olyan feltételek mellett kö
tötte meg szerződését Sebestyén Gé
zával, hogy e hónap 26. után kien
gedi a szerződésből. Somogyi Nusi 
ugyanis autótúrára készült Spa
nyolországba és már le is fizette a 
mérhetetlen dollárokat az Automobi 
Club-nak, amelyért azután külföldi 
számot kapott kocsija. Az Árvácska 
sikere miatt azonban nem utazha
tott el, de viszont a dollárokat, sem 
akarta elveszteni, ezért hát irt egy 
szép levelet a KMAC-nak, hogy 
váltsák vissza a külföldi számot. 
Hát persze, hogy a gavallér testület 
visszaküldte a pénzt és így Somo
gyi Nusi még egy hónapra elszer
ződött Sebestyénhez.

megjegyzéseket, hanem vadidegenektől 
is. Ez sok. Ezt nem tűröm. (Elfut 
jobbra.)

Emdnuel: (Kétségbeesve.) Dorina! Dó
rira! (Lemondóan.) Most végo. Tliába, 
n«n tudok bánni a nőkkel. Ez az életem 
tragédiája. (Elmegy )

• Az Árvácska diadalutját ezon a héten 
a 28—85-lk sorozatos előadások jelzik. 
Valamennyi előadásra jegyek válthatók 
a Budai Színkör jegypénztárában (Tele
fon: 87—50) és as összes jegyirodákban.

• Zsúfolt házak a Kamarában. Műsorra 
kerül Norma Talmadge legjobb fllmjo, 
A minaret szózata ós a fényes amerikai 
burleszk kisérőműsor. Előadások fél 5, 
negyed 7, 8 és 10 órakor.

• Fllmfclvételek Egyiptomban. A napi
lapok beszámoltak arról, hogy a Sascha- 
filmgyár két hatalmas egyiptomi tárgyú 
uj filmjének elkészítésére expedíciót kül
dött Egyiptomba, hogy ott a téma szín
helyén készítsék el a felvételeket. Mint. 
Bécsből jelentik: az expedíció tagjai 
most érkeztok vissza Becsbe, ahol nagy 
örömmel fogadták őket, mert közben az 
az értositós jött Kairóból, hogy az expe
díció tagjai szcroncsótlenül jártak. Mint 
a hazaérkezettek elmondják, valóban na
gyon sokat szenvedtek a sivatagban töl
tött hat hét alatt. Különösen nagy kelle- 
metloneégeket okoztak a skorpiók, ame
lyeknek csípése rendkívül fájdalmas, va
lamint a Hanoin nevű sivatagszél, amoly 
oly fáradttá és kimerültté teszi az em
bert, mint a köszvény. E fáradalmak és 
nehézségek «llctíóre is a kiküldött színé
szek és teohuikal személyzet szorgalma
san dolgozott ég temérdek szenzációs fel
vételt hoztak haza. A gyár az expedíciót 
két nagyszabású fllmje kedvéért küldte 
ki. Az egyik Ridder Haggardnak, a ki-i 
váló angol Írónak egy novellájából ké-| 
szült, Sklavenkönigin címmel, Kertész 
Mihály rendezésében, a másik pedig A

'I

‘Pz én operettem
Elmondta: Oean Qilberl

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 
Bécs, 1924 július 

— Annak időjén, amikor a 
„Hermelinen ni) című operet- 

í tein színrekferült a Városi Szín
házban, Bécsben tartózkodtam. 
Onnan írtam Budapestre a szín- 

I ház igazgatóságának, hogy az 
operettem Sophie szerepet csak 

: olyan színésznő játszhatna, aki
nek szereplésével bizonyos a si
ker. Pestről hamar megjött a vé.

i lasz, amelyben arról értesítet
tek, hogy íSopbie szerepét egy 
egész fiatal színésznő, Palásthy 
írén játssza. Jól van, gondoltam 
magainban, ők tudják, mit csi
nálnak. Ha Palásthy kisasszony 
nem lesz jó. a premier után el
vetetem a szerepét. A többi már. 
nem titok. A „Hermelines nő“- 
nek igen nagy diadala volt Pa
lásthy Irénnel.

— Az idén júniusban azután 
Bárdos Artúrnak is küldöttem 
egy levelet, amelyben megírtam 
neki, hogy a „Dorina és a vélet
len “ című operettem Dorina sze
repét. csak olyan színésznő játsz
hatna, akinek szereplésével bizo
nyos a siker. Néhány nap múl
va megjött a válasz: Dorina sze
repét. Palásthy Irén játssza.

— Most már nem gondoltam: 
semmit, mert, ma már jól tu
dom, hogy ha a darab jó, amit 
én remélek, nagy lesz a siker 
azzal a Palásthy Irénnel, aki ne
kem a, „Hermelines nő“-ben ak
koriban olyan diadalt hozott.

' fáraó bosszúja cimü. film, amely eredeti 
majdnem i flimszüzsó. Mindkét film hatalmas appa- 
initi Niisí i /.u .. n.,«rv vórl-.afn síkor-rátussal készül és a nagy, várható siker

hez feltétlenül hozzá fognak járulni az 
Egyiptomban beduin és arab benszülött 
statisztériával készült érdekes felvételek.

* Két világrész uj táncai. (Dorina és a 
véletlen a Renaissance Színházban.) (Al
bert zenéje mór sok 'kart könyvelhet el 
a maga számára Budapesten. A Hornié- 
lines nő és a Marinka táncosnő a háború- 
bcll és békebeli Budapestet egyaránt 
meghódította, csak úgy. mint Gilbertnok 
úgyszólván mindon operettje a világ 
minden nagyobb városát. Do a Dorina 
und dér Zufall a német kritika szerint is 
új fojezetot jelont fíilbcrt diadalmas pá
lyáján. Ez a Berlinben több mint egy 
övig műsoron szerepelt operett finomság
ban ór gazdagságban valóságos víg
opera: pezsgő ritmusa táncai magukkal 
ragadják, édes dallamai, valcorei felejt
hetetlenül emlékem tóbe vésődnek a kö
zönségnek, mint egy-egy Puccini-meló- 
rlla. A Dorina, és a véletlen zenéje első
sorban talán tánc-zene és c.uTt nagy je
lentősége van ebben az operettben Pa
lás thy írén szereplés'nek, aki, hogy úgy 
mondjuk: abszolút táncosnő és aki azon
kívül most még az amerikai élet szellőjét 
hozta el a budapesti színpadra, igazi 
„american girl“ lett belőle. Hűvös elő
kelőség a túrsaséletben, féktelenül tob
zódó izmok a táncban, gyöngéd naivsúg 
a szerelemben és nagystílű ízlés nz öltöz
ködésben: ez az „amerikanizmus", mely 
Palásthy Irén alakításában meg fogja 
lepni a budapesl közönséget. A Dorina 
és a véletlen rendkívül kedves ós ötletes 

I meséje öt nagyvilági férfi figuráját ál
lítja be; ezt az öt alakot, akik mint ka- 
rakterek a legmulatpógosabb ellentétek 
(de barátok és mindannyian Dorlndba 
szerelmesek), játssza a kiváló Kabát 
Gyula, Kompóthy Gyula, Sziklai Jenő, 
Sugár és Kőszegiig; csupa kitűnő típus 
és kitűnő színész. Karnagy: Barna Izsó. 
Diszlettorvaző: Márkus László. Rendező: 
Beregi Sándor. A szerdai bemutató és a 
hét többi előadása iránt rendkívül érdek- 

, lödén mutatkozik a Renaissance Színház 
pénztáránál.

KAMARA
A minaret szózata

Társadalmi dráma7f. Főszereplő Horms Tslmida*

Csak finoman
Burleszk 2 lölvonísban. Főszerepben Ölek 

Ax áruház balkeze 
Burleszk 2 tölvontabaii. Főszerepben Fridollj 
KlffaalMoki /«V, 8, SO. Nyl ott f tg

lakásár  a jövök
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Tlfició 
ax olimjJidszofi 

ellen
Páris, junius 26.

A Chicago Tribüné párizsi ki- 
aám newyorki táviratot közöl, 
amely szerint hz amerikai köröket 
nagyon kellemetlenül érintik az 
olimpiai játékon történt egyes inci
densek. Ennélfogva lehetségesnek 
tartják, hogy

a lenközelebbi olimpiászra, ame
lyet tudvalévőén Amerikában 
akarnak megtartani, csak tiz 

év múlva kerül sor
Számolnak azonban azzal a lehe

tőség a el is. hogy egyáltalában nem 
lesz többé olimpiai verseny, mert 
a mostani incidensek azt mutatják, 
hogy a versenyzők ellenségeskedése 
esetleg aa egyes népek között fenn
álló jóviszonyt is befolyásolhatja. 
Az amerikai közönséget nagy öröm
mel tölti el az amerikai verseny
zőknek az olimpiászon aratott szá
mos győzelme, a közvélemény sze
rint azonban ezek a győzelmek 
nagyon drágák, ha miattuk egyes 
nemzetek barátsága veszett el.

SPORT
k siófoki uszóverseny

— Befejezték az olimpiáazt Paris
ból jelentik: Az olimpiai játékokat 
ma ünnepélyesen befejezték. Ma- 
(ryarország a végleges sorrendben 
kilencedik helyre jutott

A Magyar Úszó Egyesület ha
gyományos, nyári uszóversenye még 
a szokottnál is nagyobb érdeklődés 
mellett zajlott le. A vasárnap reg
gel indított különvonat zsúfolásig 
megtelt és ellenére a kellemetlen, 
borongós időjárásnak, a különvonat 
utasai között ott láttuk kivétel nél
kül a sporttársadalom vezető egyé
niségeit. Úgyszólván valamennyi 
sportegyesületünk testületileg ren
dült le Siófokra ós a kitünően si
került uszóspor tűnne pély nek ez a 
körülmény adott díszes keretet. A 
rendezés elsőrangú volt és a MUE 
kitűnő rendező-gárdája a legna
gyobb sikert érte el a preciz rende
zéssel.

A versenyről a Hétfői Napló kiküldött 
tudósítója a következőképpen számol be:

Balaton hosszutávu bajnoksága. Táv 
2000 méter. Bajnok: Szlgritz (Eger) 38:50 
mp. 2. Hollósy Béla (IIITVE) 40:45 mp. 
8. Páhok (FTC). Csapatversenyben 1. NSC 
(Németh, Kárpáti, Pogány) 15 pont. 2. 
niTVE 17 pont. 8. MUE 26 pont. Az NSC 
a vándordíját e győzőimével végleg meg
nyerte.

Hölgy bajnokság. 2000 méter. Bajnok: 
Keresztury Kamilla (FTC) 53:35 mp. 2. 
Albecker Nolly (MUE). 8. Fillos Elza 
(MUE).

Jnniór verseny 1000 méter. 1. Németh 
(NSC) 42:20 mp., 2. Hajdú (VÁC), 3. 
Vuksics (MUE).

Barátosi Porzsolt Gyula emlékverseny

100 méter. 1. Gáborfl Antal (NSÖ) 1:9.4 
mp. fihwlmm-ower.

Mellúszás főverseny. 1. Farkas (NSC) 
1:27.2 mp., 2. Hollóg (ni. kér. TVE) 1: 
31.2 mp., 3. Massányi (MUE).

100 méteres mellúszás 
Feszt Franciska (NSC) 
Brichta Olga (III. kor.

Hátúszás. Főverseny. 
Hóiba (III. kér. TVE) 
Perlaki (NSCJ) 1:25.8.

Ifjúsági meluszás. 200 méter. 
Susztrovics (MTE) 3:36.88 mp. 2. 
Cygan (FTC) 3:37.7 mp. 3. Glück 
Tcddy (VÁC) 3:37.8 mp. Szép ver
seny!

3X100 méteres vegyes staféta. 
(Elsner György vándordíj.) 1. SNC 
Farkas, Perlaky, Gáborffi) 4:36.2 
mp.

Hölgy hdtüszőfőverseny. 1. Krasz- 
ner Kató (III. TVE) 1:42.2 mp. 2. 
Sípos Manci (NSC).

Junior, vegyes staféta 3-szor 100 
Méter. kJ™5 (Sommer. Nagy, 
Kínul) 4.52 mp.

Műugrás. 1. Nagy Károly (FTC) 
3 helyezési pont. 2. Várhegyi (OTE) 
6 h. p. 3. Garai (VÁC) 9 h. p.

3X100 méteres hölgy-vegyes- 
staféta. 1. NSC. (Feszt, SiposJ Dé
nes) 5:28.4. 2. MUE (Bencze, For
gács, Ulrich).

A pontversenyt a siófoki ifjúsági 
vándordíjért az NSC 
ponttal.

hölgyeknek. L 
2.mp.,1:48

TVE).
100 méter. 
1; 25.6 mp.,

1.
2.

1.

nyerte 20

azon-
eredmé-

Forbáth 
Gyurkó

Mz ESe
atlétikai viadala

SzltáJó esőben tartotta mog az Egyet
értés Fpcrt Club nwyTteiX II. osztályú 
fa hendikep-szám okból álló atlétika! 
viadalát a margitszigeti sporttelepen. A 
kiásó felázott talaj hátrányosan befo
lyásolta az ereedményeket. A rendezte 
kitűnő volt, a rossz előnyosztás 
bán teljesen meghamisította az 
nyékét.

Eredmények:
Súly dobás, előny verseny. 1. 

(FTC) 0 om. előny 1401 cm. 2. 
(FTC) 13p7 cm. 3. Schöu (OTE.)

100 méteres síkfutás, II. osztályú.
1. Winter (KAOE) 11.9 mp. 2. László 
(MTK.) 8. Stoinmctz (KAOE.)

800 méteres síkfutás, elönyverseny.
1. Markotány (ESC) 45 m. előny, 2 pere.
2. Kern (MTK) 50 m. előny. 3. Braun 
(ESC.) 4. Szabadkay (FTC.)

Magasugrás, előnyverseny. L Újhelyi 
(BBTE) 10 cm. e. 170 cm. 2. Steinmetz 
(KAOE) 15 cm. e. 170 cm. 3. Stciner

1500 méter, I. osztály. L Nagy Sándor 
(BEAC) 4:14.2 mp. 2. Kulteár (MAC!) 
í:18 mp. 3. Lrichtag fMTK.)
’d’;1’■ SlnM«eh mindadOiK pedig, nús: ez beköxet- 

om' C!í^y’ S om' ■P“sp8ky • kőzett, a kormány a hivatalos és 
(MAC) 0 cin. előny, 663 cm. 8. Kehrer *-i— i--------a—----- .x .
(BEAC.)

500 mideres gyaloglás. 1. Fekoto Mi
hály (ESC) 24:19. 2. Hegedűs (MÁV.) 3. 
Hajdú (MÁV.)

6X100 méteres II. osztály staféta. A) 
csoport 1. KAOE (Wintor, Tolceiner,

Mi van
a testnevelési törvény 
végrehajtásával?
Végrehajthatatlan a testnevelési törvény. 
m ró telező sportolás csak utópia marad. 
Testnevelést alap a holdban — Teljes ér- ■ 

békétlenség a testnevelés iránt
Körülbelül egy esztendővel ezelőtt 

az egész ország Örömmel üdvözölte 
a tesnevelési törvények tervbevett 
kodifikációját. Meg volt róla győ
ződve mindenki, hogy ez az egyet
len hatásos nemzetvédelmi eszköz, 
annál is inkább, mert a tervezett 
törvény legfőbb célja a kötelező 
sportolás elrendelése volt. Izgatott 
várakozás előzte meg a törvényja
vaslat nemzetgyűlési tárgyalását’,

félhivatalos kommünikék ezreit bo
csátotta szélnek.

Megkezdték az ankéteket és 
februárban végre megjelent a tör
vényjavaslat és annak végrehajtási 
Utasítása, amely a legnagyobb örö
met keltette az ország minden fcé-

Balázs, Steinmetz, Vida) 4:47.8 mp. B) szében. A törvényjavaslat elren.- 
Moport 1. FTC (Pakurár, Róthász, Kor- delte a 21 .éven aluli ifjak sürgős
tfaz, Kricger, Szabadkayj 4:46.4 mp. 2. 
ESC.

200 méteres síkfutás, előny verseny. 1. 
Twordy (SzTC) 28.4 mp. 2. László 
(MTK.) 3. Kehrcr (BEAC.)

10000 méteres síkfutás, előnyverseny. 
L Horváth József (Nagykanizsa) 800 m. 
előny 82:88 mp. 2. Kádár Béla (ESC) 
83:21 mp. 8. Czidlina (FTC) 83:33A 4. 
Kulteár (MAC.)

Rádió-Amatőrök!
KAdló készülékek össteAll(tátihoz az összes

alkatrAasak
Itriittlydetektor, selyem- és emallhuzalok min
den meretben legolcsóbban beszerezhetők, 
Halóity NIKIíUmOuakl vAMalataVN. ThOköfy at 17* 
Tel. J. 48-44. — Viszonteladók, kérjaaek ajánlatot

BRILLIANSOKAT
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábban 
veszek SatfAefy Kavtff, KtMlfF-ercem 31 

(Teréztemptommal aaembea)

Frakk és szmoking 
öltönyök kölcsönzéae, keveset használt 
tértirahAk laBOlcáoblMn kaphatók. 
BArmltyan MrflraMkat Állan
dóan ve zek. Front A. Lajos, VL, 
■■wc—»-Mtco «V. Telefon 303-26

nyomatott az »U JSAfiOZEM" Hv^Mfiidá é> wHf

összeírását és azok kötelező sPorto- 
lásáLA középiskolai ifjúság részére 
állami sporttelepek azonnali építé
sét. Az iskolán kívüli ifjúságnak 
Levente-egyesületekbe leendő soro
zását, a gyárakat, ipartelepeket, to
vábbá nagybirtokokat pedig köte
lezte, hogy 21 éven aluli munká
saiknak haladéktalanul sporttelepe
ket építsenek, az üzemekben alakí
tandó Levente-egyesületek révén 
pedig fiatalkorú munkásaik testne
veléséről gondoskodjanak. A tör
vényjavaslat a községeket is uta
sítja a fenti egyesületek megalakí
tására, egyben pedig a törvény nme 
határozmányainak megszegőire 
megfelelő büntoto-ezankciókat al
kalmaz.

A testnevelés intenzív oktatására 
a végrehajtási utasítás tartalmaz 
intézkedéseket. Elrendeli a testne
velési oktatók kiképzését Végül pe
dig gondoskodik a testnevelési in
tézmények fen tartási költségeinek 
fedezéséről. E célra létesíti a tör
vényjavaslat a „Testnevelési alapk
őt, amely a totálizatörből kihasi- 
<__ ”

A tönvényjavaslat soron 
került a nemzetgyűlés elé. i 
azt sürgősen, de görögtlízfóny

foreógépsin.

vényjavaslat a .Testnevelési alap“- 
tandó azázaíékokbóí datálódik.'

. . . ■. ... kivitt
fcnyX’í

lett, bombasztikus előadói javaslat 
után egyhangúan elfogadta.

A tesneyelésre kötelezett ifjak 
összeírása lázas gyorsasággal meg
indult és valószínűleg be is feje
ződött.

Törvény tehát van. Testnevelés
nek, vagy pláne kötelező testneve
lésnek ellenben hire sem hamva.

A gyárak és ipartelepek spoíJt- 
telepeket ezidőszerini nem építhet
nek. Elsősorban azért nem, mert ez 
súlyos milliárdokba kerül, ily ha
talmas összegeket pedig a mai, sú
lyos gazdasági viszonyok közepette 
nem nélkülözhetnek, másodszor pe
dig nem is érnének ezzel célt, mert 
amig a kojmány nem hajtja végre 
a törvényt, addig ennek úgysem 
volna semmi célja.

Sporttelepek létesítéséről sem tu
dunk. Sem a középiskolái, sem pe
dig az iskolán kívüli ifjúságnak 
nem áll rendelkezésre sporttelep, 
ahol nemhogy kötelezőleg, de ön
kéntesen is sportolhatnának. Sőt a1 
meglevő nagy egyesületek sem tud
nak sporttelephez jutni. A Vasasok 
sportegyesülete, ahol körülbelül öt
hatezer aktív sportoló van, hiába 
ostromolja a fővárost, hogy egy ál
tala kijelölt parlagon heverő tdket 
adjon, nem ingyen, h^nezn pénzért, 
hogy testneveleere nagyon is rászo
rult tagjainak sportolási Lehetősé
get nyújtson.

A testnevelési alapra a totaiíza- 
tör-adóból ugyan befolyik a pénz, 
hogy azonban az milyen célra lesz 
fordítva, az egyelőre ismeretlen. 
Egyelőre csak azt látjuk, hogy n 
diákok és a testnevelésre kötelezett 
fiatalkorú munkások, tisztviselők te 
kereskedelmi alkalmazottak mezít
láb és az aljiócuhájtrkban sportol
nak, felszerelés és pálya nincs és — 
úgy látszik — item 1b lesz.

A testnevelési törvényiről te 
végrehajtási Utasításából tehát 
nem maradt egyéb, mint a népjóléti 
miniszter beszédének és az előadni 
javaslat szóvirágainak tömege.

»«•/"<•*» ratit

délután a MlllonnáTi.-páivJ „ 
méteres motorvezetésM k
bajnoki oimot Tóth István Ate el, aki a távot 59 porc ^3 „S ?w' 
alatt futotta be, maga mögatt dl>"’ 
Piríts/ Jenőt és Tóth Gyulát? h g7TM

Eredmények:
Maavarór,zá0 M IcOcmétera 

vezetése, ba/noksága. Bajnok- WaT 
ván (MTK) 59:46. 3.
3. Tóth Gyula (MTK) (PK)'

Ae fíTK nagy dija. L Piritr Gma .PfeUfor (Edison), 3. Marák (1TTK?’ *
Tandem-versen)/. 1. Szilágyi—Pf»w 

(Edison), 2. Volvárt-Mazák (MTO 7 
Pirity—Elgnor (FTC). *'

1 Pirity (FTC)- 2. Kant 
(FTC?' Pfoiflw (Edi«0I>). < Elmer

lósport
Káposztásmegyevi versenyek

Júliusi meeting. Második nap.
A Peetvidéki Verseny egy lót megyén 

versenyeit a borús, esős idő dacára fa 
nagy közönség nézte végig. Az egyet 
versenyekben igém szép küzdelmekéi 
láttunk ugyan, de a nap eseménye mégy 
csak a női vadászugratás volt, amely
ben férfiakat is megszégyenítő lovaglá
sokat láttunk. Különösön megérdome! 
miDden dicséretet Berg Miksáné báró 
nő, ki Réka nevű lován gyönyörű lo 
vaglást produkált úgy az egyes ugratá
saival, mint kitűnő idejével meg ú 
nyerte a versenyt Teljesen hibátlanul 
s hasonló bravúrral lovagoltak: Gyürky 
A. grófnő, Reevos Connio és T. Polnay 
Lucy úrhölgyek is.

Részletes eredmények:
I. Gátverseny. 2400 m. A Relache- 

Rerrarió párharcból, mely gyönyörű fi
nist eredményezett, fejhosszal Rolache 
került ki győztesen.

I. Relache (7:10 r. B in dér), 2. Ferrarid 
(p. Csató), 3. Merengő (12 Solmeczy). F. 
m. Varázs, fejh., rossz3-ik. Tót: 1000; 
1700.

II. Akadály verseny handicap. 4800 m. 
L Rába (IX Patzák), 2. Firouzeh (8:

10 r. Binder), 3. Borbély II. (2 és fél 
Solmeczy). 2 és fél h., rossz 3-ik. Tót: 
1000:2500.

III. Handicap. 1600 m. Fórban vezet 
Papucshős és Adut előtt, Fruzsi leghátul. 
Fórban már nyerőnek látszik, do kívül
ről nagy russel jön Fruzsi és nyakhosv 
ezcl nyer.

1. Fruzsi (8 Balázs J. IL), 2. Forbáa 
(p. Stenzl), 3. Chicago (3 Kovács L.).
m. Adut, Santollna, Makra, Papucsból 
Nyakh.. 3 h. Tót: 1000:11,800:2000:1300: 
1500.

IV. Háromévesek gátverseny kandi- 
capje. 2400 m. Criket vezet Vőfély, Ne 
mókázz és Xerxes előtt s ez a sorrend 
fordulóig nem változik. Itt Xerxes veszi 
át a vezetést azonban az utolsó gát 
után Csanád ostor alatt jön és könnyen 
nyer Daisy és Xerxes ellem.

L Csanád (8 Tam), 2. Daisy (4 Selme- 
czy), 8. Xerxos (2 Rakovszky). F. m. 
Vőfély, Criket Fáma, Ne mókázz!, Fra 
Diavoló, Elly IL, Bónika és Foledékeny. 
Háromnegyedhossz, 1 és fél hossz- Tót. 
1000:15,900:3100:1600:1600.

V. Welter-handicap. 900 m. Maladrolt 
ugrik el legjobban és vezet a távig. Itt 
Morinda és szívtelen üldözőbo veszik • 
a három ló heves küzdelméből Maja- 
droit kerül ki győztesen Morinda « 
Szívtelen ellen.1. Maladroit (4 Hofbauer), 2. Morinda 
(1 és fél Stenzl), 8. Szívtelen (4 Kovács). 
F. m. Faluszépe, Jumper, Ráckor, 
tia, Marinára, FrHulein Ida, ^®c1g00 
Fejh., fejh. Tót: 1000:6500:1900:1500.W

VI. Hölgyek vadászugratása. 1. 
Miksáné bárónő: Réka, 2. Gyu.rkf *. 
grófnő: Tisza, 8. Reevos tC<’nnlT 
Kényéé; T. Polnay Lucy úrnő: Labanc, 
holtverseny.

A „WétKI Napló^ lapkUdóvé’^í-

flriww**‘ flunnte Győrit


