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Attila kiüríti
a kölni Itldföi
London, augusztus 3.

Mt,) A Daily Telegraph diplo
mái munkatársának értesülése
Kernt a jogi bizottság tegnap ülést
tartott, amelyen megvitatta a Dares-tervnek es a Jovateteli Bizott
ság összetételének megyaltoztatasa£ szükséges intezkedeseket A btwttság azt a határozatot hozta,
bogv a Daves-tervezet magyarazasát három személyiség döntőbírói
ítéletére bízzák, akik közül egyet
emet a Jóvátételi Bizottság es a
német kormáy, a harmadikat pedig
n két fél megegyezése alapjan ok
együttesen nevezzék ki, ha pedig a
megegyezés nem sikerül, akkor a
hágai nemzetközi bíróság elnöke
gyakorolja ezt a jogot.
Köln kiürítése kérdésében a belga
delegáció azt a javaslatot tette,
hogy a megszállás előre megáll apitott* időtartamába ne számítsák bo
azt az időt, amely alatt a német
szolgáltatások szüneteltek, tehát az
1$Í3 elejéwl, a passzív ellenállás
megkezdésétől
a
Daves-tervezet
életbelépésének pillanatáig terjedő
időszakot, amelynek végeztével a
Jóvátételi Bizottság mégáliapítja,
hogy a szerződésszerű szolgáltatá
sok újra megkezdődtek. Ez az el
járás a Journal tudósítójának érte
sülése szerint alkalmas volna arra,
hogy az angolok is mindaddig a
megszállt területen
maradjanak,
amíg a franciák megkezdik a Ruhrvidék katonai kiürítését. Az angol
kormány kijelentette, hogy Anglia
a kölni hídfő kiürítése után is részt
óhajt venni e megszállásban s arra
nézve eddig az a terv, hogy az an
golok a koblenzi hídfőt, tehát a volt
amerikai zónát veszik át.
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A fascizmusnah készen
kell lenni a cselekvésre
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Korányt pénzügyminiszter
nyilatkozik a Hétfői Naplónak
pénzügyi ppogr*ammfának főcéljáról, a papinkovona és
aranykorona viszonyáról, a vagyonképzésről, a megélhe
tési viszonyok várkató tanulásáról és a belföldi kölcsönről
Magyarország

gazdasági fellendülésének

alfa biztosítva
A népszövetségi kölcsön magyar
országi jegyzésével vége felé közeledik
az az akció, amely a talpraál Irtáshoz
szükséges tőkét van hivatva előterem
teni. Még a legádázabb ellenzékiek is
kénytelenek elismerni, hogy a külföldi
Ü lomokban nagyfokú bizalom nyilvá
nult meg Magyarország rekonstrukciójá
nak lehetősége iránt. Arról lehet vitázni,
hogy az országot külföldi kölcsön nél
kül is talpra lehetett volna-e állítani,
.vagy sem: ma azonban kétségtelenül
megállapítható, hogy arról az útról,
amelyre közgozdasúgi életünket a kor
mány és a népszövetség közös rekon
strukciós tervezete vezette, letérni immár
nem lehet A külföld bizalma kdl. hogy
hitet* teremtsen idebenn is. Ez a hit Csen
dül ki Korányi Frigyes báró pénzügy
miniszter nyilatkozatából, amelyet a
Hétfői Napló munkatársa előtt, tett Min
denekelőtt a belföldi kölcsön jegyzés ed
digi eredményei iránt érdeklődtünk a
pénzügyminiszternél, aki erre vonatko
zóan a következőket mondotta:
— Az első napok jegyzési eredmenye alapján örömmel állapítom
meg, hogy különösen a középnagy
ságú tőke örvendetesen vette ki ré
szét a jegyzésekből. Amint hallom,
egynéhány nagyobb jegyzés mellett

az 500—5000 aranykoronányi alá
írási összegek voltak igen gya
koriak

van

deneiáju tőkeellielyezést biztosi! ma
gának, amely értékállandóságán kí
vül a normálisnál sokkal tekinté
lyesebb kamatot ad tulajdonosának.
— Ezenfelül nem felejtendő el
még az az előny sem, hogy

tek el. Ezt a pénzügyminiszter megcá
folta:
— Szükségesnek tartom — mon
dotta —, hogy lehetőleg fix relációt
érjünk el az aranykorona és a sta
bil papirkorona között, úgy hogy

a kötvénytulajdonos a Nemzeti
Bank 75%-os olcsó lombardja ál
tal tőkéjének legnagyobb részét
szükség esetén rövid időn belül
mobilizálhatja.

a
papirkorona
presztízsének
emelése által rövidesen ezt fe
llessük meg értékmérővé*

Munkatársunk ezután aziránt érdeklő
dött, hogy a kölesönjcgyzésnek és általá
ban a szanálási akció eddigi eredményé
nek miben fog megnyilvánulni a legkö
zelebbi hatásai Korányi Frigyes báró a
következőket mondotta:
— Az uj magyar köles ön kötvény
az utóbbi évek konjunkturális gaz
daságába hoz alapivető változást:
akiben él a vagyongyűjtés és va
gyonkonszolidáló érzék, annak

a magyar kölcsön az első alkal
mat nyújtja a takarékosság
gyakorlására.
Pénzügyi programmomnak éppen
egyik főcélja az, hogy a korona
stabilizációjának
előmozdi fásával,
amit a Magyar Nemzeti Bank biz
tosit.

lehetővé tegyem a vagyonképzésnek az utóbbi időben el
hanyagolt szolid módját.

— Remélem, hogy az általánoe
európai krízis javulásával sikerülni
fog gazdasági helyzetünket, különö
sen a hitelpolitika szempontjából
olyan módon és inértékben megjaví
tani, hogy

uj munkaalkalmak és kereseti
lehetőségek teremtésével a meg
élhetési viszonyokat kedvezőb
bekké tehessük.
«
Ezt a célt szolgálja az importtilal
mak fokozatos megszüntetése és a
kereskedelmi szerződések kötésére
irányuló politikánk is. Gazdasági
újjászületésünk hajnalán vagyunk
és biztos vagyok benne, hogy ha
az összes pilléreket leraktuk, a nép
szövetségi kölcsön magyar transz
nak sikeres elhelyezése közönsé
günk körében egyik olyan pillér,
amelyre a külföld bizalma épülni
fog, — akkor Magyarország gazda

sági fellendülésének útja biztosítva
van.

Az erős bizalom jellemzi Korányi Fri
a budapesti bankok és fiókjaik alá
Megemlítettük, hogy mostanában uj gyes báró pénzügyminiszter kijelentéseit.
írási helyein. Úgy vélem, hogy ha
értékmérő
alakításáról
szóló
hírek
terjed(rtk.)
éppen az a jegyző közönség legyez
nagymértékben, amely a leggondo
— Mauoiint a tasetstak kongraaaiusln — sabban szokta mérlegelni tőkéjenek
legelőnyösebb fruktifikálasat, akkor
Róma, augusztus 3.
ez a legjobb jele annak, hogy milyen
Ma nyitották meg a Palazzo Venoziá- bizalom nyilvánul meg a rekon
ban a faacisták nemzeti kongresszusát. strukciós tervezet pénzügyi es gaz
A megnyitáson, amelyen Mussolini mí- dasági feltételei iránt hazánk köz
®®terelnökön kívül több miniszter és véleménye részéről. Ha ez a fel
‘Ken sok fascista szenátor és képviselő fogás, amelyet — mint hálás elis
Wjolent, Mussolini bszédet mondott, meréssel állapíthatom meg -— majd
helyben kifejtette, hogy a pártvezérség nem az egész magyar sajtó szinte
. * taaiwterelnökség kétféle eleme tu kivétel nélkül képvisel, a legköze
sképpen tökéletes egységet alkotlebbi napok alatt átmegy a koz- Eperjessy Béla uszóbajnokot többrendbeli csalás és sik
á gajtószahadságról szólva, kijelen tet- tudatba, akkor meg vagyok győ kasztás miatt letartóztatták — Mezőcsáton Bethlen titkárá
7’ “°gy a sajtószabadság tulajdonkép- ződve. hogy az óvatos kistoke szin nak, Csehszlovákiában miniszterelnökségi államtitkárnak
“ nin<M korlátok közé szorítva. Sem- tén bizalommal és önérzetes lelke
adta ki magát — Nem tagja a miniszterelnökség tiszti kará
8CIn ko11 «ntaálni, hogy ogye- sedéssel meg fogja ragadni az al
nak, a választások idején propaganda titkár volt
• akik kedvező időkben csatlakoztak kalmat, hogy a magyar nemzetgaz
íMeizmushoz, most eltávolódnak tőle, daság egészséges berendezéséről és
a
közönség
józan
ítélőképességéről
Tegnap
. délelőtt feltűnést _ keltő dr. miniszteri tanácsoshoz, az el
ar emberok nem is volnának
nagyarányú jegyzés által tegyen vendégek jelentek meg a miniszter- nöki osztály személyi ügyeinek ve
k tovább is ezen wz úton járni.
zetőjéhez fordultak, aki kijelentette,
tanúságot
elnökségen.
ni. fflí'ctenu«”ak le kel) ugyan mondá
hogy emlékszik Eperjessy Bélára,
— Gondoskodtunk arról, hogy
ba ,er‘*iWa,t öfrakteoiTŐl, de nem szaKét szuronyon csendőr, fordult aki a választások idején a minisz
. olyan túlzott szelídséggel eljárnia,
a relatíve csekély fölösleges tő
be a miniszterelnökség kapuján terelnökség egyik szobájában ..dol
a-rm
^Itegyverkezh essenek és
és a portásnál Eperjessy Béla
----kével rendelkező gazdasági egyegozó tt“ mint agiiációs titkár. Köze
nS ír^^^rssók, hogy -kedvezőtiedt_. miniszteri titkár iránt ér lebbit nem tud Eperjessy ről. mert
dek is könnyen kivehessek ré
b. .^Vnények kövétt szálljon haTCdeklődtek.
szüket az aláírásból.
akkoriban sok ismeretlen propa
ItaUrt
t
Itatóst í? • ” ®ífy®tértéet
e*yotórtót’t és kiegyenganda-titkár hemzsegett a minisz
(So a
oldalon nem Akiknek alig másfél mázsa búza ér- A portás azt felelte a kérdezősködő terelnökségen.
w. ellenséges magatartás tó/cű, azaz körülbelül 700 ezer koro- csendőröknek, hogy ismer egy Eper
A csendőrök jegyzőkönyvet vet
jessy
nevű
egyént,
aki
egyideig
a
"Tnrnnanak minden ál-! nányi tőkefeleslege van, mar is
tek föl a Gogolák Károly dr. mi
bő ípr,.' U^d*m cselekvésre későnek ' jegyezhet 50 aranykoronás, azaz tiz- miniszterelnökségen dolgozott, de a? nisztert tanácsos által előadottakról
nem
volt
miniszteri
titkár.
.........
•
a
védelmére. Mussolinit, dolláros cimlctet papírkoronával.

Csendőrök keresték
a miniszterelnökségen

GömbösGyulaválasztásifitkáráf

UDtnean ünnepelték.

| Ezáltal olyan szolid, emelkedő ten-

A csendőrök erjo Goáolák Károly lés több taofl kibalkatnsa űUn a
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következőkben állapították meg a
tényállást::
A választások idején Eperjessy
Béla, aki egyébként uézóbajnok,
rendkívül fontos szerepet töltött be
a miniszterelnökségen.

Gömbös Gyula választási diktá
tor bizalmas embere volt Eper
jessy Béla,

fi szanálási gyógyulás betegei
mondja yázsonyi
vagyunk
A Garay-téri kiskereskedők viharos nyúlása
— 'Á Hétfői Napló tudósitójától. —

Budapest, augusztus (,
uyegesen hozzájárult az. llri
junkturális üzletek, nmeiy^ ^.a
kaerSt.igényűtek, ™STO1i2k °k ”*
— A elemi nyűnk szerint etr-'u
oldás legalább a töve hbiakb“„n
®'s'
vls<dőikotm6
mellett is megtartsák A

i

kírdtsk-/4l&“-

aki a választókerületek nagyrészét
beutazta és mindenütt agitált
nz
Tsmerotos a közönség elölt, hogy a fő-, ezt senki hatályon kívül nem helyezte,
egységes párti jelöltek sikere érde város tanácsa praktikussági és esztétikai ' Olt tehát épp oly kevéssé lehet lovagol- .
kében.
.................. I ni vngy ügetni, amilyen kevéssé lehet | — Kérdós hogy a kormány erw ,
szempontokra hivatkozva a Garai-téri
Eperjessy Béla Gömbös Gyula
piacot át akarja telepíteni a régi lóver-i piacot teremteni. F.zt a közel 120 hcld> yi , pésro elhatúrözzu'-e^na'iút‘
--------- -----k
seny térre. Ez az Intézkedés nagy ban ve-J földet a népnek, a gyermekeknek adta |
legerősebb támasza és legbizal
szólyeztetué a majd ötezernyi piaci árus a főváros közgyűlése. Ezen a földön |
masabb választási litkára volt.
létérdekét, kik évek óta ezen a piacon' nem lehet protekciósán nyaralni és kér- i
Az Ő működésének köszönheti maii árusítanak. A Garay-téri piaci árusok és I tészkedni.
— Ex-loxbon van a főváros. A kor
dátumát Édes Antal is, akit Nagy kiskereskedők vasárnap délelőtt nagy
Ferenc, volt közélelmezési minísz- gyűlést tartottak az Erzsébetvárosi De mánybiztos csak arra lehet hivatva, hogy
íerrel szemben választottak meg mokrata Kör kerthelyiségébcn, hogy rá a mindennapi kérdéseket intézze. Mikor
Mezőcsáton, Borsódmegyében. Eper- mutathassanak e rendelkezés holytolon- közgyűlést játszik a tanács, a kormánybiztossal az élén — akkor nincs joga jö
jessy Béla ki is használta előkelő ségéro és jogtalanságára.
resztül.)
összeköttetéseit.
A nagygyűlésen hatalmas tömogbon vendőbe vágó intézkedéseket tenni. Vár
.
London, augusztUo 3
ják
meg, mig törvényes közgyűlés tesz.
vonult fel a környék kisiparossága és
Bethlen István gróf miniszterÁgoston Péter dr., volt nagyvÚHiii
kiskereskedői. Resztvettek a nagygyűlé Ez visszaélés az ex-lex állapotfal.
elnök személyi titkárának
................ adta
.
jogaikadéniiai tanár, a magyarországi
lei mayát és csalások egész so sen a kereskedelmi egyesületek kikül — Súlyos terhek alatt nyögünk — foly proletárdiktatúra külügyi néphit
döttei közül Ledermann Mór, az Orszá tatta. — A szanálási gyógyítás betegei
rozatát követte el.
rövid idő óta Londonban tartózkodik
gos Kereskedő és Iparos Szövetség el vagyunk. A fővárosnak — mely állami
A választások után Eperjessy nöke, Szabó Gyula, a Füszerkereskedők segítség nélkül nem tudta kifizetni tiszt Ágostont a magyar bíróság a többi nénBéla úszóba,inuk,
____
Gömbös
_________
Gyula, rá Egyesülete elnöke és még számosán. viselőit — nem szabad milliárdos költ biztosokkal együtt annak idején tudvaí
vóleg halálra ítélte, később azonban
lasztási titkára
Megjelentek Vázsonyi Vilmos, Benedek ségekbe verni magát. Talán megfeledkez cseretúszként Oroszországba szállították
János és Fábián Béla nemzetgyűlési nek róla, hogy egy uj piac borendezéfcé- ott raboskodott magyar katonák ellené..szemleütraa ment Csehszlová
képviselők
is.
hoz mennyi, óriási összegbe kerülő muu- beon. Ágoston több más cseretússzal, így
kiába, ahol magyar miniszter
A gyűlés megnyitása után először a kára van szükség, megfeledkeznek ar Haubrich Antallal . Dovcsd/c Józseffel
elnökségi államtitkárnak mutat
kozott be, magyarországi meg
kereskedelmi
test Illetek
megbízót íjai ról, hogy oda
csatornázás,
••
-------------- ------ , kövezés kell.
... ... Iiuuvn
Róbert v/szau-rr
Oszkárral clllentétben, akik mgbízásokat vállalt, nagy összege
szóltak a tárgyhoz, majd Gelsel-Biró Zol Vagy tálán aszfalt mániában szenved va- < gukat nyíltan
- .........i antllxilsovistáknak val
’'.‘ z>ni/
/•/„•/»« it
mii no nvvfnlf1ket vett fel, de semmit sem szál
tán, a VTI. kerületben egykor keresztény i 7r/L'J
laki zés
egy 4ií/7<-z>í
piacot keres
a maya
aszfalt- lották,
a ...moszkvai
kormány svx>lgála.
lított, mert a pénzeket elsikkasz
programmal
fellépett
képviselőjelölt | .iához. Most komoly dolgokkal kell fog- iába lépett és mostanáig mint az oroa
totta.
szólalt fel a kerület lakossága nevében. ’ lalkozni, nem pedig ilyesmivel, Erre igazságszolgáltatás egyik vezetője mű
— Mikor a Nemzeti Színház felépilé lsem időnk, sem pénzünk nincs,
Jelemző, hogy az eljárás nem a sére nem tellik, do milliárdos költséggel | Viharos t-aps közben fejezte bo boszé- ködött.
A moszkvai kormány most Londonba
ttiezőe.sátl bűncselekményei
miatt piac-áttolepitést akarnak végezni, annuk dót.
küldte, hogy onnan szervezne meg a;
Indult meg ellene, hanem csehszlo panama szaga vau. — mondotta.
í Majd Fábián Béla és Benedek János európai sajtóprpagandát Szovjetoroswrvákiai megkeresés alapján és csak
— Annak a keresztény közönségnek i nwnzetgy. képviselők néhány mondatban
i vizsgálat megindítása után de nevében ítélem el ezt az intézkedést, I csatlakoztak Vázsonyi Vilmos nézőtéliez. szág'g érdekében. Ágoston ezért rövidérültek ki mezőcsáti viselt dolgai. Az mely közönséget vem lehetett látni ! Tgérték a nagygyűlésnek, hogy miként sem kőnyomatos lapot indít, amelyet u
összes európai lapoknak állandóan kül
ügyészség köröző levelet adott ki
a múltban, úgy most is szivükön viselik deni fog.
Izsáknál és Orgoványnál.
Sperjessy Béla ellen, akit
Ezokro a szavakra óriási tetszésnyilvá a polgárság érdekét és mindent el fog
nításban tört ki a közönség. Porcokig él nak követni, hogy mogakadályozzák a
többrendbeli 'csalás és sikkasz
jenezték és tapsolták a szónokot. Mikor Garay-téri árosuk tönkretételét.
tás bűntettével vádol.
ogy pillanatra csend támadt, a gyűlés
— Számítunk rá — mondotta Fábián
A Csendőröknek a miniszterelnök- elnöko figyelmeztette Gelseí-Biróf, hogy Béla — hogy legvégső fórumon a belügywon,ozAe maradjon szorosan a tárgynál.; 4- közön
fog adni nekünk.
Azután á nagygyűlés elfogadta az előség hangos halíjiikozással követelte, hogy
folytassa beszédét.
kószitutt határozati javaslatot, molybon
Lapzártakor jelenti rendőri tudóAzután Vázsonyi Vilmos*
1* ' emelkedett kérik a főváros tanácsát, hogy no ítélje

"arvöl8úso8i’ciract,i'aw5

tastGOMoniíoiito
szoeHropngandílttoi

A dohánvifMék
hétfőn ksztíl me$
a bértárgvaiásokal

ittónkf

Eperjessy Bélát vidéken elfog
ták. Beszállították qz ügyészség
fogházába.

A kommün bukásának emlék
ünnepélye a öyüjtőfogházban

— A főváros*’ köz^r^t^ee4 ^Cfg’í^bö-ban.’
hozott egy határozatot — mondotta —
mely szerint a régi lóversenytoret. nép
kort és gyermek-játszótér céljára bo kell
fásitani. E határozat határozat maradt,

Egyoefi fölpanaszoljak az újonnan meg
állapított piaci helypénz súlyos voltát.
A határozati javaslatot monstre-küldöttség fogja átnyújtani Sipőcz Jenő főpol
gármesternek.’

Nem tudnak elhelyezkedni

József főherceg megtekintette
volt celláját

az elbocsátott tisztviselők

A proletárdiktatúra bukásának
Ötéves évfordulójának alkalmából a
gyüjtőfoffházban
emlékünnepélyt
rendeztek azok, akik politikai fog
lyokként szenvedték át ott a kotmtnün rémségeit. A fogház római ka
tholikus
lelkésze
Spitek Brúnó
hívta meg hálaadó istentiszteletre
vallúskülönbscg nélkül a volt tú
szokat. akik közül mintegy hatva
non meg is jelentek az ünnepségen.
MüRön József Ferenc főherceggel
áe Károlyi György gróffal. A ün
nepséget Spitek Brúnó beszéde ve
sét te be. Egyetértésre és öss'zetaiy
társa buzdította a jelenlevőket —
mert a régi nagy Ma gyár országot
ysakis igy lehel vlssznszereznü. Beizéde mély hatást váltott ki a je
lenvoltakból. Azután megtartották
i hálna dó istentiszt eletet, amelynek
befejezése . után József főherceg
ima óhajának adott
kifejezést.

Veszedelmes arányokat ölt a munkanélküliség — Az áltatni
állami B.
listások és az elbocsátott magántisztviselők — A kormány tehe®
tetten és tanácstalan a munkanélküliség kérdésében

hogy szeretné megtekinteni a régi
tflláját, amelyben hónapokig ra
boskodott. Ez nz ötlet nagy tetszés
re talált s n volt túszok most már
valamennyien hasonló kéréssel ál’ottak elő: Biró Lajos — a volt fogbázigazgató — most — a gyiijtőfogház — bört^ntltkára vezetésével, át
vonultak ezután a fogház jobb szár
nyában levő földszinti osillagénüietbe s megtekintették régi cellái
kat, Persze a cellákban most közön
séges bűntettesek ülnek, akik felMiással üdvözölték n magas ven
dégeket. Déli 12 órn volt, amikor a
túszok — aká» csak öt évvel ezelőtt

*- ngyanebben az órában
ták a forbéz épületét

(A Hétfői Napló külön tudósítójától.)

Nagyban növeli a munkanélküliek
_____ ___
szúmát az a körülmény is, hogy a vállala
tok, főleg a bankok, nemcsak rfiinkásaikat bocsátják el, de tiaztviselőlkct is.
elhagy Emollott — mint ismeretes — m állam is

A Hétfői Napló tudósítójától. -<
A dohánygyári munkásság, amint ad
a Hétfái Napló multheti számában első
nek jelen tol te, nagyarányú bérmozgal’
mát indított. Követeléseiket memoran
dumba foglalva adták út báró AW
Tivadar miniszteri tanácsosnak, aki lát
va a munkásság végsőkig elkeseredett
hangulatát, futárral küldötte el a memo
randumot Tömöry államtitkárnak, a Dohányjövedék központi igazgatósága sza
badságon levő vezetőjének; a munkások
képviselőinek" pedig határozott Ígéretei
tett, hogy kérésükre a lehető legrövidebb
idő alatt ad választ.
Ez a válasz szombaton délután érke
zett meg a Dohánygyári MunkáFck'Szévétségéhez. A in. kir. Dohányjöwdö
központi igazgatósága arról értesítette
a szövetséget, hogy' a menioranduni,
illetve a béremelés ügyében hétfőn 1W'
kezdi a tárgyalásokat s arra meghívta a
munkásság képviselőit. A tárgy nlásoíah
értesülésünk szorint, maga TÖuiőrU ®
lumtitkúr fogja vezetni s .az első ű' ?
beszólást hétfőn délután tartják- A gohánygyári munkásokat Székely
volt államtitkár képviseli a bértárgy
sok során.
. ,a.
A mielőbbi megoldás a spoe
pontokon túl, azért.is fontos es K<
’
mert attól függ, hogy u
nyosok végre hozzájutnak-e
a
érett IffTküruhoz. Ma ugya
helyzet, hozy n
uyíirl munkások í-s inmikiisn
K
niil dolyoznnk, minimális « •
ngyhotry nem
frfM tr>
azonnal áruba kell boraíilmil
.,M
tikot. Ezért silvhatri'liin. kém.".,
a pesti szivar és clgnretlo-r(rvn'ifolt
Ha a hídfőn kez.d«1o pfrU <■;al ,
kedvezően végződnek. ... J |M, „■
sztrájk elknrtllé.o minit Is k
t|nj,
mdlni lohol, hogy »«<•”“begy >
mert moynö annyira a
i,.;napis p1'
egy-kft betis
hétig {“í* 0<ra
„„oasak
hét majd esn'-kít
»a» •

tisztviselők ogy részének a felmondó, il
letve a B-listára helyező leveleket.
Ma már az a helyzet, hogy az ipnri
munkások körében se állápitliató meg
pontosan a munkanélküliek száma, annál
kevésbé a tisztviselők körébon.
Mint ismeretes, Budapesten a Magán
tisztviselők Országos Szövetsége elhelye
ző irodát nyitott, mely számon tartja a
munkanélküli tisztviselőkot és elhelyezé
sükről gondoskodik. Értesülésünk szerint
a munkanélküliek számának rohamos nö
vekedése miatt az iroda egyáltalán nem
képes működést kifejteni s ezért egye
lőre be is szüntette működését.
Munkatársunk felkereste nz elhelyező
iroda vezetőjét, akitől a helyzotre vonat
kozóan az alábbi információt kapta:
— Arról, hogy azok, akik az üzemek
ég vállalatoknál végrehajtott üzem re
dukció miatt elbocsáttatthk, munkaalka
lomhoz jussanak, a mai körülmények kö
zött belátható időn belül szó som lehel.
Do nemcsak itt n fővárosban, de a vidé
ken ee tudjuk elhelyezni a munkanélküli
tisztviselőket.
— Súlyosan megnehezíti a magántiszt
viselők elhelyezkedésének lehetőségét az
is, hogy számolniok kell újabban a B-l'is.„fíírzó
’
I tás állami tisztviselők konknrrenolájával, hffltotnl a f>-»’
n,cceej«^*
akik valamely nyugdíj, vngy végkielégí nwnltássá.s. hanem "
*
tés birtokában jóval olcsóbb munkaerők- .! érdeke is. hogy mielöbK
i béri-kérdésben TuottaM •
í nek Ígérkeznek.

Hetek óta jóformán egyetlen kérdése
van nemcsak a politikai, do a gazdasági
életnek is és ez a munkunélküliség kér
dése. Alig múlik ol nap, amelyen ta
nácskozások és megbeszélések ne folyná
nak hivatalos és nein hivatalos körök
ben arról, hogy moly módon lehetne az
egyre növekvő munkanélküliséget csök
kenteni, de nemcsak az egyesek, do ma
guk a szakszervezetek és egyéb érdekelt
ségek, sőt maga a kormány is teljesen
tehetetlenül és tanácstalanul áll a munkauélküliség problémájával szemben.
Kétségtelenül az a helyzet ma, hogy a
gazdasági életben, do az ipari, koreskedelml és egyéb vállalatok élctébon is az
utóbbi napokban olyan nagyfokú pangás
állott be, amilyenre példa sohasem volt
s ma egyszerüon a legnagyobb lehetet
lenségek közó tartozik Budapesten, hogy
bárki bármely munkakörben a legszeré
nyebb igények mellett is elhelyezkedést
tudjon találni. Az üzomok, vállalatok,
keroskedelmi cégek nemcsak nem tud I
unk egyetlen munkaerőt alkalmazni, de
mindenütt olyan munkaerő redukciót
terveznek, mely egyenesen katasztro-

fái is.

gyári munkásság fcóptn

óppon augusztus 1-xe kézbesítette ki a1

— A magántlsztvleolőh válságához lé*I' Székein államtitkár.

HÉTFŐI NAPLÓ

Pndapest nuguMlus <■

A háziurak
^fiiéiról érdekelne berniünket meg. j-ihorv micsoda hatalom az a
£;■<« Háziurak Szöveteége, amely
’ stt1 a kormány kötelességének
Kja kalapot emelni és követelé,8k előtt meghajolni. Érdekelne,
miért éppen a háztulajdonosok
S akikkel szemben a kormány
Morddal tartozik, amikor minden
X méltánylást követelő osztállyal
i»mben a lcgmerovebb álláspontra
helyezkedik. Kik azok a háziurakt
Ml az érdemiikt Annyira az ország
Kló pillérei-e ők, hogy követetóseik előtt minden magasabb ér
deknek meg kell hajolnia? Avagy
talán ők a háború es a forradalmak
áldozatai! ök azok, akik mindent
plvesztettek!
Az utóbbi tíz évben ezen a sze
rencsétlen országon végigszáguld ott
a háború, a forradalmai, a megszál
lás és Trianon kegyetlen számuma,
álig van, vagy talán nincs is senki
ebbeD az országban, aki az utóbbi
tiz esztendő mérlegét ne nagy, sú
lyos veszteségekkel zárta volna le.
Ezrek cs tízezrek hazájukat, egzisz
tenciájukat, mindennapi kenyerüket
vesztették el. Ezrek és tízezrek éve
ken át csikorgó télben és perzselő
napsugárban egyaránt piszkos va
jónokban voltak kénytelenek ten
getni életüket. Ezrek és tízezrek
hosszú évtizedek munkájával össze
hozott vagyonkájukat vesztetté]; el.
ma, tiz esztendő után ezrek, tiz>ezrek hibájukon kivül nem. vagy
alig tudják megszerezni a minden
napi száraz fekete kenyeret
Két osztálya van ennek a megísonkitott Magyarország társadal
mának — és ezt a legridegebb ob
jektivitással állapítjuk
meg —,
amely a háborún, a forradalmakon,
a megszálláson, a világégésen ke
resztül is legnagyobbrészt megmen
tette bókemun kajának gyümölcsét,
akiket legkevésbé ért a háború, a
forradalmak vagy akár Trianon
számuma és ezek: a földbirtokosok
fe a háztulajdonosok.
Nem állítjuk és nem akarjuk le
tagadni, hogy ők a nagy világégés
ben nem sérültek meg, hogy nem
roltakwveszteségeik, de senki sem
vonhatja kétségbe, hogy a ház- és a
földbirtok ma, tiz esztendő pusztu
lása után is egy meglevő, egy reá
lis, egy minden, körülmények kö
rött számottevő és szerencsésen át
mentett érték.
Éppen azért nem fogadhatjuk el
a népjóléti miniszter urnák azt a
fejtegetését, hogy a háziurak külö
nösebb védelemre szorulnak, minta
lakók. Mert a háziurak átmentették
a forradalmakon keresztül vagyo
nuk értékét, amit nem tudott meg
tenni sem a tisztviselő, sem a mun
kás. sem a kereskedő, sem az
iparos. Ma a háztulajdon mégis
egy reális érték, amely meg
hozza a maga kamatait, de hol van
Bttöl a tisztviselő, a munkás mun
kájának értékelése!
A népjóléti miniszter ur arra hi
vatkozott a háztulajdonosok védela
karbantartását
seu lehetővé tenni azzal, hogy a
5??^. érdekeit védik. Ha az
j i evek
szerencsétlenségeire
gondolunk, megdől a népjóléti miuiszter ur érvelése. De megdől ak<?’
Budapest bérpalotáinak
’Utf-at végignézzük.
ivi;ogy, ?z a kormányvédelem, meyet a haziuraknak nyújtottak, mit
Jredmenyezett, mutatja az is, hogy
^fiurak újabban azzal a koveteh * i x “^dúltak a kormányhoz,
kótni ényszeritse a kormány a la-^08ry a házak tatarozá
suk ™ .^r^ljanak hozzá. Nem tudtekuíI^M’ aogy, a kormány ebben a
IveivS S11 ^yen álláspontra heminíiAneft? z ,de elev® tiltakozunk
lulaidnn^ 8fr
®Hen, amely a házrizáln^H^íu^fdekeit akarja favom»ulvbijaJ0k rovAtó™- Teljes
« nEli’8?1 /igyunk azok fránt

•okkal
a, sziinAra, akik
»ak ak-ih°S °ib>4 ’. ’ helyzetben vantalá/Jiv "?kka
t8bbot- mindent
hiXTV™
kÖVeteliii!1 “"Pán,
•át 1b. R 8MX:iális, a megértő igaz-

Beszélgetés
Fraknói püspökkel
a pacifizmusról, a mai politikád
ról és a numerus claususról
Az események a pacifizmust igazolták — ,,A mai magyar
közéletben prooidenciális államférfit nem ismerek*' — Az
olasz orientáció — Külügyminisztériumunk mulasztásai —
Semmi hasonlatosság Tisza és Bethlen egyéniségében és
politikájáb a n

„Szűnjenek meg a társadalmi és fele*
kezeli ellentétek"

3
amely megszabná a nemzet boldo
gulásának útját.
— A mai magyar politikusok közül
kit tart Méltóságod alkalmasnak arra,
hogy a nemzet számára a jövő útját
megmutassa!

— Sajnos, a mai magyar politi
kában és a közéletben ilyen providenciális állam férfiút nem ismerek.
A mai magyar politikát és közéletet
a pártoskodás és az önzetlenség
teljes hiánya jellemzi. Nincs egyet
len egyénisége a magyar közélet
nek, akiben a nemzet megbíznék.
— Hát Apponyi Albert gróf? — kér
deztem.
— A legnagyobb csodálattél vi
seltetem Apponyi Albert gróf ki
magasló egyénisége iránt, bámu
lom kivételes fölkészültéégét és el
ismerem hatalmas tudását, azonban

benne sem látja a nemzet közvéle
ménye azt a férfiút, aki e válságos
órákban megmutathatná a jövő
A háború tizedik évfordulóján I rólam. Látja, beteg vagyok és na útjait.
— I)e hiszen Apponyi Albert gróf
teljes
borzalmasságában vissza gyon gyenge. A nagy fájdalmak és

kísért a véres múlt... A szomorú
évforduló alkalmából ismeretesekké
lettek a háborút megelőző kulissza
titkok.
Föltárul a közvélemény
előtt úgy a politikusok rövidlátása,
mint a diplomaták tájékozatlan
sága és szörnyű megismerése an
nak, mennyire a komoly következ
mények mérlegelése nélkül hívták

személyét az ország rajongó szeretet*
a hosszas betegség nagyon vissza
veszi körül — jegyeztem meg.
vetettek munkálkodásomban. Még
— Ez igaz — hangzott a válasz—*
jó, hogy beteg vagyok, mert van
de az ő dinasztikus politikája na*
hol lennem.
— Öméltóságának ugyauis nincs gyón sok ellenséget szerzett neki.
lakása — jegyzi meg Mária nővér.
A Habsburg kérdés
— Most rendeznek be a számára
— Ha már szóba esett a dinasztia,
két szobát a Tudományos Aka
legyen szabad Méltóságodnak, mint
démián.
történetírónak, a véleményét kikérni
arra nézve, milyen hatással lobot a
Habsburg-dinasztia érdekében és az
ellen folyó küzdelom Magyarországra
nézve!
— Mindenesetre nem mondható
szerencsésnek az a mód, ahogyan a
Habsurg-kérdést ma Magyarorszá
gon kezelik. Én különben sohasem
csináltam titkot abból, hogy Habi-

burg-ellenes vagyok. Már évekkel
ezelőtt az olasz orientáció szüksé
gességét hangoztattam. Ugyanis azt
tartom, hogy az olasz királyi csa
ládba való bekapcsolódásunk nagy
előnyére volna Magyarországnak.
— Foglakozott-e Méltóságod az úgy
nevezett őszirózsás forradalom és a
kommün eseményeivel!
— Nem.

A háború felelőssége
— Mi a véleménye a háború fölidézésének felelőssége kérdésében, különös
tekintettel a magyar politika akkori
irányítóira nézve.
— Erre a kérdésre nincs módom
ban egy rövid interjú keretében vá
laszolni. Egy fontos és eddig még
nyilvánosságra
nem került ese
ményről azonban megemlékezhetem.
Nevezetesen, mikor a kisantant ki

ki a tiz év előtti jVczetők Európa
népeire a végzetet és zúdították
Magyarország népére a rettenetes
katasztrófát
Egy nagy sivataggá lett Európa.
Ebben a sivatagban mint enyhét
adó oázishoz menekülünk, azokhoz
az egész férfiakhoz, akik a vérözön
megkezdése előtt és a háború alatt
szót emeltek az oktalan embergyil
kolás ellen és akiknek a kockáza
tok éveiben is volt bátorságuk hir
detni: elég volt a népek gyilko
lásából.
Ezeknek a bátor férfiaknak a só
iéba tartozik a magyar történet
tudomány egyik legmarkánsabb es
Európas^grte legismertebb repre
zentánsa, a
magyar klasszikus
katholicizmusnak egyik legnobuisabb képviselője: Fraknói Vilmos
pjispök, a kitűnő történetíró.

Fraknói püspöknek nincs
lakása
Fraknói

Vilmos már hónapok
óta betegeskedik. Jelenleg Budán a
Vöröskereszt-kórház második pavillonjának egyik egyszerűen, de
kényelmesen berendezett szobájá
ban várja a gyógyulást.
Hűséges ápolónője: Mária nővér
bejelentése után belépek a beteg
szobájába. Az ősz főpapot egy fo
telben találom. Egyszerű fekete re
verenda van rajta. Szemei farad
tan fénylenek, arcán és egész lé
nyén a nagy kimerültség nyomai
ülnek.
, ,
— Újságíró! — Szép ás kedves
dolog, hogy nem felejtkeztek meg

alakulóban volt, külföldi politikai
barátaim fölkértek arra, közvetít
sek a csehek és Magyarország kö
zött a fölmerült súlyos differen
ciák eloszlatása érdekében. Annak
idején az volt a fölfogásom, hogy á
tárgyalásoknak csak abban az eset
— Csak kérdezzen és ón felelek — ben lehet eredménye, ha Magyar
ország a kisantant államaival kübátorít a jámbor tekintetű főpap.
lön-külön megállapodást köthet az
ellentétek kiküszöbölésére és a jő
A pacifizmus igazolása
baráti viszony a kereskedelmi és
—- Az események kohójában élünk. gazdasági kapcsolatok kiépítése cél
Huszonnégy óra alatt többet él át a jából. Csakis ilyen föltételek mellett

mai nemzedék, mint más generációk
egy emberöltő alatt. Hogyan látja
Méltóságod, mint történetíró, a mai
káoszból a kiutat!
— Nagyon pesszimisztikusan ítélem
meg a helyzetet. Már a háború legdühödtébb szakában hangoztattam
•illetékes tényezők előtt, hogy Ma
gyarország ebből a világégésből
vesztett félként fog kikexülni. A

háborít lealázasabb szakában óvást
emeltem a további áldozat megho
zatala ellen. Nem hallgattak reám.
Mint ahogy elnémítani igyekeztek
azokat, akik, a pacifizmus szent esz
méjét vallották az emberiség meg
váltójaképpen. Az események az
örök béke apostolait igazolják. Ma
is pacifista vagyok és hirdetem,
hogy a népek boldogságát, a nem
zeték harmóniáját csak a béke gon
dolaté biztosíthatja.

— Elitélem és ma is csak lesúj
tóan nyilat kozhatom a letűnt kor
mányok háborús politikájáról.

A prooidenciális államférfiu

vállaltam a közvetítést Magyar
ország és Cseh-Szlovákia kormánya
között. A cseh sajtóiroda főnöke

mindenben elfogadta álláspontomat.
Én annakidején kötelességszerülea
jelentést tettem a külügyminiszté
riumnál. Hogy a tárgyalások még
sem indultak meg, az nem rajtam
múlott...

Tisza és Bethlen
— Gyakran hallhatók az utóbbi hó
napok során aktív politikusok részé
ről olyan megállapítások, amelyek
bizonyos hasonlóságot vélnok megálla
pítani gróf Tisza István és Bethlen
István gróf között Méltóságodnak
vannak-o ilyen észrevételei!
— Bethlen István gróf ma a
tényleges hatalom birtokosa és igy
működéséről nehéz véleményt mon
dani annál is inkább, mert e^y
aktív államférfinek, különösen na
az egy ország miniszterelnöke, olyan
titkai lehetnek, amelyeknek isme
reté lényegesen megváltoztatja po
litikájáról az egyesek és a közvéle
mény fölfogását. Ettől függetlenül
azonban a magam részéről semmi

— Milyennek képzeli Méltóságod
Magyarország politikájának kialaku
lását és hol véli a legalkalmasabb ho- hasonlóságot nem látok a két állam
lyéuek elfoglalását a népek sorábun! férfi egyéniségében és politikájá
ban.
— Erre a kéxdésre csak körülírva
A numerus clausus
válaszolhatok.
Magyarországnak
— Mi a véleménye Méltóságodnak <
szüksége volma egy szigorúan megnumerus - claususról!
hataxolt és körülírt piars-rutára,
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— Azt
.irtom a legideálisabb
kulturpolihkának. hu mindenkit ta
nulni hagyunk és megadjuk a tö
megeknek is a lehetőséget a tanu
lásra. Hu azonban ez u kérdés szemita vagy antiszemita szempontból
érdekli, a következő a válaszom:
nem vagyok antiszemita, de egész

A vámtarifa magas tételei miatt
meghiúsulnak a Kereskedelmi szerződések
A kormány az ipar fejlődósé* várta a vámtarifától:
Uzemredukciő az egész von a Ion

ségtelennek tartom azt a fölfogást,
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
amely a zsidóság számára korlátlan
szerződések megkötésénél mér
A pénteki minisztertanács ismét
lehetőséget nyújt a főiskolák és az
sékelni fogja.
’
több
cikket
oldott
fel a behozatali
egyetemek látogatására. Nem szere
tek általánosítani, azonban a numcrus-clausust abban az értelemben,
hogy a tudományos pályák zsidó
ifjúsággal való elözönlé'-ét korlá
tozza. helyesnek tartom.
nem je

lenti azonban azt, hogy azonosítom
magamat az utóbbi évek esemény ói
val, amelyeknek a karakterét tár
sadalmi, felekezeti és faji harcok
adják meg.

Szűnjenek meg a társadalmi
ellen tétek
' Mária nővér látogatót jelent az
ősz püspöknek.

— Vaa-o Máltósúgoduak valami özo
note a magyar közvélemény SZÚmára? — kérdezőm búcsúzóul.
. .— Igen. Szűnj' nek \cgr< meg a
társadalmi és felekezeti ellentétek.
Mert ha továbbra is üres jelszavak
fogják uralni a magyar közéletet,
akkor kétségbeejtő
helyzetünkből
nem lesz menekülés...

Buszt ig Elemér

M.g UztetUnk átalakítása tart,

rendlMli
kiárusítás mélyen
lEszaiíííon árakkal
as iiíts-'s raktáron levő
eimakrub/«n*S cikkekben d évestől 16 éves kori:)

Gyermekkalapok....................
Matróz sapkák..........................................

Fiú bársony kalapok ....
Solyom kötött gyermeknüiák .
Etamui ruhák .... . .
Kötött sapka és sál . . . .
Gyapjú kötöttruha . . . . .
Szövet iíik'duruhák. . . . .
Gyapjú kömttkahátok. . . .
Gyapjú Kötött garnitúrák , .
Baki is szövetni hűk. . . . .
FolÖltök és tóllkabátok . . .

10.000
25.000
80.000
80.0001
80.0001
80.000
100.000
150.000
15Ö.0Ó0.
200.0001
31'0.000
400.000

tilalom alól. Kereskedelmi körökben
ezeket a fokozatos félintézkedéseket A cseh péJda azt bizonyítja, hogy a
nem tartják célravezetőknek és azt kormánynak ez az Ígérete nem
kívánják, hogy a kormány szün nyert teljesülést. Közgazdasági kö
tesse meri teljesen a behozatali kor- rökben ezzel kapcsolatosan máris
látozásokat. Beavatott helyről szer tudni vélik, hogy
zett értesülésünk szerint
nemcsak Csehországgal, hanem
más államokkal sem fog sike
a kormány a behozatali korláto
rülni a kereskedelmi egyezmény
zások teljes megszüntetését tak
megkötése.
tikai okokból halogatja, mert a
Illetékes kereskedelmi vezető köteljes felszabadítást fegyvernek
rökben ez iigyről a következőket
tartja a kezében a kereskedelmi
mondották a Hétfői Napló munknszerződések tárgyalásaira.
társának:
— A kormány azért ígérte, hogy
Ebből a szempontból utaltak beava
tott helyen a Hétfői Napló munka a, vámtételeket a kereskedelmi szer
társa előtt arra a tényre, hogy ződések megkötése alkalmával mér
________ __________________
fogja, mert-oigy próbálta ~
a
Ferenezy Izsó miniszteri tanácsos, a Lsékelni
csehekkel
kereskedelmi szerződés1 saját pártjában az aggodalmakat ki
megkötése érdekében folytatott tár- ] küszöbölni. A vámpolitika hivatott
gyalusai során felajánlotta a beho- : szakértői, köztük Matlekovits is,
zatali tilalmak teljes felszabadítását, laki pedig mérsékelt vámpolitikus,
észrevették, hogy ez a vámtarifa
a csehek azonban ezzel nem
kizárólag a GyOSz érdekeit kép
viseli. Ferenezy Izsó egy bürokrata,
elégedtek meg, hanem nagyobbaki az asztal mellől csinálta meg a
arányu tarifális engedményeket
vámtarifát.
követeltek,
amiket
Ferenezy
— Tény az, hogy
Izsó megtagadott.
a közraktárakban másfél év óta
Ennek következtében a cseh-magyar
rengeteg áru van felhalmozódba,

kereskedelmi szerződés

meghiúsult.

Ez a kudarc általános feltűnést
keltett annál is inkább, mert a
kereskedőknek élénk emlékezetük
ben van a kormánynak az az Ígé
rete, amelyet a vámtarifajavaslat
tárgyalása során tott s amely sze
rint

a vámtarifa magasan megálla
pított tételeit a kereskedelmi

amiből milliárdos kára van a ma
gyar közgazxlaságnak.
— A kormány azt hangoztatta,
hogy a vámtarifa életbeléptetése
után fejlődni fog a magyar gyár
ipar, ehelyett azt látják, hogv vál

gyermekruha különlegességok üzlete

Budapest, IV, Párisi utca 1. szám

Frakk és szmoking
öllrtnyölc kölcsönzése, keveset használt
tértiruhák Icgoícsöblsan kaphatók,

itirnr, ilyen ffrfiruhAkCit állan
dóan ve zek. Fr>st A. Lajos, VS..
Sverecscn-utcn 07. Telefon 203-26

Hzmlsfo&at 12.000 K-la
Arán -il,ezüstöt, brilUnst, ékszert, legdrágábban vcuz

vúncslcs ékszerészkor, Baross u. 57
Rlieumás, köszvúnyos inogbetogedésok,
izületi bántál inak. idegesség, szivgyongtísóg és női bajdk ellen oz óvbon is
sokszáz vóndég kereste föl a

toní-^argiíszigeí
42° hőfokú, kénes ós szén
savas forrásvizével táplált

Syúg^szállodátt,
gyógyfürdőit
Cs vfógyósyintézefós
Jelenleg teljes elfoglaltság. Mérsékelt
száma előjegyzések augusztus hó 5-töl
elfogadtatnak
Gyönyörű park. Állandóan öntözött utak.
VlrágW ál l iiások. Teniszpályák. Sporttelepek
Kolossá Viktor folsőszlgetl óttormei. Toll
Árpád cigányzenekara. Sziget-Klub nyilvános éttermei. Est ónk Ont jaz* bánd és
táno. Kedd, csütörtök, szombat torony*ne a Víztorony erkélyé i. Dnloshannvérseny

Mnraltszlgall Strandfürdő

jn éri fctttöntéfl lejkolleniMebb nyír izérakoiísa

Eltűnést,

amely

*zórt a köztísdClpí^\,..ráo^'^
[felé.
™
Az illető lap
egyenesen axemébc .
hosy az ollmplAszon.
elnöke, elárulta a
“• « atM
érdekeket, azáltal, hozz .
összeköttetéseinek tentMj
ben törte a
í
M'lt'
kesék en«> hazadoleOz^íT>
ffa Béla lepontozúsát,
A lapnak ez a tendenciózus hv.
magyar sportközönségben a L
a
felháborodást váltotta ki /?^n'!’yobb
hosszú során át aktív sillemi
évek
volt a magyar birkozóspoitnS s*?’
ilyen, megteremtette annak- „
mhlt
összeköttetéseit, ürüllnek ni!??11'30
jut az érdemekből, hogy o

sekor fellobbant gyiilölködls
kozósportban aludt ki elsősorban
Érdemeire a koronát a póri™; kL ,
olimpiász tette fel, ahol «

mérkőzéseket ő vezette s egM^abb
ötig volt ahhoz, hogy a bonvolnl? J.a

iyoik többféle magyarázata folytál’
alloft vitákat megoldja. A birkoXb°'
Piász Tondezőségo úgyszólván
sem tudott tenni Brüll nélkül
után érthetővé válik, hogy a
kongresszuson történt efnökkéválSSí
egyhangúan ment keresztül. Ea «
tlsztoltetés anionban korántsem Brüll ™
mélyes ügye. Megbecsülése ez a hataL
mássá fejlett magyar nohézatletikai
sportnak, amely főleg neki köszünhatí
megerősödését.
Brüll nem akarta vállalni ezt a
tlszteltotést. Az MBBOSz künn levővé
zetőinek, de
főleg a Szövetség fajvMő^zárnyí.
nak és ennek exponensének: Szfe.
berth Tűmének, a MÁV^épgyárf
Sportkör elnökének és a Keresztény
Sportliga volt vezérének rábeszélé
sére engedett mégis és belenyugodott
megválasztásába.

lalatok szűnnek meg, a gyárait
Ezek a szöveteégi vezetők szintén a
sorra üzemredukciót jelentenek be
és a zegész vonalon új kartellek magyar s-port megbecsülését látták i
pemzetközi szövetség ténykedésében.
keletkeznek.

Brüll Alfréd a lap támadását nea
hagyta annyiban, hanem elküldte meg
bízottait: Fodor Henrik dr.-t és JFeüí
Richárdot, hogy rágalmazójától nsvébefl
elégtételt kérjenek. A megbízottak fá
radsága azonban hiábavaló volt, meri
a kurzuslap sportrovatvezetője kijelen
tette, hogy bár vállalja a felelősséget a

Kirakatainkban áraink láthatók! !

Kaíslnka Kornél möíai

Budapest, auKnsita» j,

cikkért, elégtételt azonban nem hajlandi
adni.

Hetenként 35 vágón! számítanak el Makóról — 160
koronáról 2200-ra ugrott fel a hagyma ára — A maH
kereskedők csak külföldi vevőkkel állnak szóba
— A Hétfői Napló munkatársától.—
Az ország
hagymatermésének
legnagyobb és legértékesebb részét,
mini ismeretes, Makón és környé
kén termelik. A makói hagymának
már évtizedek óta igen jó külföldi
piacai vannak, az idén azonban a
külföldi kereslet váratlanul olyan
arányokat öltött, hogy az már áru
hiánnyal fenyegeti a belföldi pia
cot.
A makói hagymában az idén pá
ratlanul bőséges termés van, agy
hogy az ára az utóbbi időben lefelé
irányuló tendenciát mutatott. A
múlt héten azonban hollandi keres
kedők jelentek meg Makón s oly
hatalmas vásárlásokat eszközöltek,
oly nagy kötéseket csináltak, hogy'
a torlódás miatt több hétre kellett
felosztani a vasúti szállítást. He
tenként. 35 vagon hagymát Irányí
tanak Makóról Hollandiába s a kül
földi vásárlások továbbra is oly
arányokban történnek, hogy Buda
pest részére alig lehet egy-egy ki
sebb kötést biztosítani.

Brüll Alfréd megbízottai orré egyol
dalú jegyzőkönyvet vettek fel az afférról
A Hétfői Napló munkatársa boától!
Brüll Alfréd megblzottaivak Fodof
Henrik dr.-ral és Weisz RicharddaL Fo
dór dr. munkatársunknak a következőkel
mondotta:
Brüll Alfréd neve Összefügg
egyetemes magyar sport történetével
Húsz éve múlt annak, hogy Brüll Alfréd
öblöké az MTK-nak. ö volt az. aki nagj
egyesületet csinált az MTK-ból. ö küld
te ki 19(M-ben Hahnay Zoltánt és Kist
Gézát a saint-louisi olimpiászra. A sport'
szövetéé gok bon a legkülönbözőbb tiozt*
Bégeket viselte. Elnöke volt a MASz-nak,
u MUSz-nak, jelenleg a BirkozószÖvetségnok, disztagja az MLSz-nek. Volt mái
tagja a MOB-nak, elnöko nz OTT-nak
Az atlétika és a torna összeütközése ide
jén a MASzr-MOTESz-harc az ő <«in*
pitó szavai és közbenjárása után sz®11
meg.
— A felháborító eset után Brüll berfnünkot bízott meg azzal, hogy kérjfinl
részére elégtételt. Először megkérdezte
a cikkírót, hogy hajlandó-e frgyverw
elégtételt
szolgáltatni
Brtillnek. «
eleinte késznek nyilatkozott, hogy
nevezze megbízottait, de eanszcrre W

A makóiak nem szí vese u állnak
szóba mással, mint külföldivel, aki
től természetesen magasabb árat is
tudnak elérni. A hollandiak megje
lenése előtt kilogrammonként 1600—
1700 korináért adták a vöröshagy
ma kilogrammját, most már azon
ban 2200—2500 koronára emelkedett
az ára s miután a kereslet nem
csökken, valószínű, hogy a makói
hagyma még ennél is drágább lesz.
Sokkal kisebb azonban a fok
hagyma kelendősége.
Kilogram
monként 450- 500 koronába kerül s
a külföld érdeklődése jelentéktelen.
Általában az idei gyümölcs- és
vélemény termés páratlanul jó az
Alföldön. Kecskemét és Nagykőrös
környékén — a most érő gyümöl
csökben — olyan nagy a termés,
amilyenre már évtizedek óta nem
volt példa. A külföld és a magyar
konzerv- és szeszgyárak főleg a vörösszilva és dinnyeterméNt vásá
rolja s emellett száz vagonos téte
lekben kerül eladásra az ubprka is. lentette,

A sporttdrsadnlom elégtételt szolaáltotott
Brüll Alfrédünk
A vádaskodó meghátrált az elégtételadás kötelezettsége alól
A rágalmazó-cikkeknek rejtett oéljal vannak
I.m.roto., hogy ürüli Altródct, a ián- ux ogyotome. magyar "portnak. Ax elgyár sporttársudalom egyik vezetőférfiát múlt béton érkezett haza Brüll az ollm“ »®1P«el»özi birkozó-szóvotségnek az pluszról, mikor is az osztatlan magyar
onmpmsz után megtartott kongresszusa sporttársadalom oly lelkes fogadtatást
egyhangú szavazással elnökké válasz-1 rendezett, amelyre sonkl sem volt olké•itta meg. Ez a megtiszteltetés
atta
megtisatoltmóa Brüllöu
Brüilöu szülve.
keresztül a magyar sportot érintette elCsupán a kurzus egyik délutáni szóFuöorban, mórt Brüll évtizedok óta vozóro I csövének disszonáns hangja költött kínos

hogy vállalja a feleien
azonban elégtételt nem ad, fordulj**
bírósághoz.
Weisz Rlchnrd hasonlóképpen ny»"
kozott.

szakorvosi

tí.'í. RCT?e«.
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Beahdziurakszakesyletébe..!
. háriurak szövetségének az egész országban
A Jí 3800 tagja van — Miért abeugoiják a pesti
háziurak a soproniakat - Jé üzlet a partáj-csere

uázsonvi Vilmos nyilatkozik a Hétfői
Va
Naplónak a HOSZ-ról
— rA Hétfői Napló munkatársától. —

jelentett megüresedő, vagy átruházandó az uccukról bohaílataBÓ rxxnoró tasa&
lakások címei pedig később meghatáro getésfoszlány:
zandó módon fognak a lakáskeresők ren —...azért kiflnetedl
delkezésére bocsáttatni. Erről a Nyilván — Ki. De, hogy egy hét maivá miből
tartó Iroda külön körlevélben értesíti a
lakáskeresőket. A Nyilvántartó Iroda za
vartalan működése érdekében felkérjük
azokat, akik már lakáshoz jutottak, hogy
ezt a lakás címének közlése mellett hala
déktalanul bejelenteni szíveskedjenek.**

H. O. Sz. erkölcsi testület lé
tére lakásközvetitéssel foglalko
zik és ezért előre, minden el
lenszolgáltatás nélkül dijakat
szed be,

Üzleti alapon mükOdik
a HOSZ

— mondja dühösen s egy újságot lobog
tat keserű lendülettel. — Mögéje fura
kódunk s vállán át az újságba pillantva,
És tovább folyt az Iroda működése az gyorsan lesztenografáljuk méltatlankodó
rtete számítással van 30 ezer háztulajdo alábbi „Tájékoztató” szerint:
abeugjának vörös ceruzával körülkariká„A Nyilvántartóba való felvételért fize
nos. A HOSZ taglétszáma pedig kereken
zott szörnyű okát íme:
nem több, mint 3800. Nem Budapesten; tendő: 1 szobás lakás után 25.000.—, 2
„Sopronból jelentik: A soproni ház
tu egés2 országban. Ez a . szám pedig szobás lakás után 60.000.—, 3 szobás la
tulajdonosok a fővárosi eseményekkel
nem nyilvánosságra szánt hivatalos nyi kás után 100.000.—, 1 szobás lakás után
150.000.
—
,
5
szobás
lakás
után
250.000.
—
kapcsolatban
nagygyűlést tartottak,
latkozat adata, hanem hivatalos adatok
amelyen kimondották, hogy nem zár
éi merített bizalmas értesítés. Tehát korona. A Nyilvántartóba felvett lakás
kereső
kétféleképpen
juthat
lakáshoz.
kóznak el a részletfizetés előL"
kiteles s így nyugodtan megállapítható:
Vagy lakások bérletének a háztulajdonos
Hát bizony ezt a derék határozatot a
hozzájárulásával való átruházása utján,
38N tagja lévén a Szövetségnek,
HOSz
nőm igen éljenezheti meg. Azon
vagy pedig úgy. hogy valamely megüre
nem tömöríti a főváros ház
ban, ha már úgy áll a dolog, önkénytele
sedő
lakás
bérlőjéül
a
háztulajdonos
ő£
tulajdonosainak felét s nem
nül
vetődik
fel a kérdés, hogy vájjon
jelöli ki. A Nyilvántartóba felvett lakdsvallhatja, hogy országosan kép
kéresők cithei a háztulajdonosok rendel- mit jelent a HOSz címében az „Orszá
viseli a háztulajdonosokat
zcsérc bocsáttatnak. A Nyilvántartóba be- gos” jelzői

mióta ilyen hatalmasak?

Kik a tagjai?

Mit mond Vázsonyi Vilmos

De vi®ont, ha így áll a dolog, kik le
hetnek a tagjai ennek a szűk és zárt
körű társaságnak, hogy mégis ilyen haEzen n jelzőn tűnődve, kerestük fel
telrtias, népjóléti intézkedéseket elgán Vázsmyi Vilmost, hogy megkérjük: nyi
csoló hatalma van* Rövid a válasz:
latkozzon a Hétfői Napló-nak a lakbér
ügyről, a HOSz-ról Bulyovszky ncoal la
kapitalisták a tőke öntudatos,
kása kis kertjében fogadott a kegyolmes
rideg élvezői,
ur s hallgattuk, jegyeztük az egész kér
kikhez odacsatlakozott néhány — hi- dés lényegét világos-élesen kitapintó sza
vait, az akácokkal szegélyezett munkátecd összesen nincsenek négyezren —
lis kertben.
képviselője a kistőkének is.
Elgondolkozva néz maga elé, mig be
az urak szél. (Olykor dühösen rikácsol közbe a
ház túlsó oldaláról egy kalitkába zárt
papagály: „Nó-ra, Nó-ra” — hangoztatja
Hatalma elhatalmasodásának pontos az egzótikus madár s valami friss és
títuma pedig: a mai kormányzati rend különös érdekessége van a nyugalmas
őr életbelépése. Bethlen kormánya tette miliőnek a fogalmak és tárgyak e tarka,
hatalommá, míg nagyhatalmi pozíciójá .modern keveredésében. Muskátli... pa
nak megpecsételése kétségtelenül a pagály... Pest... kurzus... házbér ős
^jóléti- miniszter érdeme. Soha Beth- népjólét...)
/"jk Mtt, egy kormány sem vette ko— A legfclháboritóbb — mondja Vá
ezt a Szövetséget; soha nem dé“elWttókt mert hiszen nyilvánvaló, hogy zsonyi — és a legkomikusabb, hogy a
a háziúr a jólét, a töke, a lakó pedig a kormány úgy kezeli a HOSz-t, mintha a
yomor, a munka szimbóluma. S ha vau háztulajdonosok összességének törvényes
nk, akikre e szimbólum nem vonatkoz- szervezete lenne.
— Háromezernyolcszázan, vannak —
f
csupán nem általánosítható
íJv jz akik sok ezer szociálisan gon- vetettük közbe.
,
társukkal együtt — nem tagjai
— Talán az egész országban, de Rom1 HOSZ-nek.
mlesotro sem Budapesten — válaszolta “
és a népjóléti miniszter mégis hatósági
miS’
Enyésző kisebbség,
jogokat tulajdonit nekik. Felháborító és
.?R.??esséff képviselőivel
komikus, hogy nekünk például azt taná
uJ®?1 /“élmények közt neip
csolta, hogy tárgyaljunk a Háztulajdono
dnnA.8^ 2összes háztulajsok Országos Szövetségével.
noaokaf, Vass József mégis
Természetes, hogy nem fogadtak meg
tárgyalt velük
a „jó tanácsot”.
Vázsonyi Vilmosnak, ami— Kémikus, hogy a népjóléti minisz
Lafcófc ok.’ a FVárosi Kereskedők, a ter azt jelenti: a Szövetség felajánlott
kéDvinz.Ui Vcts<,oe és más egyesületek százmilliárdos tatarozást. Itt nem lőhet;
PV18e161 nevében felkereste:
szó felajánlásról, csak kötelezettségről.
~ ^Óvatlanak az urak a HOSz-szal... A miniszter vizsgáltatná meg, melyik
jólét nuyFVíi‘n azt jelenti, hogy a nép- ház szorul tatarozásra s a szükségbe®
m «^er° hajlandó némi kedvoz- képest rendelje el a kijavítást, amit, ha
ü i dolgozó, vagy legalább is nem teljesítenek, végeztesse el a ható
a uii*
ecetben levő népnek, ha ezt ság, a háztulajdonosok terhére. Ehelyett
U68^Ílk
UpvtoeWl’ * H0SZ urai ez a töredék „felajánl” és a miniszter
elfogadja, mintha ez élég garancia lenne.
És aztán: a miniszter a Szövetségnek
kiharcolásán, a részlotmegtagadáeán túl fontosabb nép adja 4 Jütolt Ez kényszer, ami

főz az asszony, azt nem tudom.
Kár, hogy a népjóléti miniszter nőni
hallotta ezt a sóhajt Tán ő meg tudta
volna mondani, hogy „egy hét múlva
miből főz az asszony” •*«

A tény tehát az, hogy a

'VnrLzd
íi kereskedelem,
az ipar las- jóléti tevékenység köti lo a figyelmüket,
Rátérni a résdetüzetéses energiájukat:
akárcsak a bizonyos lakásközvetitő iro
dák, amelyeket éppen azért eleget ezaSS: a Báztulajdmosok Országos
A partíj-csere pultak.
belvárosi bérpalota első esne- vagy más szóval: a Lakáskeresőket Nyil-i Hány üzletfél akad havonta, azt nem
tudni bizonyosan, de az Iroda kétségte
,^Sel a légiijabb közéleti nagy- vántartó Iroda munkája.
Felkerestük ezt az irodát a Szövetség len érdeme, hogy uj jelentkezőket jelen
araikor a megszanált pénztárcák,
leg nem fogadnak eh
lehetőségek a iogtiibb kimflotro, helyiségeiben.
— Méltóztassék egy hét múlva ismét
Hatalmas erőszoba, sok székkel. Na
Sserű méltányosságra vannak raszogyon sokkal. De ahány, annyiféle és elfáradni — hallatszik az elutasítás
STakkor százegy komoly
invitálás
s lassanként jön néhány szövet
mindegyiken
egy-egy
cédula.
Megérdek

Stovítelet, vagylo a dolgozó és ado• cauiek érdekeivel majdnem katasz- lődtük, mit jelent e pazar oédulázott sok ségi tag. Gyűlés lesz. A vezetőség beszá
mol
a
győzelemről,
természetesen azzal
féleség.
győz «
a mottóval, hogy győzött az „igazság”.
lííatos nagyhatalom. Do miért, miért!!
— A lakást keresők részére balánt.,.
És
most,
hogy
győzelemhirdetés
van, a
irtaik joggal az emberek százai és
Fölényes mosoly és kézlegyintés:
'“rS,
a HOSz igy akarja. Be — Ugyan!... A háziurak részére. Itt papíron meglevő 3800 tag közül össze is
Se
Vass kegyelmes ur is akarja gyüléseznek, tanácskoznak, néha órákig. sereglett a tagok zöme.
Tán még ötvenen fe voltak... Mind
2 a^t « /Wnk halalmi h°í“’!.a,,í1,’.ví A Szövetségnek csak 20—30 széke van,
jiSj<tonoSoá Országos
Szövetsége hát a tagok hazulról hozattak maguknak, annyian összegyűltek, akik tanácskozni,
gyüléeezni szoktak.
hogy leülhessenek.
jöttek-mentek. Lakást keresők
übcug SopronJ
Ml az a HOSZ ésKözben
háziurak. Előbbieket türelemre intet
Hirtelen különös, érthetetlen indulat
Érdemes ilyen körülmények közt fog; ték, utóbbiakat udvariasan betesssékelték
lnikoml aszal a kérdéssel, hogy hát: mi az igazgatósági szobába, ahová — ez ta szó csattan fel egy jóltáplált háziúr
k tulajdonképpen ez a HOSz, kik a tag- gadhatatlan — néhány protekciós partáj ajkán.
soronkivül bejutott
Abcug Sopron!
jai, hányán vannak s
Utána jártunk a dolognak és a helyze
tet így látjuk: Budapesten hozzávetole-
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arra készteti a háztulajdonoso
kat, hogy belépjenek a háziurak
szakcgyletóbc.
íme, a népjóléti miniszter így védi, szer
vezi & gyengéket, a koldusokat...
— A háztulajdonosak nagy többeégo
nincs benn ebben a Szövetségben,

A népjóléti miniszternek nincs
joga tehát a Szövetséget a több
ség képviseletének tekinteni.
Eddig egyetlenegy kormány sem tekin
tette tényezőnek a Háztulajdonosok Or
szágos Szövetségét; a kurzusé, a Bethlen-kormányé ebben a tekintetben az el
sőség. A Bethlen-kormány, amoly támo
gatja a kapitalizmust, a Bethlen-kor
mány adta a hatalmat, ennek a kapita
lista Szövetségnek is.
— Én egyébként a Szövetséggel nem
tudok megbarátkozni. A háztulajdonosokata, akik közt igen sok szociális gon
dolkodású ember van, tisztelem, becsü
löm.

A budapesti háztulajdonosok
legnagyobb részének homlok
egyenest ellenkező az érdeke,
mint a Szövetségnek.
A fővárosban ugyanis igen sok családi
ház von, tisztviselőké, nyugdíjasoké s
más kispolgároké, ezeknek igazán nem
célja, hogy harcoljanak a lakbéremelé
sért Ső tikárukra van az emelés, mert
ezáltal arra kényszerülnek, hogy aa
emelés arányában növekvő házadé és
kincstári részesedés címén lakbért fizes
senek az államnak saját házuk, lakásuk
után.

Megzavart

születésnapi mulatság
Hogy korait hurokra egy zseb
tolvajtársaság

— 'A Hétfői Napló tudósítójától. —
A rendőrség bizalmas besúgói azt a
hirt hozták a detektivoknek, hogy egy
régen keresett, híres betörő nemrégiben
visszaérkezett Budapestre és egy kenderuocai házban ütötte fel tanyáját.
Este nyolc órakor két detektivesoport
szállta meg a Kender uccát Egyik cso
port a Népszínház ucca felől, másik pe
dig a József ucca felől kozdte meg a ku
tatást. Minden egyes házat, minden egyes
Lakást átkutattak és mindenkit leigaaaltattak. Mindennek dacára sem sikerült a
betörő nyomára akadni. Lehet, hogy a
híradás volt téves, vagy pedig a betörő
megsejtette, hogy baj van és idejekorán
odábbállott
A razzia mégsem volt minden ered
mény nélkül. A véletlen folytán a detektivek egy lakásban elfogtak egy híres
zsebtolvajbandát, amint éppen egyikük
születésnapját ünnepelték nagy mulat
sággal.
Az egyik ház második emeletén már
messziről pecsenyeillat ütötte meg a de
tektívek orrát. Benyitottak a konyhába.
Tiz-tizenkét ember, legények és leá
nyok ültek a konyhában köröskörül. KI
széken, zsámolyon, avagy fölborított sze
metesládán. A kályhán lábasokban zhlt
seroegett, sertésborda és fánk sült, ben
nük. Az asztalon gyümölcs és csemegék,
a konyha sarkában hatalmas üstben, jég
között, borosüvegek tucatja.
A víg mulatozás, kacagás ajkán fa
gyott a társaságnak, mikor a detektívek
beléptek.
— Hát itt micsoda mulatság vaui
— Születésnapot ülünk — szerénykedik
egy hang a sötét háttérből
Egyik leány már alaposan felöothetett
a garatra. Durva, rikácsoló hangon, bár
gyú vigyorgással magyarázza:
— Azt bizony... születésnap van... a
Kóbié... egyszer esztendőben van szüle
tésnap ... csak szabad olyankor mulatni.
A többieknek nem tetszik, hogy a
leány beszédbe elegyedik a detektivekkel.
Lepisszegik, oldalba bökik, hogy hall
gasson már. Látszik, hogy szeretnék, ha
a detektívek már elmentek volna. Az a
baj csupán, hogy a detektívek is látták,
hogy itt nincs mindenkinek rendben a
szénája.
— Melyiknek van a születésnapjai —
kérdik.
— A Kóbié! — visít fenét a teány.
— Melyik azl
Nagynehezen előkászálódik a homály
ból egy legény.
— Én vagyok.
— Szervusz Kóbi — örvendeznek a de
tektívek —, hogy vagyl De régen kere
sünk már!
A jubiláns nem is ellenkezik sokat
Megpróbál kicsit könyörögni, kicsit ta
gadni, de mikor látja, hogy nem használ
semmi, megadja magát sorsának. Rögtön
meg is tudjuk, hogy a Kóbi Pfannenwiesner Jakab, az apatini származású
híres zsebtolvaj, akit évek óta keres a
rendőrség valami csekélység miatt A
csekélység alatt huszonnyolc rendbeli
zsebtolvajlás értendő .
A Kóbi után most a bankett résztvevői
kerülnek sorra. Mindegyiket igazoltat
ják. Csakhamar többen kerülnek a Kóbi
sorsára, Baló József, Simon Imre, Ba
lázs József rovottmultu zseljtolvajok,
Pfannenwiosner régi bűntársai, szintén
régen megértek már, hogy cselekedeteik
ről a büntetőtörvényszék előtt beszámo
lót tartsanak. Kivülök a társaságnak
még két nőtagját is elfogták. Ezek vol
tak a Kóbiéknak orgazdái.
A születésnapi lakoma igy végződött
A félig részeg leány megpróbálta ugyan
rábeszélni a dótekt iveket, hogy „ne oka*okoskodjanak”, inkább üljenekők is küzéjtik és mulassanak velük a Kóbi egészségére, de a felhívás természetesen ered
ménytelen maradt

— A lakbórfigy még nincs befejezve
A mozglaom uj olt erővel fog fel
támadni s tart mindaddig, amig
a lakásrendelet revízióját el
nem éri.
Pfsnnenwiesner Jakab és öt
*•
Még tán akart valamit mondani Vá- hajtott fővel kullogott a detektív** Wzsonyi Vilmos, de elvágta a tanyát Wj zött a rendőrség fotó,
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HÉTFŐI NAPIÓ

Veér Imre
Budapestre érkezett

BudaPMl' "íiguszU,

l

magyar munkásoktól kaptam.
megvonták tőlük _
— Most, hogy ön büntetését tölti,
elmén,
anaU»
dolgozik-e a köztársasági párti —
pedig
néha egyfolytában ,4 ,
kérdeztük.
tektls 6zoi8ái“to‘ s -tó
— Igen — felelt Veér Imre, — Be
vonulásom
előtt
munkaprogra
mot dolgoztam ki. A várt kizár óla g rint nap“130.000l!koÓroim'1őhbért k*

végez agitativ munkát.
Szembaja miatt kapott szabadságot — .Bt szegedi munkásság külföldön
Például Parisban a közeli napok
gyűjtött számára — Veér nyilatkozata a Hétfői Naplónak ban magyar meetinget rendez. A
párt természetesen leginkább Frnn— A Hétfül Napló tudósítójától. —
ciaorzágban talál szimpátiára. Az
Megírták a vasárnap reggeli la-11 maradt az uj vádiratból. Szóval utóbbi francia, kormányváltozás al
pok, hogy Veér Imrét, a köztársa- egy bűnnel kevesebb. Vádolnak az kalmával számos velünk szimpati
wági
ki u
a szegedi 44-1ál- zal is, hogy szekszárdi fogságom záló politikus került előtérbe. Ott
-- rv- párt
—* V >elnökét — ívj
Jamfogházban tölti ki hároméves alatt Búza Barna és Nagy Ernő van többek között Painlcve, a sze
büntetését — az igazságügyminisz képviselőket a köztársasági propa nátus elnöke, akivel a közelmúltig
ter telefónrendclkezésére egyhónapi gandában instruáltam, holott ez nem élénk összeköttetést tartottam fent.
időtartamra feltételesen szabadlábra fedi a tényállást.
— Visszatérve a magam ügyére,
helyezték. Munkatársunk hazaérke
— A szegedi munkásság, mikor még csak annyit mondhatok, hogy
zése után felkereste Veér Imrét, aki
szabadlábrahelyezésem
kire
elter

ellentétben
egyik fővárosi lap köz
a következőket mondotta:
— ígéretem köt, hogy politikai jedt, gyűjtést indítóit számomra, lésével, — kizárólag betegségem
hogy
útiköltségem
legyen,
össze is miatt bocsátottak szabadon, neiu j>cvonatkozású nyilatkozatot nem te gyűjtöttek ötszáz- és ezerkoronás
szek. En állom Ígéretemet. Magam adományokból háromszázezer koro dig a Somogyi-ügyben való vallo
mástétel céljából. Megjegyzem azon
ról, fogházban viselt dolgaimról
nát. Az összeget a szegedi munkás ban, hogy vallomás esetére teljesen
mit mondhatok? Súlyosan megron otthonnak
ajánlottam fel,
mert kimerítő, okmányszerii adatok bir
gált
egészségem
helyreállítására még volt valami pénzem abból az
tokában vagyok a gyilkosok ^mé
tkaptam ezt, az egyhavi szabadságot.
ötven dollárból, melyet az amerikai lyét . illetőleg.
Egyik szememre elvesztettem l-'fókópességem, úgy hogy operatív be
avatkozás szükséges a másik sze
mem megmentésére. Fogházbeli él
ményeim? Szinte mosolyognom kel
lett és szerény ember lévén, kémi
kusnak találtam, hogy mint egy
Szent Ilonára száműzött Napóleon
éltem. A tizenbatszobás fogházban
teljesen egyedül vagyok. Három
őrt látok, senki mást.
900.000 Korona havi fizetésük van a miniszterelnöKségi
— Kiszabadulásom története na
gyon kedves volt. Rövid idővel ki a íiszteKneK — Negyedévi lakbérük csaK egy hónapra elég
szabadulásom
előtt kézbesítettek
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
egy vádiratot. Meglepd őssel olvas
tam el. Régi ügyem, köztársasági
A szanálási akció áldozatai között
egy szoba-konyhás lakás után is
agitáció és nemzetgyalázás miatt a legszánalmasabb helyzetben van
minimálisan 300.000 koronát kell
emelt ellenem vádat a pécsi ügyész nak a miniszterelnökségi altisztek.
fizetni,
ség. Egy ízben már megkaptam Ezeknek a portási és éhez hasonló
ezt az esetet kimerítő vádiratot. De munkát teljesítő embereknek
pedig a nyolc aranykorona csak
akkor Dckleva főügyész inkrimi
havi bére 54 aranykorona, ami
136.000 koronát jelent. Ezek az al’
nálta egy Héjjas Ivánról tett kije
17.090-cs alapon alig 918.000 ko
tisztek rendkiviil elkeseredett han
lentésemet. Móg pedig akként, hogy
ronát tesz ki.
gulatban vették fel fizetésüket au
Héjjas cselekedetei fedték az akkori
korszellemet. Természetesen erkölcsi Lakbért is kaptak augusztus else gusztus elsején és különösen azt ki
lapozásnak tekintettem a vádirat jén, mindössze nyolc aranykoronái, fogásolták, hogy
nak c passzusát. Most ’á'zláh ez ki is pedig lakbéré fejében
a délutáni külön munkadijat

niunkús pár óra alatt ráegkSésJt>W>
De inasként is szanálíél- •> nü’i
tcrelnökséget. A trianoni kS n 8z*
zódés elrendeli ugyanis iJS682?'"
den nemzetiség számára
biztosi
hivatalt kell fr.i.ín’í"15’'
amelynek kötelessége aa “ rt?”1’
nemzetisegüek érdekeinek í JS?
mezese. Négy nemzetiségi komám
biztos van, a hivatalokat
megszüntettek. Egy szobáink van í
miniszterelnökségen, se-éilsUmfi *
zettik azonban nincs. Ita Sfe
van valakire, kölcsön kérik emS
sík osztályból. Természetesen'ritkán
akad dolguk a nemzetiségi kor
mánybiztosoknak, hiszen Trianon
elintézte a nemzetiségi kérdést
b el kell azonban említeni, h'orr
anug az egész vonalon igy szanál,
tak a miniszterelnökséggel, addig
kipuhatolhafatlan okból eeí.
szerre botöltötték a miniszter
elnökségi államtitkári állást

Szanálták

Prónay György

báró személyében
gazdat kapott a nagy fizetésű államtitkárság, amire igazán nem volt
semmiféle szükség.

a miniszterelnökséget

ELRAGADÓ A

CSILLAGHEGYI
STRANDFÜRDŐ
•5!

három nagy úszómedence, gyógyha
tású langyos forrásvízzel,óriási homok
fürdő, étterem, cnkrászda. Polgári
árak. Pálffy tértől a reggeli órákban
külön villamos járatok. — Ugyanott
olcsó kombinált jegyek

,

Kablnelővétel: Andrássy út 27

Calvin téri áruházunk megnagyobbftása folytán az építkezés tartama alatt
hatalmas árukészletünket még az eddigieknél is olcsőbb árakon Seapasztjuk
GyopjasziSvet-osztály 1

Eredeti angol férfi és női
kelmék nagy választékban
Tiszta gyapjú öltönykelmék........... ..
Kamgarn öltönykelmék ...................
Raglánkelmók .................... . ...........
Tiszta gyapjú kabálvelourok ....... .
Női kosztümkelmék angol zsáner
tisat* gyapjú, 180 cm sr.ólos .................. .

Ruha koverkot divatcsikkal fluplaazélOS.
Gabardin ruhakelme dlvatazínckben,
111' cm széles

..................................... „.................

81.700
239.400
140.300
275.500

76.000
62.200
57.000

Kombinált
--------------------------------- 184.300
<l>pl.lm... öltönykellékcsnmaq
XUM..
— I. X 111.. <5*. . .......
UBrt.lmuz egy bllönrböz .zUUsókp. ü.srca bűlóaeiiy.sokslj

2,2'A, 8 és 4 méteres

szövet-, selyem- és mosómaradékok
feltűnő olcsó Arakba?

Kötöttáru-osztály
(csak a Calvin téri Áruházunkban,

Legújabb női téli kabátok .........
589.0(50
Férfiragláiiok ___________________ 76Í.S00
Divatcsikos aljak......_______________ 114.000
Grenadinblúzok_________________ 123.500
Opálblúzok .....
-____ 143.000
Divat selyemzsemper__ _________
195.000
Női fehér vászonkalapok....... ...... —— 57.000
Gyermek fehér vászonkalapok........ — 36.000

Női harisnyák minden színben.......
Férfizoknik unó. min».ég....... .......
Bőröv........ ........ ....................
Gyermek nyári trikó______
Férfi fürdötrikó.............. .....
Trikó reform női nadrág____
Kötött ujjas divatmelfény.......
Selyemzsemper mindon izinbon

NÖÍ filckalapok. minden 8zínben.«...M.MW.......

FőrfifehérnemCt-osztály

(csdC<

n Calvin téri áruhásunkban)

Férfiing pikéniellel ______________
Színes férfiing swisn ntitmi___ ___ _
HOSSZÚ hálóing nzlner flz«s611,el.....

,,,

Hosszú köppor gombosnadrág _______
Hosszú füzösnadrág ................ .... ....
Rövid alsónadrág
_________ 77'
Rövid alsónadrág gombon, fehér ............w
Férfizsobkendö.... „...................
Selyemnyakkendö.................. 777777
Pijama öltönyök nagy választékban .....

Hímzett nappali ing kot unmi
57.000
Hímzett nadrág..................................... 45.600
Hálóing kési ussúrral ... —..............
91.200
Mosó-osztály ■
Hímzett nadrág-kombiné__________ _ 74.100
Batiszt szoknya-kombiné u.i „,„,71"7~ 131.000 Csikós 3élyembatisztok mindon Minbu__
Hímzett füzövédö___ _____ _ ___ _ 26.600 Színtartó mosó-crepp minden ulnbon.
Vászon párnahuzat_______ 777"77" 54.100 Legújabb mintázatú mosóvoálok
Ruhavászon mlndm .rlntea
Vászon paplanlepedő _____
209.000
Francia cérnagrenadin i«njabb mintában
Fürdőruha Ugkj.w i„an______
108.300
Burretvászon férfiöltönyre és női koszt fimre
Női frottír-köpeny......... ...
569.000
Mosó maroquin íegt^bdiTstcsíkokkai __
Keltei,,,, „4| lahSmcmflnkb.n hitel ,u,uttlu
fcponskoinWUinitcsíkMiü daplssiúlM

Konfekclá-osztásy
(csak a Calvin töri ánmáscunltbaa)

95.000
105.000
105.000
90.250
59.850
57.000
50.350
13.300
8.500
381.900

;10Ö’®®®

Selyem-osztály ■
NycrSSelyöm minden szfnArnyaJatban

...............

Japán-selyem minden színben -------- .----------Crepe de Chine Dshé> miaőségű----------------------- 7TÖ’ ní>
Georgette dívatszlnekben, nehér minőség ......

152.000

CalpkoHJggönyök, paplanok, plké- 4a flanelltakarők égi-*
asztalterítőkben nagy választék

Vászon-osztály i

Fenyves mosott sifón --- --------------- 20.900
la kelengyevászon_ ______________ 22.800
LepedÖVáSZOn lartd* mlnö.éR, ISO cm reílM 47.500
la paplanlepedővászon i»«nmiu----- 85.500
Batisztsifón____ ________________ 30.400
22.800
Börerös angin __
23.750
Damaszttörülközö.
34.200
Frottírtörülközö ___
19.988
Vászon törülköző___
19.988
Vászon konyhatörlők.
-------------------------------------16.188
Flanell-portörlök
.... —
Színes kerti abrosz ----_________ —
la frottirkelme 160 em
23 *
Rwmburgl len vitáznak, ni Iónok, batiextelfőnok, kaaavAlrt*.
zefirek 6a a«ztaln0maekben őrlőd vélaoztOS’

Bndape8*’ auffJ’sztu. 4.
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— Gázolnak az autók. Neumayer Lő
rinc 23 éves napszámost a Hunyadi Já
nos utón elütötte ogy autó. — A Király
ucca 93. szám ház előtt özvegy Glézl
Benőné 70 éves magánzónőt egy motor
4
kerékpár elütötte. Mindkét elgázoltat a
mentők súlyos sérüléssel a liókus kór-:
házba szállították. A gázoló autók tor4z ominózus lakbérügynek ke
mészotcsin elrobogtak. A rendőrség nyo
reskedői érdekeltségek sok meddő
moz. .
küldöttségjárásának van egy érde
Bécsböl Magyarországba jöttek a los-angelosi lélekkufórok ?
— Gázolt a villamos. Ma délután
kes és egészen meglepő pozitívuma,
—
A
Hétfői
Napló
tudósító
jótól.
—
a Lehel-utcában a vilanios elütötte
j, hogy Walkó Lajos kereskedelmi
Szacskó
Mihály 68 éves napszámost.
miniszter ezúttal ellentétbe került
Néhány héttel ezelőtt az a hir helyen, ahonnan a következő felvi
A mentők súlyos sérüléseivel a
önmagával, egész miniszteri múlt járta be a sajtót, hogy a Budapes lágosítást kapta:
Dolog-kórházba
szállították. A vizs
jával, minden működésével — nem ten és a nagyobb vidéki városok
— A belügyminisztériumba olyan
volt kereskedelemellenes miniszter. ban feltűnt kínaiak tulajdonkép értesülések érkeztek, hogy Bécsben gálat megidnlt annak megállapítá
sára,
hogy
kit
terhel felelősség a
A kegyelmes ur ugyanis eddig pen leánykereskedelemmel foglal igen veszedelmes üzleteket folytat
erről volt híres. Nem múlt el egy koznak. Ezt a hirt azonban rövide tak a külföldi leánykereskedők, szerencsétlenségért.
—
Egy
megdézsmált
dolláros levél ée
kereskedői gyűlés vagy szakérte- sen megcáfolták s Hetényi Imre akik most, hogy az .ottani rendőrkezlei, amelyen Walkó Lajost egyik dr. főkapitányhelyettes hivatalosan igazgatóság
fokozott
ellenőrzést így elfogott levél dézsmáló. A főkapliaiiytág
központi
ügyeletén
IVilczer Han
vagy másik szakember ne aposziro- kijelentette, hogy a kínaiak, amint gyakorol, Magyarország felé grarálta volna a kereskedelemellenes azt a rendőri megfigyelés megálla vitálnak. A leánykereskedők, akik nától .lsw Hépetaoih ctaoih c'.aoih etao
dorné
Ráday
ucca
9.
sz
.alatti
lakó fel
kereskedelmi miniszternek.
pította, nem lélekkufarok, hanem egyébként egész Európát behálóz
És most megtörtént a csoda: a becsületes kereskedők, akiknek ép zák, főként Los-Angelosból valók s jelentést tett, hogy Clevelandban lakó
rokonától
lévőiét
kapott
és
a
levélben
kereskedelem ellenes
kereskedőim i pen ezért meghosszabbittatta tar Európában nap-nap mellett szedik
egy húsz dollárról szóló csekknek kellett
■miniszter védte a kereskedelem ér tózkodás engedélyüket
szerencsétlen áldozataikat.
volna
lennie.
A
borítékon
sérülés
nyomat
dekeit, harcolt értük. Hogy milyen
— Eddig még nőin tapasztaltuk,
A
leány kereskedők után való
eredménnyel, az most nem tartozik nyomozás ezzel azonban nem szűnt hogv nálunk is megkezdték műkö Játszanak, bizonyos tehát, hogy a levelet
valaki
felbontotta
és
a
csekket
kivette
ide. Az a lényeg, hogy kereskedelmi meg, sőt nagyobb méreteket öltőit. désűket, de kétségtelen, hogy nem
érdekekért harcolt. Walkó Lajos ő A Hétfői Napló értesülése szerint árt. az elővigyázatosság, amellyel belőle. A rendőrség a csekket, melyet
Sámuel
Rouner
áhított
ki
és
Wilczer
Sánkegyelniessége. Kissé nehéz elhinni. ugyanis
elejét lehet venni az esetleges első dorné, valamint Török Adolf nevére szól,
J)e vem mi mondjuk. A Fővárosi
kísérletezésüknek. Ezt célozza a letiltotta. Érdekes, hogy éppen vasárnap
a belügyminiszter utasította a
Kereskedők Egyesültének enöke —
belügyminiszter
rendelete,
mely fogta el a rendőrség Király József 40
kerületi
főkapitá ny súgókat,
volt elnöke, Vértes Emil mondja.
arra utasítja a kerületi főkapitány éves levélhordót, akire rá bizonyult, hogy
hogy nyomozzanak a Bécsből
Vértes Emil, akit lemondatott tiszt
ságokat, elsősorban természetesen állandóan dézsmálgatta az Amerikából
állítólag Magyarországba szi
ségéről Vass József makacssága.
a budapestit, hogy fokozott ügye érkező leveleket. Király üzelmeit már
várgott leány kereskedők után.
— Megértük végre, — mondotta
lőmmel kísérjék mindazokat az ide évek óta folytatta.
_
- hogy a kereskedelmi miniszter A belügyminiszter e rendeletével geneket, akikről
feltehető, hogy
— Ékszereket vásárolt a lopásból szer
mellénk állt. Ez az első alkalom,
leánykereskedelemmel akarnak ma
kapcsolatban
a
Hétfői
Napló
mun

zett
pénzen.
A
rendőrség
névtelen
felje
amikor, azt
tapasztaltuk,
hogy
gyar földön is foglalkozni.
lentés alapján veszed elemes, régóta köWalkó Lajos kereskedelmi minisz katársa kérdést intézett illetékes
rörzött
zsebtolvajnőt
fogott
el.
A
Centi
ter ur sikraszállt a kereskedelem
uccu 8. sz. házban volt a tolvaj-tanya,
érdekeiért.
— Padlástolvajok. Az éjszaka az Eskü ahova a detektívek kimentek és rajtuk
Nagy szó. Érdemes a feljegyzésre, vállalkozott arra, hogy Leviczky Simon
mert kortörténeti adat: 1924. meg- 28 éves kiewl Illetőségű koreskedősegéd- ut G. számú házban botörők jártak. Hét ütöttek. Sikortilt is elfogni Szomorú
padlást teljesen kifosztottak. A kárt nem Gynláné 32 éves rovottmultú többször
sianált nyarán a magyar kereskedő nek útlevelet szerez. Az útlevelet úgy lehet
megállapítani, minthogy a padlá büntetett veszedelmes piaci zsebtolvaj
örömmel állapítja meg, hogy végre- akarta megszerezni, hogy Leviczky fény sok tulajdonosai
nyaralnak. A tetteseket nőt, aki márciusban szabadult meg Zala
végre egyszer, először, azt tapasz képes igazolványát meghamisította és
egerszegről és Jancsek Józsefné 29 éves
taltuk, hogy a kereskedelmi minisz születése helyéül Budapestet irta be. A keresik.
—
Lefegvverezte
a rendőrt. Ma szintén rovottmultú tolvajnőt, aki Aszó
ter. nem kereskedelemellenes!
hamisításra azonban rájöttek és V. J.-ét délután a rákospalotai Jókai-utcában di Margit álnéven ismeretes, látogató
őrizetbe vették, kihallgatása után azon- a cirkólá rendőr észrevette, hogy ban volt náluk Gelber Ármin foglalko— A Bácsmegyci Napló jubileuma, bán elbocsájtották, do az eljárást foly- egy fiatalember át akar maszni a zúsnélkiili egyén, akit szintén előállítot
Simont,
Szabadkáról jelentik a Hétfői Napló-1 falják ellene. Leviczky 2
’
' akiről papiak kerítésén. Igazolásra szólí tak a főkapitányságra és itt kiderült
ki totta fel az illetőt, aki azonban ezt róla, hogy rovott múltú zsebtolvaj, akit
nak: Jugoszlávia legnagyobb és legol- j iderült, hogy ..z
az ország
-------- területéről
terjedtebb magyar napilapja, a Bácsmc- van
...... tiltva, a
.. i«in
toloncházba vitték és to- megtagadta, sőt dulakodni kezdett a budapesti .honvéd törvényszék ’ szökés
gyei Napló mo§.t ünnepelte fennállásá loncuton fogják hazájába szállítani.
a rendőrrel, aki végül kardot rán és zsebtolvajlás miatt köröz. A tolvajok
nak nogyedszázad*os évfordulóját. A vaj
_ Szaporodnak Bécsben a záloghazak. tott. A támadó erre lefogta a rend lakásán tartott házkutatás alkalmával
dasági magyarság bátor és nívós szó Az általános gazdasági krízis vissza őrt, kezeiből kicsavrta a kardot és’ igen sok ékszert találtak, mórt. Szomorú
csövének; főszerkesztőjét* Fenyves Fe hozta a zúlogh^'Aok háhom . elój,,t| kon futHKHak esedt.
Gvnlánés ■ oki -iw«n http asszony volt, af
renc ár*-t obből az alkalomból minden junktúráját. Bécsi szerkesztőségünk
sz*-’
" jc- bői utánalőtt s egy másik rendőr lopásból szerzett pénzen ékszerek^ vásá
ünnen szerencsekivánatokkal halmozták lenti, hogy valóságos zálogházalapitúsi segítségével sikerült* elfognia a tá rolt. A lakásban 15 millió koroha pén’M
eL A Bácsmegyci Napló a jubileum al járvány
----------------dúl -------------Béesbon, a hátságok alig madót. Megbilincselték s behozták is találtak, ami szintén lopásból ered,
kalmából vaskos és gazdag tartalmú al- győzik elintézni a sok koncessziós kér a
főkapitányságra, ahol kitűnj.,1 Mindhármukat letartóztatták.
manacchnl kedveskedett olvasóinak.
vényt.---------------------------------- . ,
. hogy Kapás Mihálynak hívják, 33
— A Weltner-ügyben még nem
— A kifosztott női kalapüzlet. éves gépszerelő. Kapás., ellen ható
fejezték be a Vizsgálatot. A Weltner Néhány nappal ezelőtt feljele ntést sági személy elleni erőszak címén
Jabab ellen megindított hazaárulási lelt a rendőrségen Markovié* Mik- indult meg az eljárás s előzetes le
ügyben, a rendőrség tudvalevőleg lósné, egy női kalapüzlel tulajdo- tartóztatásba helyezték.
több gyorsírót hallgatott ki tauu- nosnője. hogy üzletéből mintegy
— Betörés. Hcisler Imre kereskedő
kep arra a körülményre, hogy Welt húszmillió korona értékű női kala Kazinczy ucca 10. szám alatti lakásába
ner beszéde úgy hangzott el, ami pot elloptak. A rendőrség mega 1 la ismeretlen, tettesek betörtek. Hetven mil
lep azt az akkori lapok leközölték? pította, hogy a tolvaj a eeg egyik lió korona értékű ékszert és ruhaneműt
A kihallgatott tanuk azt vallották, alkalmazottja, Slrausz Imre, aki há
hogy a szovjet üléseken elhangzott rom hónapon át lopott s az elvitt elvittek.
— A Dunából kifogtak egy holttestet.
beszédeket sokszor Kun Béla kikor kalapokat konkurrens cégeknél ér
rigálta, — amennyiben éles kifeje tékesítette. Strauszot a rendőrség
re"'1—*" Ma délelőtt az óbudai hajógyárnál egy
zésekkel tarkította a beszédek szö letartóztatta és átkisértc az ügyész fiatalember holttestéi fogták ki a Duná
ból. A holttesten kék-fehér csíkos úszó
veget. Mintán megállapítást nyert ség Markó utcai fogházába.
hogy a kérdéses beszédet Bründl
— Megégett klelány. Mayer Ilona 8 nadrág volt. A rendőrség megállapította,
Karoly dr. gyorsiró-revizor irta le, éves kislány szülei Magdolna ucca 42. hogy Bodó Ernő 23 éves főiskolai hall
Bnindlt be fogják idézni és őt is szám alatti lakásán gyufával játszott, gató holtteste, aki ma ogy hete furdött
megkérdik, hogy a leközölt beszéd Egy égő gyufaszálat véletlenül a potró- a Dunában és belefulladt.
azonos-e az elmondott beszéd szöve leumos kannába ejtett. A felcsapó lán
— Tizennyolcmilliós lopás. 'Tegnap
gével. Bründl dr. kihallgatása után gok elborították a szerencsétlen kislányt, este közvetlenül üzletzárás előtt kot
fog csak dönteni nz ügyészség, hogy uklt súlyos égési sebekkel szállítottak a fiatalember- állított be a Király-utca
tentartja-e vagy sem Weltner ellen Kun ucca! kórházba.
73. sz. alatti trafikba, képedevelezoa vadat? — Itt említjük meg, hogy
válogattak,
— Az ellopott Opossun és Cslncsilla- lapot kértek, sokáig
nejtő Vilmos dr. emigráns, aki prémek. A. Dán Testvérek szücsáru cég majd vásárlás nélkül eltávozták.
•■‘rinten engedélyt kapott a hazajö- feljelentésére a rendőrség tegnapelőtt le Távozásuk után vette eszre a tulaj
reumaszerű fájdalmakat, kérgesedést,
vesre, már szintén Budapestre érke tartóztatta Austerl'dz Istvánt, aki a cég don o« nő,
Derlea Rudolfné, hogy
bőrkeményedést, tyúkszemet, iábújjak
zett es megérkezését ma személyesen
napi bevételét, 18 millió koronát
közti fájdalmakat, bütyök- és bokafájraktárából
két
pár
opossun,
két
pár
per

is bejelentette az ügyészségnek.
dalmakaf, elhajlott lábujjakat, lúdtalpat,
zsa, három pár csincsilla-prémet ellopott. tartalmazó bőrtáskája eltűnt. A
— Leleplezett utlevélcsalás. V. J. ma- A rendőrség ép akkor tartóztatta le a rendőrség a nyomozást megindí
lábizzadast
Kannivatalnok, aki azelőtt a főkapitány
totta.
hűtlen
alkalmazottat,
amikor
ez
a
Teig utlevéloFztályának tisztviselője volt,
—
Gyilkosság
Almáskamaráson.
Vasár

leky téren értékesíteni akarta a lopott
nagyértékü szőrméket. Austerlltzet ma nap az almáskamarást cseh*., n»ég táv
átszállították az ügyészség Markó uccai irati értesítést küldött a főkapitányság
unk arról, hogy ott tegnap éjjel Váradt
fogházába.
— Elfogott sikkasztó. Mull sza Balog József makói illetőségű 21 éves
Dr. Scholls foot comfort appliances
mában jelentette a ^átfői Napló,, forgalmiadé ellenőr gyilkosságot köve
hogy a Féltén és Gudleawn-c^K tett el s megszökött. Egyéb részletet
Díjtaianui bemutatja
könyvelője, Kolleth terenc 160 mil nem közölt a távirat a gyilkosságról. A
a vállalat Londonból kiküldöttszakértője
lió körömit sikkasztott és megszö csendőréé gnek az n. gyanúja, hogy a
kött. Kolleth azóta bujkált Vasár gyilkos, akinek Jugoszláviába érvényes
nap délután a detektívek az utcán útlevelo van, Budapest felé szökött. A
felismerték és előállítottak a főkapi■ főkapitányság megtette a szükséges in
x
l.
tányságra. Kolleth a sikkasztást be- tézkedéseket, hogy a gyilkost, ha esetleg
a fővárosban bújkál, elfogják.

HÍREK

kereskedelemellenes
miniszter

A belügyminiszter rendeletére

a rendőrség az egész országban leánykeres
kedők után kutat

lábffáfást

azonnal
megszüntet

Hungária !
Rákóczi út 6. szám |

HÉTFOlNAPLÖ
'Augusztus elsején a bankok és
Itáliaiatok újabb felmondásokat esz
közöltek. Különösen a Leszámítolóbank járt ezúttal elől az ujabb létjszámred.ukciónál, miután mintegy

160 tisztviselőjének mondott fel.
[Fifiryelemreméltó, hogy most már
nemcsak az alantasabb tisztviselők
elbocsátására került a sor, hanem
ngy-néhány
vezetőállásban
levő
tisztviselő Is a B-listára került. Kü
lönösen kiéleződtek a személyi kér
dések a Ll.oyd Banknál, tekintettel
az Angol-Magyar Bankkal folyta
tott fúziós tárgyalásokra, miután a
fúzió gondolatától — mint már ar,fr-ól beszámoltunk —

különösen a bank fiatalabb tiszt
viselői mindenképen fáznak.
De érdekes szomélyváltozások vár
hatók az Angol-Magyar Banknál is,
ahol a fiatalabb bankdirektorok
egynéhánya már hosszabb idő óta
más irányba gravitál. Az .Olasz
Bank is

„leépítette" az egyik direktorát,
aki eddig a tőzedeosztály egyik leg
főbb intézője veit

Hantos Elemér szeptemberben há

rom előadást tart Becsben. (A Hét
fői Napló bécsi szerkesztőségének
telefónjelentése.) A szeptemberberi
bécsi nemzetközi főiskolai kurzus
nak Hantos Elemér dr. nyugalma
zott államtitkár személyében ma
gyar előadója is lesz. Hantos Ele
mér Közép-Európa
kereskedelmi,
financiális és valuta-problémáiról
fog három előadást tartani.
Lanyha volt a vasárnapi magánforga
lom Bécsben. (A Hétfői Napló bécsi szer
kesztőségének telefónjelentése.) A vasár
napi magánforgalom igen lanyha kere
tek között folyt le. A vételkedv szinte
teljesen hiányzott. Az árfolyamok a
szombati magánforgalom nívóján mo
zogtak. Anglobank 190—200.000, AngolMagyar Bank 4000—4200, Osztrák hitel
154—155.000, Magyar hitel 505—515.000,
Alpine 865—<370.0000, Skoda 125-180.000.
Ezek az árfolyamok azonban inkább a
kínálatot jelentik. A deviza-forgalom
ban az osztrák Nomzoti Bank pénteki
iránykurzusai voltak mérvadók.
x A Ganz-gyár osztaléka. A Ganz és
társw—Danubius gép-, vágón- és hajó
gyár rt igazgatósága közli, hogy az au
gusztus 14-ikl közgyűlésen részvényen
ként 40.000 korona osztalék kifizetését
fogja javasolni.

Keresek 2 szobás

nyári
lakást
6 hétre Pasaréten, Hűvösvölgyben,
Zugligetben vagy a Svábhegyen
Értesítéseket:
KI, AmfrSaay út 2S, Beekttzlet

iatalot,
kristálytisírti! arcbőrt varázsolt dr. Kalscrling HY VÁRJON szépltőazere, adagja
K 30.000. főraktár: Török-gyógyszertár.
Király ncea 12. szám. „Opera*-gyógyszertár, Andrássy út 26. szám

Jegyezzen

Népszövetségi
kölcsönt

$ •
a

Magyar-Cseh
Iparbank
Részuinytánatágnál
részletfizetési kedvezményt, elő
nyös hitelt nyerhet

Sir Wllliam Goode

Európa hitelképességéről

jodapesf, augusztus £

AziAran?Í8,esön
«-J??.yzésének
eddigi eredménye

Magyaroszágot, Amerikát és a SHS királyságot Is
felkeresi az amerikai tűke

mint a vidéken váraüanul
volt. A Jegyző,, úgylát,ák, a hét 2?!
napjaiban fog kulminálni.
0,11
Hírünk szerint:
amerikai tőke kénytelen uj befekte
tési lehetőségek után nézni, az ipar <lo“úrt?ry“r ÁItaliI108 Hitelbank SO.OOO
pedig ,uj piacot keresrii.
a Kereskedelmi Bank 52.500 dollárt.
— Az én információim szerint
az Angol-Osztrák Bank 24.000 dStirt.
Amerika a legrövidebb időn belül
a Magyar Általános TakarMnXrt-1'
folyósítani fogja a nagy befekte
18.000
dollárt;
tési hitelt Németországnak. Az ame
a Belvárosi Takarék 12.000 dollártrikai tőke azonban csakhamar, fel
Általános Kosain 26.000 dollárt lo
fogja keresni Ausztriát, Magyaror
szágot, sőt Jugoszláviát is, amely gyeztok.
Es magában 242.500 dollár, aj „„„
országok csakhamar érezni fogják
az amerikai pénz beözönlésének jó kölcsönösszegnek egytizede. Ezenfelül
tékony hatását. Természetes azon Jelentések érkeztek Szegedről. PéWra
ban, hogy mindenekelőtt azoknak az Mmkoloról, Szombathelyről, mindmüu
országoknak meg kell szüntetni több szép összegű jegyzésok történnek. A !«.
kellemetlen korlátozó rendelkezést. lek arra vallanak, hogy a jövő hét lest
Csak a devizaközpontokra utalok, a jegyzés legerősebb hete
amelyek ma ugyan már enyhébben
A kormány, a Nemzeti Bank és a pfa.
működnek, azonban ezen a téren
érvényesülni kell a szabadforgalom intézetek összefognak, hogy mindentől
nak.
könnyítéssel lehetővé togyék a jegyzést,
-— Ha az amerikai tőke látni fogja, így magyar koronákban is lehet befl<
hogy a dunai államokban nem fe zetni az aranydollárra szóló kölcsönt
nyegeti veszély, úgy csakhamar ami lényeges könnyítés a Nemzeti.
jegyzésével
szemben
meg fog jelenni, mivel nemcsak a részvényeinek
középeurópai
országoknak
van amelynél valutában való befizetést köve
nagy szükségük pénzre, de az ame teltek. Azonkívül a Nemzeti Bank a köt
rikai tőke is uj befektetési lehetősé csönre 75 százalékos lombardhitelt eu
get keres.
gedélyez. Mindezek felül a magyar pénz
intézetek megfelelő egyéb fedezetek el
lenében hitel útján rendelkezésre tartják
a jegyzéshez szükséges összeget

— rA Hétfői Napló bécsi szerkesztő ségének telefónjelentése.) —
Bécs, augusztus 4.
Sir William Goode, aki ma Párizs
ba utazott, távozása előtt rendkívül
érdeke® nyilatkozatot tett a Hétfői
Napló számára. Különböző kérdé
sekre adott feleletetit a Hétfői Napló
bécsi szerkesztősége a következők
ben foglalhatja össze:
— Úgy Budapesten, mint Bécsben
örömmel tapasztaltam, hogy már
mutatkoznak a gazdasági gyógyu
lás szimptomái. E jelenségek Euró
pát, akárcsak a háború előtt, ismét
hitelképesekké
teszik.
Amerika
örömmel kiséri figyelemmel ezt a fo
lyamatot és, igyekszik minél előbb
a békebeli állapotokat Európában
megteremteni. A Londonban tár
gyaló bankárokban meg van nem
csak a jóakarat, de az erő is, hogy
hozzájáruljanak Középeurópa gazda
sági helyzetének megszilárdításá
hoz. Természetes és ezen nem is sza
bad csodálkozni, hogy Amerika nem
tisztán erkölcsi okok miatt igyek
szik erre. Az amerikai ipar már jó
idő óta pang, a pénzbőség valóság
gal fenyegeti az Északamerikai
Egyesült Államokat, úgyhogy az

Nem lehet többé

a tőzsdei kurzusokkal manipulálni
Egy osztrák mérnök találmánya — A hét elején oróbál.
fák ki a bécsi tőzsdén
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.)

Bécs, augusztus 8,
Igen fontos és nagyjelentőségű talál
mányt próbál ki a hét előjön a bécsi
tőzsde tanácsa. Az új találmány, egy
osztrák mérnök munkája, lehetővé teszi,
hogy a legviharosabb tőzsdenapokon is
az árfolyamalakulások olyaténképpen
legyenek láthatóan megrögzíthetök, hogy
mindenki, aki egy bizotnyos papír után
érdeklődik, nyomban tájékozódhassók a
piac helyzetéről ás az illető részvény
utolsó kurzusáról. A gépezet felváltva
kigyulladó vörös és zöld fény útján jelzi
azonnal azt is, hogy az illető értékben a
kínálat, vagy a kereslet a nagyobb!
Egy a gépre alkalmazott készülék állan
dóan feltünteti az addig előfordult leg
alacsonyabb és legmagasabb kurzuso
kat is.

A bécsi tőcsdo tanácsa megvizsgálta
az érdekes találmányt és elhatározta,
hogy a hót élőjén a kulisszban, a Kruppréspyénypk osoportjában... kipróbálja. . Ha
a találmány beválik — szakértők biz
tosra veszik —, úgy az összes többi kuliasz-papírosoknál is alkalmazni fogják,
így a bécsi tőzsde lesz ara első, amely
ilyen módon gondoskodik a forgalom
megbízható ellenőrzéséről Minden esetre
ajánlatos lenne, ha a dunai államok má
sik két vezető tőzsdéi, a budapesti és a

prágai érdeklődnének a találmány iránt
és a bécsi próbára szakértőket küldetné
nek ki tanulmányozás céljából. A kur
zusokkal való manipuláció lehetetlenné
való tétele a budapesti és prágai tőzs
déknek is sürgősen megoldandó problé
mája.

Uj kezekbe kerüli

a Magyar-Olasz Bánit
Castigltoni sorra túlad érdekeltségein
Bécs, augusztus 3.
Italiana a Magyar-Olasz Bank ab
(A Hétfői Naplő bécsi szerkesztő- szolút többségének tulajdonosa lesz.
ségétőlJM-ár hónapok előtt jelen Éber, Antal azonban továbbra is a
tettem, hogy Caetiglioni meg akar,
válni a Magyar-Olasz Banktól. Hír
adásomat akkoriban cáfolat követtQjpiopt aaonban a Castiglionikonoem immár nyíltan tárgyaláso
kat folytat a Magyar-Olasz Bank
eladása céljából. Castiglioni a rész
vények 80%-ának tulajdonosa. Má
sik 40%-uk a milánói Banca Commerciale Italiana birtokában van.
Castiglionl mostan saját birtokál
lományának
átengedése céljából
személyesen tárgyal
Milanóban.
Márcsak az átvételi kurzus körül
vannak ellentétek, valószínű azon
ban, hogy az üzletet rövidesen meg
kötik és Így a Banca Commercialo

bank vezérigazgatója marad.
Casticlionit • nagy
veszteségei
kényszerítik egyes érdekeltségeinek
likvidálására,
habár a MagyarOlasz Banktól máM régebb idő óta
meg akart válni. Azelőtt kizárólag
Castiglioni
terjeszkedéséről lehe
tett hallani, most immár rövid idő
alatt harmadik érdekeltségén ad
túl. Először a Leykam-papirgyárat
adta el a berlini Hartmann-tröszt,nek, a múlt hét elején a Forestától
vált meg, amely egv angol konzor
cium birtokába ment át, most pe
dig a Magyar-Olasz Bank van a s í*
ron.

sz. p.
iWAMftAWIWWWWWWWb
Üzletfelén a magánforgalom

. Á? értékpapírpiac teljesen cacndes. Kötés nem jön létre a magán
forgalomban, névleges árfolyam is csak nehéz papírra alakul ki. Elő
fordult árfolyamok: Magyar Hitel 549, Kereskedelmi Bank 1125—1150,
Hazai Bank 152, Osztrák Hitel 183. Jelzálogbank 115, Hungária 91—95,
Gans-Danubins 2850-2909, Rima 123, Salgó 153, Általános Takarék 137.5,
Őstermelő 220, Általános Bank U, Bőripari 11 ezer korona.

Érdekes az a newyorki hír, hogy i
magyar kölcsön sikeres elhelyezése kap
csán dr. Alexy Lajos konzul cikket fal
az Amerikai Népszavában, amelyben ki
fejti, hogy a kibocsájtás fényes sikerét
főleg azok, a nemzetközi pénzvilág által
szigorúan megvizsgált s a kölcsön fede
zésére bőségesen elegendőnek talált biz
tosítékok a kölcsön törlesztése és bizto
sítása tekintetében nyújtott Ezenkívül
Magyarország tisztult bel- és külpolitikai
helyzete is hozzájárul a kölcsön kedvezd
fogadtatásához.-'A kölcsön elhelyezésénél
időpontja is felette kedvoző vök m
Bgyesütt-AHartrokban: az üzleti befekte
tések nem lévén elég jövedelmezők, a
kapitalisták érdeklődése a magas kama
tozású magyar kölcsön felé fon!ült Míg
a kölcsön kibocsájtását megelőzően errí
alig volt eset most a newyorki magyai
főkonzulástushoz nap-nap után érkeznek
különböző amerikai pénzcsoportok részé
ről ajánlatok magyarországi befekteté
sek iránt ami az amerikai pénzpiac Ma
gyarország gazdasági föllendülésében éí
lütolképességében
vetett
bizalmának
megnyilvánulása. A magyar Bányászlak
vezércikkében pedig örömmel konsta
tálja, hogy várakozásaiban nem csaló
dott mert az amerikai magyarok töme
gesen jegyzik a magyar dollárkölcsönt
A most kibocsátott nemzetközi kölcsön
aranypénzről szól és így a vevőt még
abban az esetben is védi, ha valami előre
nem látott eset következtében a PaPl["
dollár veszítene értékéből. Mindezektől
eltekintve, a dollárkölcsön vételét azétl
ajánlja, mert minden magja? embernek
kötelessége, abból, hacsak 6záz dollár
nyit is, jegyezni. Fölteszi, hogy minde
gyiknek van bizalma abban- hogy *2
amerikai aranydollár ara értékét nem ve
szíti és hogy Magyarország egész va
gyona mégis csak megér 250 mii
aranykoronát Aki ebben nem bízik* ai'
ról az a véleménye, hogy nem jó ameri
kai és nem jó magyar. Az Magyaror
szágon született és az Egyesült-Államom
bán lakik, de hazája egy sincs.

HIGANYT
HAMISFOGAT
ARANYAT
PLATINÁT
DÍSZTÁRGYÁBA

A I.tgotszanatórlum Rt. Igazgató
sága közli, hogy az 19M- üzletin™
szőlő szelvények a f. hó 26-án meg
tartott közgyűlés határozata értei
méhen augnsztua 1-töl kezdve darte
bonként 3W koronával lógnak 1*
váltatni a vállalat pénztáránál(VI., Aréna ut 84/b.)
,,
Minthogy
egyidejűleg ■ "J*
névre szóló részvények hemutw"
szóló részvényekre cseréltetnek
a régi részvények szelvényein!
részvényköpenyek is beszolgálta
dók.

Bnd.pent, angnniigs -

Tere^fere a
p^sti korzon »< •
i HETEN ÉRDEKES vendége
jji n pesti korzónak: Péter Ja-

irtó, arasz színész, aki Berlinből
Mazőban megstáiU egy napig
Pestm Is és megnézte a varos newteleségeít, amelyek közül termé^rínennem hiányozhatott a pest,
sem- Jarina elmondta, f ogy
„ Móré alatt, mint ruthén allam..„tmir az osztrák-magyar hadseAn szolgált, majd a békekötés
ffi Moszkvába került, ahol a
nm,kwi Nemzeti Színház tagjai
soréba szerződtette.
larina Péter moszkvai színész
„i'id'inr darabban még nem jdtisníi nem is látott eddig csak két
magyar darabot. Szentpétervárott
,','gnéztc Molnár í erenc „Ördög"M és Moszkvában Lengyel MenyÚri ..Toifun"-ját. A Vigözvegyben ö játszotta kilencvenszer egyniósvliín Danilovics Daniló sze
repét.
,
_ Odahaza még ma is rettenetesek a viszonyok — mekélte —.
....................
— nincs. Ruha
Ennivaló nincs.
Pénz
,ií„n. Manapság nálunk a kenyér
a legfontosabb eledel, de egyúttal a
legkeresettebb is. mert kenyérben
nn a legnagyobb hiány. Fémért
vem is adnak. Megtörténik nem
egyszer, hogy előltelő színészek kenyérért mentek játszani és ha a kö
zönség a színésznek vagy színestnőnek kedveskedni akar. nem viTŐfiosokrot hűld be az öltözőbe, ha
nem kenyeret.
•

Í)E HA MAR a külföldnél tartunk,
'beszélni kell arról is, amiről manapság
legtöbb szó esik, Palásthy Irén szerep
léséről. Palásthy a Renaissance Szín
házban szinrekerült Dorina és a vélet
len cimü operett premierjén harminc
hat kríbelsiirgÖnyt kapott Amerikából.
Csupa üdvözlő sürgöny, de ami a leg
érdekesebb, három hatalmas virdgkosdr
b érkezett a tengerentúlról, amerikai
pontossággal, szerdán délután, pont a
prenrtter napján. A színpad történet
irója a történeti hűség kedvéért meg
jegyzi. hogy a premier estéjén a kiváló
primadonna első gratvldlójo Hereteg
Ferenc volt, legkitartóbb tapsolója pe
dig Hoyos Miksa gróf, fehérvári követ,
aki a baj proszcénium páholyból nézte
végig az előadást. A premieren egyéb
ként számos operaházi tag is megjelent,
okik hajdan egy színpadon játszottak a
„kis" Palásthyval. A Renaissance Ssinlid-ban persze nagy a boldogság, hogy
Hites jól beütött a Gilbert-operett és
esssl levette a müsorcsinálás gondját a
szinhríz válláról. Mert bizony as estérőlrstere megtelt színház legszebb látvány
a (Froktor, ezúttal Rdrdos Artúr szá
mára, aki valósággal habitüéjc lett a
Hennissnece Színháznak és minden este
ott fii páholyában, ahonnan jó kilátás
nyilik a színpad meg a nézőtér felé.
Palásthy Irén egyébként elhatározta,
hogy most huzamosabb ideig Pesten
marad és a Dorina és a. véletlen után
o „Sálig" cimü operettben játszik, hogy
nőt még nem árulja el.
cl. S":
Sőt ó
a SaRy
nblnra is van már szerződése és így
Amerikám ebben az évben már nem
’flcn került a sbr.
\0 MOST AZUTÁN nézzünk
•it egy keveset a bezárt stinMitalc
lamil mögött is. A Fővárost Oper'-1 színházban már nagyban kél,„a^r,a!!
darabra, Matrrlce
tettUriao’,t 1^? Riche“ cimü opema d o^l”e!.llben Rlltkav”ak jut
rikalma nagyszerű aiaelj- s '
egyébként Rátkay
hnlM
szereplése Blument-

l<irjinj°v^l6ijíl>at ul,1n étmegy a
j őh,í.SKlnnh'l’ba- ah°l ° -Marica
é
Kálmán Imre
rcl .„,^!^‘a. Jíamca grófné"WB- Kern
^öleiéin bonvlvdnt. Ktss
SíinArfl nem adja oda a Nemzeti
h'hs^.,aV
amint tervezték,
r™- "T”, '!phe‘ fellisok i.tnov<^ folynak a ídrgyaKirílv" ‘■r!' Bew ItheMlcn, hopp
ntíhlc mAÜR m,a!d. a

operett h jön még

HÉTFŐI NAPLŐ
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LOSPORT

Fedák Sári játsza Párisban
az Antóniát

K&posztásmefíyevl
versengett
Uplovasoii Szövetkezete

A a nap a szokott keretek között zaj
lott le. A nehezebb gát- és akadályver
senyekben igen sovány mezőnyök ala
kultak ki, csupán a nap főszámában, a.
A Theater Porte.Saint Martin igazgatója Fedákhoz
| háromévesek
gátverseny-handicapben
Fedák Sárj amerikai útja úgy lát- ■ napban keresztül utazott Pesten és i állott hót ló a starter keze alá. A ver
szik nem tud dűlőre jutni. Mindig megnézte az Antóniát. A francia senyt l’arisienno biztosan uyerto Paul
újabb éa újabb komplikációk me- ügynök
f- 1 magya-'ÓB
---------- i/ z.
.
. ellen
..
..............................
..... . egy szót- sem tud
Csanúd
s annál
könnyebb dolga
rülnek fel, amelyek az amerikai rul, de Fedák elragadó alakítása! volt, mivel a favorit Csertőről Csornovendégjáték elé akadályokat gördí után arra a meggyőződésre jutott, jvlts a tribüngátnál majd nőm lobnkott
tenek. Eleinte Fedák azért nem tu hogy a-z Antónia párisi előadása s ezzel elvesztette osólyétfl A verseny
dott Amerikába utazni, mert az cl sem képzelhető Fedák Sári nél ben még egy baleset történt; az utolsóúgynevezett „Fedák-társulat“ nem kül.
olőttl gátnál Csaté Elly j.l.-vol bukott
A Porté Saint Martin direktora a fel minden baj nélkül.
volt együtt A szerződtetett ta
gok közül majdnem mindennap le továbbiakban hosszasan vázolja azt
Részletes eredmények:
mondott egy, úgy hogy ma már, a a mérhetetlen erkölcsi diadalt. ainit
I. Urlovasolc gátvcrscny-handicapjo.
„Fedák-társulat tagjai egészen má a magyarok számára Fedák Sári 2800 ni. 1. Ne mókázz! (8:10 r. Belnieczy).
sok, mint ahogy hónapokkal ezelőtt párisi vendégszereplése jeleni hot.
2. Firouzoh (p. Binder). 3. Muskotály (C
tervezték. A napokban azután már
— Ez a vendégjáték — Írja az l’odhradszky). Igen könnyön: 8 h. Tót.:
eldőlt, a Fedák-turné sorsa és úgy igazgató — felér egy újabb olimpiai 1000:1800.
volt, hngy a Vígszínház uj szezon győzelemmel és mér, előre mondha
II. Pyladcs akadály verseny. 4ooo m.
jának harminc Antónia előadása tom, hogy a művésznő párisi fel Pető az egész versenyben fölényesen,
után Fedák Becsbe megy, majd a lépte lesz a magyarságnak harma ugorva és futva könnyen nyer Felkelő
bécsi Antónia után elutazik társ.u dik olimpiai diadala.
ellen. Harmadik a favorit Schnbcs. 1.
tatával New-Yorkba.
Fedák Sári, aki tudvalévőén kül- Pető
(1E Orosz).
V4W.,„ 2.
.. Felkelő
..
KXZJ Patzák).
.
(114
Most azután ujanb akad ily tor földön, üdül, még nem döntött, hogy 3. Schabos (p. Plnder). Könny!
3 h. 3
nyosult nz apierikai vendégszerep Parist vagy New-Yorkot válassza-e. h. Tol.: 1009:2100.
lés elé. Fedák É>árt levelet kapott a Nem
lehetetlen azonban,
hogy
.................
..
III. Háromévesek
gát verseny-handipárisi Theater Porté Saint Mártin mindkét- szerződésnek eleget fog i capja. 2100 m. Paul és Fáma vezetnek.
igazgatójától, amelyben szerződte- tenni és előbb New-Yorkban, az Az utolsó gátat még Fául ugorja előbb,
téai ajánlatot tesznek neki. A párisi után Parikban viszi majd diadalra do l’arisienno könnyen elhúz Paul mel
direktor levelében megírja, hogy Lengyel Menyhért színmüvét, az lett és nyer. 1. Párisi enne (5 Bindor). 2.
egyik megbízottja még junius lió- „Antóniá“-L
Fául (2E Giinpl). 3. Csanúd (4 Tain). F.
ni.: Csertő, Fáma, Elly II. Dalsy. Biz
tosan: 3 h. 2!j h. Tót.: 1ÜOO:56UÜ; 16000;
az idén a Király Színházba. Mar délután hat órakor a Nemzeti Színház 1500; 1600.
emlékverseny.
4800 m,
.......................
....
ton Géza és Drégely Gábor „Nap órája előtt, mert nccgyon fontos mon- i IV. Lázár Béla
.). 2. Borbély
lopó"-ja. Ennek az operettnek, fő danivalója van. Bocsásson meg stb. P- Vonzalom (3 r. Csernovlts).
II. (4 Maros) számtalan hossz. Tot-t
szereplője, a Naplopó, úgynevezett stb."
nadrágszerep, amilyet mdr, régen
A művész ur szive sincs' fiiból, ő is I 1000:1100.
v-??i isdsi handicap. 1600 ui Magszom
nem láttunk pesti színpadon és ala felkészülődött hát az útra.
Fruzsi előli. Baldur és Papucshőa
kítója. ha neve nyilvánosságra ke
De mit is beszélünk ilyen sokat. El ; vezet
a
rossz start miatt hosszakkal hátul. A
rül. nagy meglepetést fog kelteni. jött a hat óra és a direktor meg a szí
táv után Fruzsi megszalad és könnyén
A Blaha Lujza Színház is meg nész megjelentek az óra alatt. Egy- nv
,.r Eszes
w
és Leonoro előtt. 1. Fruzsi (3
nyílik nemsokára, de csak október másra se néztek, csuk nagy komolyan , nyer
Takács. 2. E ,
(6 Gutay). 3. Leonoro
eleién alakul át éjféli színházzá. A sétáltak a Rdkóczi-ut aszfaltján. Már (l^ Sténzl) Eszes
F in.: San tol ina, Magszem,
"A
párizsi mintára felépített színház
egy Mlóróia kovlotuik a flasztert. I’apu^lió.s, Emonr;
1
ildur; Könnyönkönnyen: 1E
li. 2 h,
megnyitó
műsorának
slágere
Tót.: MOOtSSOO, D00; 1700: M00.
Barna Izsó és boldogult Gárdonyi cs szelíden megkérdezte:
VI. Kétéves nyeretlenek handicapja.
Géza „Paradicsom" cimü operettje
— Te miért járkálsz itt, fiami
1000 m. 1. Ballada 11. (p. Takács). 2. Forlesz, amelyet évtizedekkel ezelőtt
— Bizonyára amiért direktor ur — 1 mint (3 Stonzl). S. Kökény 61 (lutny). F.
írjak Aradon és amely csak Ara
felelte
bátran
a
művész.
iin,:
Sorgius, Útmutató, Fanatikus, Sardon és Bécsben került színre. Buda
kantyus, (1 JáGringolet. Miss Ne Ily,
pesten még soha. Az eddigi tervek
Erre azután előkerültek a levelek
Blondlan,
Pazzó és Konok. Tót.: ÍOOÜ:
szerint a Paradicsom Adámja Kör kiderült, hogy valaki lóvá tette őket.
Egy kéz irta mindkét levelet. A törté '2100; 1200; 1200; 1200.
nyez Béla lesz.

netnek most már vége szakad. A direk
tor meg a színész karöltve mentek el az
Most pedig a sok komoly mondani órától, ahol „randevújuk" volt, de oda
való után ép itt az ideje, hogy valami haza már mindkettőjüket levél várta. A
mosolygós pletykaságról is szó essék. levélben az ismert női Írással ezt írták:
Az elmúlt napok egyikén valamelyik
„A sors mindent lát és mindent hall."
színházunk színésze, aki egyébként vő
Most különben színházi detektívek ke
legény, igy hát nevét nem Írjuk ki kí
resik
a tettest, aki a színész fenyegeté
méletből, valami előleg-ügyben erősen
összeveszett direktorával. A színész a sét, hogy a direktorral csak a sors
hozhatja
össze, beváltotta.
veszekedés hevében jól bevágta az aj
tót és kívülről kiáltott be:
„önnel is csak a sors hozhat ezentúl
össze, mert én bizony ide többet nem
jövök."
Most azután az idő óráján lepergett KÁLMÁN JENŐ
két rövid nap. A harmadik nap regyse
lőtt a Projeetograph dramaturgja.
lén a direktorhoz hordár kopogott be,
Egy M«ry Pieliford vígjáték fel
kesében egy kis levélkével. A levélben
irataival fogja megkezdeni bizo
az áll, hogy önagysdga, a levél névtelen
nyára eredményes működAeót.
Írója a színi pályára készül, de miután
nincs ismerőse a színházak táján, nagyon FARKAS IMRE ÉS VINCZE
kéri a ziffazgató urat, ha péntekén dél ZSIGMOND
után 6 órakor kegyes lenne a Nemzeti
operettet fejeztek be. amely _
a
Színház órája előtt sétálni és ott beF óvárosi
Operettezi nházbaai
várni Őt, hogy szive bánatát kiöntfog szinrekerülni.
I
hesse.
A direktort aki bár nem mai (tyerek,
IR,5N És halmay
de azért a szép nem iránt még mindig 1113O R
nem viseltetik ellenségeskedéssel, busás
augusztus végén körútra mail
borravalót adott as öreg hordárnak és
nek a megszállott Felvidékre.
lelki szemei előtt bizony víg táncra
perdültek a régi idők emlékei, amikor A BENAISSANÓE SZÍNHÁZ
úgy napjában sok ilyen kis levélkét
első drámai bemutatója Urwanrow
kapott.
orom író darabja lesz.
— Elmegyek, hát hogyne mennék —
mondogatta magában és nuir valósággal
látta is az eddig még ismeretlen kisasz• Gyönyört! zene, bravúros táncok,
Uurok, muszonyt, amikor az ö protekciójával elő lataágoa szöveg, ragyogó kiállítás, kapször lép majd színpadra és nagy sikert rázatog toalettek főtényezői a Dorina és
arat, mert hiszen a bátor kisasszony a véletlen szenzációs •ikerének A Rcnaiskétségkívül tehetséges.
sance-Szinhdz zeufolt nézőtere estórőlAmíg a direktor ur lelki szemei előtt estére kacagástól, nyi’.tszLni tapsoktól és
ilyen rózsaszínű felhők jelentek meg, újrázásoktól hangos ós a közönség nőin
az öreg pirossapkás hordár esendeskén tud betelni ennek a pompás Oilbert-opeelkocogott a művész úrhoz is, akivel rottnok fülbemászó muzsikájával. Paa direktor szörnyű haragot tartott és lásthy íréin, Kabos Gyula, Kompőthy
az ő számára u vitt egy levelet.
Gyula, Sziklai Jenő, Sugár Lajos és A'ő„Drága művész ur — Írja a levélíró —, szeghy Antal viszik sikerre a darabot,
W régi ismerőse kéri, legyen pénteken mely e háton is minden esto szfrirekorül.

RÖVID HÍREK

Saíamoira Béla
Radó Sándor
Sziget
lépnok fel esténként tomboló sikerrel
és

kizárólag a

Jogyrendolés 5 órától Telofon: 20-73

fizetek
v&seltfépfirvikáfaírt
Werthclmer Gy. Zichy Jenő u. 23.

Telefón

165-73

HÉTFŐI NAPLÓ

. Budapest aiiRnsatna 4.

Hiányzik az a fásultság, a közöny, 3y.’>D méteres hölgysbiféta: 1. SzUE 2
amely fővárosi csapataink suj.its/i I p. 21.6 mp.. 2. MUE 2 p. 2.48 mp.
ga. Mindent kiadva magukból. Jel
200 m. másodosztályú hát úszás: 1. Per
kiesen küzdöttek a első perctől az luky NSC 3 p. 14 mp.
Magyarország ign. érj 3/too méteres
utolwig. Az egriek termásaetiw.n itt
in I imagaslí'ttak toehnikn dolgában, vidéki vegyi staféta bajnoksága (Békésde tetszettek a Miskolcai Vasutas és cBaba közönségének vándordíja): 1. MTa Soproni Pannónia l’szó Egylet KE 4 p. 05.4 mp., 2. SzFE I p. 14.4 mn
fair keretek között lejátszott mér- 3. CsAK 4 p. 18.4 mp.
közéaei ín.
4X100
méteres
gyorsuszóstaféta:
1.
A versenyek után az egriek zárt MESE 5 p. 05.6 mp., 2. MAFC 5 p. 20 mp
sorokban, selyemzászlójuk
alat t,
Magyarország 1924. évi vizipoló vidéki
énekszóval vonultak el a viadal bajnokságában a MVSC az első helyért
színhelyéről.
való küzdelemről lemondott a MESE ja
Szombaton este 10 órakor kezdő vára.
(Ausztria)
holt versenyben dött az V. magyar úszó kongresszus
A jr»***h» fotóinál nóztbnk n vasár ’l'mfíihrcr
fk*káscsaba székhazának ódon ta
napi magyar osztrák atlétikai mér 173 nm.
Uz oszfráft
HiO mi'trr: 1.
Knrunczy (Magyaror- nácstermében. Az asztalfőn Heri-Jé.
A magyar
atlétika,
István polgármester ült. Kékevikpávosoti súlyos
amely nak midig Anaztría inforjoris nzág) 50.6. 2. Gerti Mór (MagyaroruzAg). /er Tibor dr. elnök vezette a tanácaveresége
ellrmfrje volt. kritikám hol v 74-tbc 3. Benedek (Aum?4ria).
| kozákokat. Héldi Alajos vezérkari
Táv'ilugrds: 1. Haliuika dr. (Magyarkerült atlétáink gyenge kondíciója
Mlndhetten ftelyaxetícneh
i százados, alel nők nagy hatást kel
miatt a igj félti Hők Ők<d a vasár >»rirzág) 6.79. 2. WcllhHin (Ausztria). 3. tett beszédében számolt be az el
IDD méteres nemzetközi föverseny: 1.
napi találknzAatól. Annál nagyobb J'.niogh (Magyarorazág).
múlt év nagyszerű eredményeiről, Grimm János
(Edison).
r,erel>/vetés:
1. Gyurkó (Magyaror2. VolvArt
'»H*nnTiml rr*gi«rxíróija), hogy «lkr
.mari
a
vidéki
ríszókerülctek
előadói
(MTK).
3. Eignor FFTC).
rüh megírt ir.nhnk hognmonlAnkat czAgi .V, 40. 2. Caejthey (Magyaroruzág). tettek meg jelentéseiket. Vitát csak
30
fcüomdíercí
nemzetközi
motor
vezete
3,
I
’
rnfahror
(Ansztrla).
axornafiádttokkal síron ben.
a szövetségnek az egriek által serei- tés verseny: 1. Dániczky (Kitartás). 2.
:,ooo m. nu’ffhivási gyaloglás: 1. Kiihinez&tt határozata provokált.. Azcg- Nagy Károly (Kitartás). 3. Tóth István
twl (AiíMztrla) 23 p. 47.6 mp. Fckoie 4
Atlétáink a vasárnapi viadalon
.rlek ugyanis nem tudnak belenyu- (Edison).
krn.-nál feladta.
t-.l aranyban győzték le Alist*
,godni a szövetség intézkedésébe,
20 kilométeres nemzetközi ydrosvevméter:
1. Rruhnaen (Ausztria) ajnellyel a vidéki uszósport további
Irlát.
16 13. H. 2. Kulf>ár (MagyarorazAg). 3. I fejlcs/jtese érdekeljen a fővárosi ol- s<my: 1. Grimm -Sehwarcz (Edison). 2.
Mazák—Vei várt (MTK). 3. Rejchert—
FAjítalm«Ai»ri érint bcniiiinlud nz. '; ruhz (M n g ya rarazág).
* soklíisszist immár elért versenyzőIw«g> « gyaloglóve rsenyen Vckvtc
Sulydnbds r okordk is érlet: Forbáth do- I^.Ö Uttllottíi a Szent látván-vándor Schwartz (Jóbarát). 4. Hável
(MTK)-—
Mihály fcbidt-i a Iriiedrlmrl ás igy bá«n 13 ,V, in.
Tóth (Jóbarát).
.'iij küzílelnieibcn való részvételtől.
as osztrák Kuhf^'i gvöröllWilschkv és Neuhold, a két osztrák
i W)0 mrter: 1. Mnhr (Ausztria) L59.7. 2. A Konjrraaszns nz egriek szavazata
Hózna (Mngyaromág) 2.03. 3. Fonyó elten, eiryliniiRuan hozzájárult a bajnok hclyczcllenül végzett.
Eredmények:
ítm méhr.
1
Góró (Magyarország) (Magyarorazág).
Hzovetség határozatához A kon4X100 m: 1
MagyamrRziig (Róraa- nrressziiH hajnali két órakor ért vé
|0 h 1
Ktirnnrzy (Mn«> arorwűbg). 3.
, hegyi. Mtu-kát. Kumnozy, Gerti) 43 5. 2. get
Hnurh (Ainalrlat
Újpest város
lAiwrr.tria
(Kiündl.
Bürger.
Rauch,
Wdli
IHesh nsrvrléa ■ I MarvnlHa (Magyar
3MlBtvó-ba/nolisiigal
.... ............... I r.............
).<-lrn) 44.5.
Toldi (Mniryarorezftg).
Lapunk szűkre szabott téridőimé
nminsí) 41 M4 7
|
A
stnfátn
eredménye
nz
orJ
~*-v
1
Léosulybax. Bajnok: Schuldiner (Sn4r.rodmónyben minit,
wink
a/, '".'"■•ftvn
orazáfroB un
ós V1UUKÍ
vidéki
3 McliwarT.ingrr (Ausztria).
■ ■
....... ; •*"
11. 2. Rerntri
í'P'l’r'i
Beregi (Ti
C).
ru-ni HzámJt, mert nz cJró futásnál mind- i .bajnoki
Krómokról van ÍIIVIIUUKI)
módunkban La).
. j't.,"
”"
IW malter: 1 llahlegKer (Aímzirta) kót staféta eznbálytnJtiDUl v.t’
Hanlanuntlyban. Bajnok: Palócz (SpárVáltott
ÓH
a
j
beszámolni.
A
főbb
eredinéuvek
(
klagynrorHAág)
4 114 2 Nagy KAudor
a ta). 2. Szajkó (BTK).
^rMílménv a
n Ii kővetkezők
Li ...... 11.
I. .:
pnracnyt feladta. A fent! eredmény
3 l'.i-ltnnl (Mi.gynruriu ág).
|
Imáaodazori
futásnál értók cl, de ez pontPehelysúlyban. Bajnok:
(T)C).
/<*) m.-tcrcx gyftrxwtzáa. Vidéki bajnok(Irmpár
(Magvnror- I versenyben nem számiL
W>iga«Hgr<is
1
2. Szlávi,k (TTC).
niío Bajnok: Wwnie Ibzaó (Szegedi ITE)
• :4K) 1*7 2
f < Magyarnrazág) M
KreiUnány: 6:3!
Könnyüxulybnn. Bajnok: Löwig (TTC).
1:08 mp. 2. ülrich .Tánoe (Csabai .AK) 2. Weinor (BTK).
1:10 mp. 3. Sütő (Szegődi UE).
It’eltersulyban. Bajnok: Klimos
IDD méteren hiilgy gyortv-szán. Vidéki 2. Csiszár (BTK).
bajnohxdp. Bnjnok: Sfrauez. Tora (Sop
Kisnehézsulyban.
Bajnok:
Frank
roni Pannónia IJE) 1:43.6 mp. 2. Sághy (TTC).
Huh (Talntxivárosi AC). 8. Itonncr HózkI
(Szegedi He).
X Az MTE ifjúsági versenye. 200
tno métere* hülgy meUnnzás. Orszdgos
he/).: I. Gál MTE (12 m. e )
T0rrt*<i»sen vonult fel a vldlh uszóspoM/a — Izgal veraimy. 1. Strausz Tora (Sopron) 1:46.A ni.
mp.,
2. Dobó ESC, 3. Porta MTE.
inp. 2. Pirkler Papp Gabriella (Mlekolo).
mas ftil. delmeh
, ke7(iö:
L
^'hász
3. S1|'oa Erznóbet (nódmczőváaárhcly).
EE&
24*70’ 2- sI’r°tei MTK, 3. íb.íz
M HOt/OI Ma/tló SllVldött íudoiitóldtól
| 100 nuTieren htüuntán. 1. Bitakey AlaMIK
^00
m.
(ját,
kezdő:
1.
MazingjjT
Hékt'ncMtMi, ajiguartns 3.
gjí'sszuMon InsHránmlt — lt Üstöké f^T ,®*ír*T' 1:18.6 mp. 2. Rrzrvát'h FEgír). KAOE 30.2, 2. Kallós FTC, 3. Kas‘“
hdfuszds. Orszdgoe say M I’K. 3000 gyaloglás, idöhandiAr 1*41 wvdill Államok ó* Finnor riJct míJködik a ridéken, 11 pom ’ /ón méteres hölgy
nyi/f verseny. 1. Kríw.nor Kató (IFI. kér. cap: 1. Szekulesz 15 p. 32.8 (srat.seh),
szág olhnp ni honéi a nioat lezajlott jxm. nmdern Uszodával.
heldi
azázndoc
kezdőmén.verésé
re.
pwt'rzi öli rnplaezon ismételten iga
' TVK) 1:41 inp. 2. Sághy Ilus (Tataié jó idő, 2. Hcrskovite MTK, 3. Laka■nlinV z< testi nrvi-lés teoretlknnai évről erre megrendezték az unzn- vá roe).
toe ESC, 4. Szeszle r MTE.
na> álláspont iát, hogy i-Mikis azok kongrecszuMikat, amelyeket mindon
méteres vidéki gyorsuszóbajnok-rig.
X Az evezőssport Európa-bajuokn nrmwt<-k képesek nagyobb lelje évben más máa városban tartóttaJt. 1. Hzigrltx Géz* (MESE) 5:42.4 mp. 2. F«kifejletére, ahol a teát A kongrcaaziiMokkal knpcaolatban hér II. István (Jászapáti). 3. Bitakny saga Zürichből jelentik: Az európai
evezős bajnokságért folyó verse
un áronon fogalom n sport. rendezik meg az orszAgos vidéki Zoltán (MEKE\
nyek tegnap délután Zürichben a
i a bajnok Hágókat, amelyeken
vala200 méteres mellúszás. Országos nyílt.
r.koz>‘\<’l, hanem ellenkező-j “
menny
. i vidéki
’ ’.i város úszói rrszt- 1. Joó Gyula (MESE) 8:211 mp. 1 Far következő eredményei végződtek:
Kettős kormányos nélkül: 1. Svájc
'»/ e» fovtnx yritblémíija a ..............
b
ri
-----vee-znek. Hogy mit jelentettek ezek kan Imre (N8O. 8. Simontwioi (Kupon
(7 p. 41.4 mp.), 2. Hollandia. Négyes
k/ivnvi k '1’évednrk
azok, nz összejövetelek és versenyek, erre
vár).
kormányossal:
1. Hollandia (7 p.
akik al l-m n twggy ötödé*hen van I vonatkozóan oiwik az egri példára i
nak. hogy Amerika <** Flnnorazág utalunk. A pompá.s egri u^zógárda i Mngjt<irorszdg vidéki mílu!7rribo.jnnk- 20.2 mp.), 2. Svájc, 3. Belgium, 4.
Csehország.
Skifl:
1. Svájc (8 p. 20.6
a te*li V uhura térén élért s’k«-r'-lket mn telje ■< 'i rgvmlő .«rőt képvisel n r,i°n n»ínok: Ko’Iiut Károly (Dobrecen)
kl.iHH7.iNn.-il.
fdfil
___ ______
____ _ H«*t „
I1M 4 V- 2. Takács Gyula (Sopron) 5 p. 8. n»p.), 2. Franciaország, 3. Cseh
áa atléta világnagy ágnk fovárrsslI első
ország.
Kettős
kormányossal:
L
Pukó'7.
Tátrán
(Tatabánya).
inban történt klkejM'z.te i« múlja azokat. Ebben
évben
r- ehí-tlk
I .ll<'iikr/4M'n két stafétabaJnok'Kdíjot hödilott el
.iXőO méteres vidéki vegyes rtnféta. Hollandia (9 p. 2 mp.), 2. Svájc, 1
Olaszország.
Nyolcas
kormányossal:
•z világ csodálatát ma l űt'r Nincs azonban Mztoaitva Fge.r i 1- MESE a) 1:47 mr. 2. MESE b).
1. llolandia (7 p. 7.4 mp.), 2. Svájc.
"LHirtprimiidonnák a hegemóniája, mert nyomában van |3. CaAK.
-gekbol termelődtek kt nak már Miskolc. Szúrod. Sopron. I jXlOV méfm-rn vegyes rtafáto. Országos 3. Csehország, 4. Franciaország, 5.
Jugoszlávia, 6. Belginm.
z önmagokban az.
1 te b revén úszót.
InUfU. 1. MAFC (Várnay, Avar, Virányi,
la-se épiM*n olyan
Egfsx csapatra
.......
........
való
kiilfinhőr.ö IzsOtOr) 7:1 mp.
Kladja:
iltit a aarllvml kultúra.
klubokhoz tartozó ifjúsági ós gv«»A „nétföl Napló" lapkiadóváUalat.
*zrinpontok leltegtek
ri kii«7ÓvnJ érkeztünk meg a körös A ' saArnapI békéernsbe! wxóvenionyek
előtt egy
parti rsendcs városkába. A pálya
részletre eredménye « következő:
bámulni**
udvaron mindenütt a kongnnazim
5X50 m .vidéki vegyit staféta (Grnda
ar
utluiignzltó plakátjai. Cserkészek fo
iridnak ea kalauzolnak a kongrvsz Jenő vándordíj): 1. MESE I p. 36.6 mp.,
szítanak a Fiúim* szállóban levő ve 2. í'^^K 1 p. 37 mp., 3. OTK 1 p. 37.4 mp.
/OO m. gyorsassá*: 1. Bárány MESE 1
tér karához. Itt már régi ismerő
selnk: n MPSz elnöksége í*s tiszti 1 .p 11.4 mp,
HM m. ifjúsági hdtuszds: 1. Vencel FTC
kara Kél 'r Tibor dr. iigyv n-tő
• íro k. A’r/rme»» .Jenő főpénztáron és 1 p. 28.4 mp, 2. Rchöffer ETE 1 p. 32.2
mp., 3. Fehér VÁC 1 p. 40 mp.
Vdrfcg Jenő titkár fogadnak
50 m. gyermekrersetty. 1. Weisz (Faivünket a tőlük megszokott
tergotn) 83.6 mp.
kenj-seggel. Egyenesen ki -n
10(1 m. hölgy pyorxv.wí*.- 1. Barall
•lába. ahol mar nilmlen dőkéntilet
im "-történt a szombat délutáni elő AutuatU BEAC 1 p. 40.2 mp., 2. Strauaz
inérköt.-*ckre.
\ számok gyorsan Tara PVF. I p. <6.6 mp.
Magyarorstdg
1924 évi 1VX> méteren
jMTegimk l<* \ tribünökön a.- ország
a nyaralás alatt legjobban úgy szórminden róaaóből • g> Imm regl<*tt kö gyorsursá bajnoksága: 1. Eperj-nsy Béla tik uixsta testi és lelki frissesén ükét,
lönné*’ bt«<atjn k <'• l ve nőé H. Valóvá MAFC 23 p. 22 mp. (országon rekord), 2. ha a pihenésen és rendes táplálkotá*
r*»* zAmJócrdőt tálunk a körönig Fehér II. Irtván Jossse 24 p. 42 mp., 3. són felül a reggeli és uxsonnafejhes
naponta 3 kávéskanál Ooomaltinet
kr.-<»h.»n A lorkiilönböyAhb azlnöaz Mátrai Kárvív NSC.
■zetéírhi
klnbzásrloknt
lengi ük.
ISO mu oí/inj «**»<».*• 1. Várnál MAFC 1 p. I
vesznek.
iH'gfeltftnőblM k nz. egriek kék árgn 26.2 mp.. 2 Ltaka KA VE 1 p. 32.4 mp.
\ i Ovo««JHne frÍM triból. »r>iásbót. »n«UttMf ál • lei
loc’akAI es sr..Ingjak A miakol
■ivm»bb hott>n*li kakaóból kéuiil koncartráM eni.Wagyarnrar- p 1914. éri f'*t métereit rí
mUJ Mptier, aawlT fokom* ai éteteróí, rriranU!* •»
Hrómön'kkel dolgoznak,
dek ihatuszó bajnoksága: 1 Clrioh CSAK
A laoniar-.' /Hrl, feflr*nt< a szem-jel eiJeO^
xtzlixdó.
Kuyvnnsan meglepő 1 p. 24.4 mp, 1 KI a isi ETE 1 p. 25.4 • kV?
epenérft Árak aranykotonklMa (kitár*'
ahorv vidéki raapatalnk ját- mn.. 8 Bitstey II MESE versenyen ki- i7.00ó>:
óoboi 1 K 20 : kórtp dóim í K », n«C
] K *i ♦orr* Imi adatai e^Tiitl. — M»a«F e,
••▼t ni ang<.'»* »| magyar talnj- vtil — Rorvátbot CMESE) rnnbály talán
Iwat.-lro (nmen Híd a Dr. UTindw r»Arr«*'
ti hetet i
gyönyörű
já triót. no/u. miatt diaakvabfikáltak.
Upazagyóz rt, badipcat, luű. portavául
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A magyar atlelika reprezentánsai
isméi legyőzték Ausztriát
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