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A bajor fajvédők 
hazaárulása Kiár Zoitán-Benárd

(A Hétfői Napló müncheni tudósítójá
tól.) A némot reakció hírhedt központi 
orgánuma, a Miesbacher Anzoigcr terje
delmes cikket közöl Bajorország nehéz 
helyzetéről. Eszerint Anglia és Amerika 
visszahívták müncheni főkonzulaikat és 
a londoni kormány Elivo volt müncheni 
követet Marokkóba helyezte, amely mos
tan politikailag magasabbrangu helyet 
jelent, mint Bajorország. A lap aggódik 
amiatt, hogy rövid időn belül Francia
ország is követi ezt a példát és igy az 
Összes nagyhatalmak elismerik a némot 
birodalom egységét. A Miesbacher An
zoigcr óva inti Franciaországot ettől a 
lépéstől, amely súlyos csapás lenne a 
francia presztízsre.

A többi fajvédő lapok is igyekszenek 
Franciaországot meggyőzni arról, hogy 
a szociáldemokraták, a demokraták és a 
katholikus centrum mindannyian ellensé
geik Franciaországnak és ezek mostan 
közös titkos szervezeteket létesitettek a 
békeszerződés kijátszására.

A Völklscher Kurier szószorint a követ

tollas Q&y Bonyodalmai
LW&n lesz a döntés

Ismeretes, hogy Kiár Zoltán dr., 
akit A Nép a Nagy Pál tábornokkal 
történt a (Térrel kapcsolatban brutá
lisan megtámadott, a teljesen szó 
katlan hangú és egész családját 
mélyen sértő cikk miatt elégtételt 
kért Bevárd Ágostontól, A \ép fő
szerkesztőjétől. Az ügy most van el
intézés alatt. Kiár Zoltán megbí
zottai: Rdcz Vilmos dr. és Kán Hz 
Géza a mai napon tárgyaltak Be

nárd Ágoston megbízottá ívni, érte
sülésünk szerint

Kiár Zoltán álláspontja az, 
hogy Benárdot, mint A Nép fő
szerkesztőjét, saját személyében 
teszi felelőssé a durva cikkért.

mert a tényért. hogy az A Nép 
esztendőn át állandóan drasz- ■ szagos

tikus durvasággal próbál elintézni 
minden kérdést, — a főszerkesztő 
személyesen felelős.

A tárgyalás eredményéről, lova- 
gias ügyről lévén szó. természetesen’ 

j nem sikerült értesülést szereznünk. 
Mindenesetre érthető kivé női.-ág 

igái várjuk ennek az ügynek az el
intézését, mert ez nem Benárd és

öt Kiár Zoltán magánügye, hanem or- 
jelentőségíi kérdés.

kezőket Írja:
— Ila Noliet generális nem akadályoz- 

za meg a JeEétB-vSrOs-anmy ato.16 saer- 
rezetol: megalakulását, úgy megérdemli, 
hagy a német köztársaság hadflgymlnlsz- 
tero legyen.

Más zsavakknl w. azt jelenti, hogy a 
fajvédők a demokraták ellen beavatko
zásra szólítják fel a francia katonai el- 
Iraórzó bizottságot. Ha azonban vala
mely tmlós paeiltista cikket lr, akkor ók 
kiáltanak nyomban hazaárulót os köve
telik letartóztatását.

Bessenyei Zénó Fonyódon 
a kormánNbiztosságről tárgyal 

Bethlennel.
Megoldás előtt a főoárosi kormánybiztosság kérdése — 

Rakovszky Iván is résztoesz a tárgyalásokon

A Ruhr-kérdés 
a párizsi minisztertanács 

előtt
lóváhagyták Herriot térgy®***®*1

Párig, augusztus 10.
Herriot miniszterelnök mindjárt 

megérkezése után a külügyminiszté
riumba ment, ahol először is• a W1’ 
mara elnökét, Painlevét, majd pocii 
tábornagyot fogadta. Ezután az 
Elysée palotába hajtatott ahol a mi
nisztertanács összeírt t. Foch tábor
nagy elkísérte llerriot-t, hogy a mi
nisztertanácsnak rendelkezésére áll
jon. A hajnali órákig tartó minisz
tertanácsról két. közleményt adtak 
ki. Az éjszaka egy órakor kibocsá
tott közlemény a következőket 
mondja: A Doumergue köztársasági 
elnök elnöklétével tartott minisz
tertanácson Herriot miniszterelnök 
• ómentől pénzügyminiszterrel es 
Xollet hadügyminiszterrel egyetér
tésben részletesen ismertette a lon
doni értekezlet valamennyi problé
máját. Rövid szünet után amelyet 
Herriot miniszterelnök és Nollet 
hadügyminiszter arra használtak 
tol, hogy Foch tábornaggyal tanacs- 
kozzanak, a miniszterelnök folytatta 
beszámolóját.

A második közlemény szerint n 
miniszteri tanácskozásnak éjfél 
után eg> óra 30 perckor volt vége. 
A minisztertanács egyhangúan jó- 
' "h izyia azokat a mlniszterjjnök 
által vázolt feltételeket, amelyek 
mellett a tárgyalásokat folytattak. 
A miniszterelnök, úgyszintén Cle- 
">• tel óg Nnlct miniszterek még 
tuu vie.zaléruek Londonba.

A fővárosi kormánybiztossag rég
óta húzódó kérdésének elintézése 
aktuálissá vált. Bethlen István 
gróf miniszterelnök legutóbbi nyi
latkozatában maga is kijelentette, 
hogy Tcrsztyámszky Kálmán távo
zik helyéről. Az utód személyeben 
eddig csak pub atol ódzas történt 
anélkül, hogy a döntésre lein i<»>eg 
mutatkozott volna. Bessenyei Zénót 
már régóta kombinálják a fővárosi 
kormánybiztosságra, ezt a hirt most 
megerősíthetjük, amennyiben

a inai napon Bessenyei Jenő Fo- 
nyód-Bélatelepre érkezeti és 
előbb Rakovszky Iván belügy
miniszterrel, majd Bethlen Ist
ván gróf minisztere illőkkel tár

gyalt.
Értesülésünk szerint Bessenyei 

Zénó Bethlen István gróf meghívá
sára jelent meg Fonyódbélatelcpen, 
ahol — ugylátszik - végleges dön
tés lesz a fővárosi kormánybiztos 
személyében.

Eckhardt Tibort
„K külföld nem ismer magyar 

kérdést"
.Bethlen szeretik, KetnaU utálták t bár fordítva 
volna- — „Kamcsatka előbbre való, mint ml. 
ez a szanálás következménye" — „Bekergetnek 

bennünket a kisantant ba'
Eckhardt Tibor> nyilatkozik küMildi 

tapaszíafatainől
Az elmúlt héten az egész világ f'gycl- 

ino London felé fordult, ahol Európa 
legnagyobb problémáját: a német k«T- . 
dóst próbálták megoldani, vagy lég- i 
alább is megoldás felé segíteni. A mi 
bajunk, Csonka-Afngynrország súlyos | 
gazdasági helyzete odaklinn vajmi ke 1 
vés vizet zavar. Külpolitikánk h’ilhmt. 
az adott holyzotet immár úgy tekintjük, 
mint változhatni lant. (Sak néha m*ha I 
beszél rólunk egy-egy külföldi lap cs 

ind olyankor nagy örömmel figye.link
ről az. elejtett sorokra. Annii nm-mbb 
érdeklődésre tarthat tehát .számot a kii! 
politikai kérdésekben egyik log/árnto- 

■ sabb politikusunknak, Eckhardt I'. 
'nak az n nyilatkoznia nir.',lyH mm.l n 
i társunk ólőtt tett külföldi útjának ta

pasztalatairól. Eckhardt Tibor egy hó
napot töltött külföldön, ahonnan az el
múlt hólen tért vissza.

Mlndenokelőtt az általános külpoliti
kai kérdésekre terelődött a szó:

— A magyar közönséget inon 
dottii Eckhardt nem érdeklik
eléggé a külpolitikai események. 
Ennek a sajtó az oka, nmei.' nem 
kíséri megfelelő kommentárokkal n 
nyers táviratokat. A londoni k'-ii'1 
: ncia lényegét igy foglalhatnom 
össze:

\7 európai helyzet a békc.szcr- 
7 ('á-el mikénti , végrehajtó;;'l'd 
függ. A végrehajtás pedig a jóvá

tétel! bizottság kezében nyugszik. 
Vagyis:

a jóvátételi bizottság ma korlát
lan ura az európai külpolitiká

nak.

A bizottságban pedig a franciáik- 
nak döntő súlyúk van. A francia el
nök az angol befolyást mindenkor 
megsemmisítheti. Érthető tehát, 
hogy a franciák makacsul ragasz
kodnak a vorsaillcsi szerződés be
tűihez. Különböző ürügyekre hivat
koznak: ., I*' r a ne i ao r szá g h i z t o n sa ga“, 
„fegyverkezés . . .“ Az igazi cél az, 
hogy

megtartsák túlsúlyúkat a jóvá
tételi bizottságban, mert csak 
őrizhetik meg a francia hegemó

niát az európai politikában.

— Ezzel szemben áll az angol po
litika, amely mindenáron ki akarja 
csavarni a vezetést a franciak ke
zéből. Erre különböző eszkii/,ökot 
használnak., Az egyik a népszövet
ség reklamirozása.

Az angolok a jóvátételi bizott
sággal szemben kijátszók a nép

szövetséget.

amelynek tanácsában angol vezetés 
alatt álló többség van.

A londoni konferencia
a TMwrs-féle terv teljes felhaszná- 
lásával egy uj. a békeszerződés leg
lényege,sebl) kénlésében és pedig

a Németország által netalán el
követett mulasztások kérdésében 

uj fórumot kreál,
vagvis a jóvátételi bizottságot más 
szervvel helyettesíti, amelyben 
Franciaországnak nincs többségé, 

i bánom az amerikai „arbiter don- 
í fene.

— A londoni konferencia for
mális sikerrel fog végződni.

I A kérdés lényege továbbra is elinté
zetlen marad. A harc tart addig, 
amíg vagy l'i anciaorszáfj, vagy 
Anglia döntő súlyra nem jut.

Franciaország czidószerint ka
tonailag és d idmnéeini|a;r erő
sebb, Anglia közgazda-igilsg es 

pénzügyileg.

I Arra a kérdésre, hogy a külföldön tfl-
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HMr>«-k-« egyáltalán n magyar kérd*'- 
»nl. Hrhhardt 'I Igy '••• " ":t

Jártam Londonban. Páriában.
Rómában. S/eren-‘•óm volt n lon
doni an ■ rlkal n .l” k--v«-t tel 1- be 
ksálni. Azt tara ztrltnm, högv

a külföld azeméban nagyar kér* 
déa nlnca.

Honolulu, vary Karnr-aalb i kai 
rlóbbrrvalók, nilr.t in!. F„> -n én nem 
caodáJ kozom, mórt

rt a N/análás logikus knipolltl- 
kal következménye.

Beechto’d gróf 

hamis sürgönnyel erő ■•xakolta ks 
a moxgősitásS

A volt közüs hadügyminftzicriutn ssjtótőnSkének 
megsütbi-niíí leleplezése

A külföld nem hmer magyar 
dóst, cink

Bethlen latrán grófot Ideéri 
axerrti végi elrnül.

kcr-

MumzIaía Kernalt utálják. Jobban 
tvém. ha a bé! • P m' a>- ' - 

itbdníl. Ihirestik f'liu f 1 'l!l
k>.-é t'Junk. d' sajnre ■.inimb' <m 
ve‘.vek minkéi.^

Bra/áltam
riiiber<*kk« I » 
íh/tcni tfiluk,

miért kellett 
ügyet f.

I

miért kellett nz égi ' kó!» ■ .n- 
ugyrt frnnrln-l.is .ntimt r tor

tán kenoziiil IcbíinyolltAni?
Ví ért mm adott AnfjHa r{j>u • 

nrnriif llii/.i'U 1 gvis az angolo* ml 
1nk a koieM.ii h obl» i. • K
frnm liik semmit az angol i" nz 
— mondottam nekik - csuk urra 
lc*r jó, hogy

Mngy«ror*zágot bel< kergeshe a 
kisuntnntba

— Máomoru dolgok ezek • • • Teljen r«' 
ménytelenuég . ,, - f-J Zte be l.ckbnrdt
nyílni Kqw tnt.

Hcrlin. augusztus 10.
SccUfjcr Emil nyugahnazott al

ezredes, a 
K.vnr 
nőké 
közöl 
lifjer 
mindé 
háborús konfliktust. Berchlold gróf 
azoi.ban el volt szánva, hogy az 
uralkodó akarata ollenérr is k'-nyér- 
lörcHre v|gy.| a dolgot. .W i ánv hét 
plőtt kiderelt. hogv I'< > < iitold gróf, 

/ őri kül ü/ mi
in aláiráHu elölt tévedésből
úpy referált Ferenc Józ-efnok, 
bo"v a bosnvák haláron a nzerbek 
m<r r ií1 ik íz osztrák-magyar 
határőrséget ós ne/ryvoo embert 
iiílkollak. I?erei.< Jo/.sef erre 
aláírta nz ölébe tett mozgósítási pa 
rancsot, holol* csak egy lok.'i'is 
.isszeftizén volt mindössze rogy ha 

lottal.

les, n volt közös osztrák ma 
hadíigyrnini ztórlum sajtófő- 

< idel.es \ rkszaemlékezÓHeket 
a Na> :'>nal Zcllunfjban. See- 

. h ' /•/<'-■
a áron cl akarói kerülni a

Seidiger most I leplezi1 Berciitől 
dót, I. nőm i • < dett, han< m ml 
ölött n’ii’’' nelára ment \olna, 
ginyt hamisított, ebben

r'/r halottat IH illet cl 
A- n hami-dtott sürf/önnuel b 
rá az uralkodót, a mozf/ósitúsi 

parancs aláírására.

Az Angol-Magyar Bank Rísz, 
vínytársaság Igazgatósága, fel- 
ügyelöbizottsága és tisztviselői 
kara mily fájdalommal jelent:,

S(‘z‘liger szerint Kinsky Rudolf 
gróf, Schrall Ki falin gyerme-kkori 
jóba ráf ja 
Bér' hl o’.d 
Seelicmr 
cinikusan

— Mit 
az őri 
na n 
ka mi.

Seeligp’- alezredes lelepie. ' e a 
német fővárosban i legnr' : ■ ’-b

szinti'!! ér lesül ve volt
gróf h:» • .1 isi túsú >1 és 

sopá nk"dó felkiáltására 
í:.-\ válaszolt:
akursz, hiszen egyél.k-nt 

r úrtól sohasem, lehetet; •. >1- 
mozgo-átúsi parancsot kicsi-

*

Sínaut6-júrat3Krc 
térnek at a mastinvasuftik 
Nx Hctew és n Gyúr Sopron 
Cbonfurti vasút vonalam azep- 
•embsrbun mar forpnlomba he

lyezik a stnautú-vonatnkat
- *x nnt' i Xuptií ind diójától. —

A nlnantót nem Ic-óí ismeri a magyar 
kbMiuaáf. A hólioru alatt k* z.d.tt egy 
ki mm nálunk la i* nvrtlé lenül u k>zh k • 
ik-n-'l < • n praktikus módja, a al na utá
lta aoonbai., a katonai célokon túl. mind 
tnnlg nagyurnk lukuaa maradt.

A vallosott xaidaaáKi vUz.onyok. a 
ta>‘iik'’ r<ka a'»k ml aztán arra
ké»«t< tl<» ax óra?ur KM mngánxaa
utjfti, a Győr S”?ihii t te nfnrti é« a 
Al ni V (Arán < ••.•null I ■' ölt v 
álak) IvaHmlósáfAt, hogy alnanlójAratu 
hal rvmlMbToaliavn vonalain. A ainautó- I 
járatok rrndnirnnli.-Bc ar.mylngoaan kis 
lék b- ’< k •! •'* tt ettll K‘ '!*•■!,■•■( Jelen'. I 
a a* a« ok i h''gy » l t V ■ ■ •■•.Ij; | 
inAr a Kóz«*ljflvót»cn m<'pIndítjn a mautó 
járntahat arokmi n vonalakon, attmlyok- 
n«’k forgalma a* utóbbi <-vck'><’n jalonté- 
k(»ht« n in k• ' l • 11.

i
Lan r- i ito meg uj nntnk;.: n a kót tár- 
M»Mtf ctfjr n. inóke jelenleg Aua»- 
irtában tnrt.’ A- UK « rl’.ei . rét nr. autók 
<y«i’ *1 műn kAlntnít.

\ » n|< »»«-n»r| x e<». friict!, téten fűthető, 
villáin **:<Aknt gyártanak
• ■ fclnautrih méretet incir fofjAk rn-
• > ' i a w<»rui:< I li I. >i pniit » ,.»t s-rtlll*

IÁM |».

A • tnau!<A-*it érti’Mil.'iu szerint s*rp- 
«*’>'• r J^n Aliit-..k be n (••.„• .bűnbe, elé

rt* Aracv 
».t feltét- 
i ór lln-

• u6»»n a
■ kottook-

ii* »>a» 
v csat-

./? miniszterelnök 
visszatérésétől várták a politikai helyzet 

kibom okozását
Vára kozó állásponton az ellenzék

ai ’iimí üSi-yivá igaisiL^ 

folyó hó 3 án, hosszas szenvedés 
után elhunyt

Mogboldngult igazgatón'.; ti'.bb 
mírt egy negyedszázadon át 
gálta intézetünket odaadó mm ,t- 
Sággal, nagy tudással ós sok.•» rí i,. 
lankadó akarat *r(.vel. Körii' i : 
kezdte meg ptVyáját, tovékenyséi Jt 
óvröl-évro növekedő hatá.-Irörhen 
soha nem csökkenő lelkesedéssel 
egyedül bankunknak s a gondjuua 
bízott vállalatoknak szentelte, me. 

lyeknok a magyar Imzgazdasóg tön- 
v< való fojl st t te- 

klntotto élűtu legfőbb céljának.
Intézetünk nag.vtohefséyü igaz

gatóját, tisztviselői karunk önzetlen 
és nagylabor,.sült kartársát gyászolja 
az elhunytban, kinek omlóké min. 
(lenkor élni fog közöttünk.

Bndapost, 1924 augusztus 4
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o r.il I-ójoyi rendel leli i:.
Ennek a Léríh -nvk a megoldó .át már 

a közeli napokra gondolják, só’ bizo- 
■ nyos körök úry te ij;.!;, hogy ik Iliim 

nirg'i ke?.. ix után azonnul dönt, i olit i- 
ai körökben a b./.io-ra veszik, liogy 

•‘í a lépés--il a, luiiiisz.lerelnókm k Vü- 
rsonyici.al is Kikerül teljesen nic^béki- 

i- - mint ismeretes — l'ans Jó- 
miatt állnak 
a kormánnyal.

emlegetik 
,y momentán két 

■sro váró politikai kérd.' 
y előtt, nn ’yi.ck mik. nti r.: goi- 
• '■ -;.(•<( n I cfolyásolja az ő .zi po- 
lalakiihisát. Az egyik a í'öldre- 

kenl.'sc, a másik a uiuukunélküli- 
Politikai kö ükben úgy tudják, 

n kormói ny a 
j<> indulat ot ta n u s i tja

A politikai helyzet teljes mozdulat- 
l.'iio-agút politikai körükben xnuukatár- 
aunk előtt azzal uiagynrázták, hogy 
tnnid<n oldalon li<i'ilcn Ittvtin ui ü mi 
>ib,tlrri hi'ik haiali r< - t tul virj tk ti mcu- 1-;| 
nn>:.<lul<in I. < )/< »< •< /.
n politikai vihigban, bog> 
elnök balatoni nyári vakációját nem 
(öltötte leljeiwm télimül éa csupán a 

'PÓTt a.-ezónban felvetődött aktuális ki
sebb JelonlŐru-gü kérdéseket tartotta ma
gától távol, lllotvo bízta azokat helyet 
tcaóre. Vagu Józse' népjóléti mlniazter- 
ro. do unmil komolyabbon — « mint
cyyriick tudják — elhatdrozábban foy- 
lalkotott ónkkal a pditil 'i nrobidmük- 
kai. amelyek a nayy politikai irány jö- 
vő kialakultban célozn.k. Azt is beszé
lik politikai körökben, hogy -a minisz
terelnök uomeauk mairával ssenő cn vett 
n vi'zló alá bizonyéi kérdésekül, do síi- 
rá érintkezést tartott fenn égvén politi
kai pártok vezéreivel, akiknek vélemé
nyét szive, cn liallgat.a meg n kibonta- 
kotúirn vonatkozóan.

Ennek tulajdonítják politikai körök
ben, hogy az. ellenzék ia teljes passxt- 
vitáabnn éhezi n nyári vakáci-'1, s bár 
több alkalommal jelentő* kérd* r-ck kö
rül (Kimerült a Ház O"*eln\asanak a 
gondolata, nz t''tfé » I ,t-a érlelődhetett, 
mert «* clleii'.’- ki koiiö.'«-n - ahol tud
nak a mi i M/teielnök terveiről — art 
varjuk, livg> a k< .<|. ■ . ye?<i ’épéát a
kortn >.’> te.-ve meg. - nz ellenzéki tak 
tikn n ajd ehhez fog igazodni.

A- első inegmozxlulást politikai kö 
rökbvn a főváron! kormánybiztos kine
ve.,seben sejtik. A t umndj.ik. hogy 
Ibthlcn ken tervvel jfin ham ez a 
t.'nyhd.'n- chirc ány.t az eikÖvd-
k^tli rlhafárotdnknak.

NemftMÜC liberális, de kormánypárti ■ 
körökben is sokat I>c»«Mih k arról, hogy ] 
ti ireiy István van kts/etnclve n kor . 
nmnybisto-i allásrn. Bár H<>rety kör j 
nyerőiéből azt a hiteleden hangró infor- ' 
uHciót kaptuk, hogy II ircty Ifti'dn . 
remtni liüríílmr 
l'iíthtlui '1 knrMtifli'fbítfOfi 
il diritek ktirebru |
hoyy lUiret 
mellett tiki

ügy tudják i (‘-x'5'. . isonytt i,at p

saw

SZAKORVOSI,
IMI ><<>• »<» '.!*•

Veszek férfirvhíd

Viselt Itrllruhmt •n* Alkaórwt tr.
• IK

r———■
Iisí zsef elszólása

i nm<t élesebben
1 flrtugsólyozöí tan
! körükben, Imi
' in lé 
kormány

1 dósa lén 
litika ki 
forin 
ség. Politikai körökben 
hogy míft az utóbbiban 
leü< ■ Mzcbbmenö 
ég h'íjlandóntiyo! in fiiul bizonyos jelen- 1 
tőn százalékú lucyohhígra, atldin — ú'ty \ 
bes.i’lil — a földre/<>i n kérdésében II 
Iconnthot a leonugyobb litokzutoasűoba^ 
burkolt. '.Ur S.-nk. em tudja, hogy enid i 
gott val jjí.han mi van, de úgy sejtik, i 
hogy a kormány külső beavatkozás j 
miult k( -h-lteii u földreform gyors ke-! 
res/tülvitclét.

Ellenzéki oldalról hangsúlyozottan ' 
emlegették előttünk, hogy maya .\(tfí>/-\ 
iitudi (.i tii;edvctlenedve látja, houy a 
huta möfjött valami történik, s < :l az 
rlhcdfctlrn-'dist uz ellenzéki kisyazdul;1 
fel is akarjdk hasxadlnl arra, hofjy | 
Xaayatddit a inayuk céljaira m< r 
jék.

Arról is sok szó esik politikai kiiriik- 
ben, bog', a kormány az ős..i nemzet : 
gyűlés idejére bizonyos alkotmányjogi ! 
kérdések rendv csőt is napirendre tűzi.' 
Ezzel uz elhalari '. s-nl lieflilt >i n/ el- | 
lcn/.ékl polgári pártoknak akar kedves ! 
kednl. * ezzel nknrjn tompitan. nz cl- j 
lcii/éki huivikodv bevess. Let. A- .ikn’/i ;.' 
unyan méy nem dllapitoltdk mey. horji/ 
ai cyyet alkotnianyjopi javallatok, kö- 

d melyek és mila. n torr-miben '■ riil-l 
nek a nemzetyyülrz ilé, „ltl( ,lll;iyban' 
befolyásolja a hely: tel, hoyy a förúro !| 
si javaxlnlol-l.nl, illet ve az ezzel pmul- í 
hl haladó fÖrvényhato^ifji v<Uaszt‘isok-\ 
iái uóhi lörv nyiavus'.i!tul mikor r<- 
yezhrt a >:« m.-.’ly vi.’■ •.

Munkát, r-unk clő’t .- ..;,b ,u bcnva ! 
te't helyűn újólag nu gerősítettek a köz

i 
’ig.' .» ?..<»(/. > ..• ../< i ii-.llat i < t; r elő •- !

I .« »i 1'irtj.t /_• , g ,
a juvatlatot, m ni akarja a j </
tulkot My,«M MlwH/mda H

. ■ ’ 1
»<» Hím *, de am.ly k-ir. yt. lenül olyan

szemben

Az ftngobMacyar Bank 
Réssvénvtársasárj érdekkörébe 
tartozó alulírott iparvállalatok igaz 
Hatósága ós felűgyolóbizolt.iígamély 
fáj la lommal jelenti, -lioev

:/ wriw hajfnnrfd I 
i nihilt. SUU ' 
bizvtok abban, 

tt idó fi rs k:'lhi ffarmrifik 
i’ l t <. fffel- rikatdm asru

•nicsuk a fővn 
renrfaaóM eélj/ö 
k. d»» a« el len- 

tóinak, 1> >gy Ha.cczey «i 
Mesi roei raMutótotal ctak olyan lib. 
r.tlu !«' ifxíoyogi l rv< ínyei hajtan ó ■ 
*•>' >i .ii, uv ’ljul rétin rítt üthet

melynek különös

harcot provokálna a 
melynek belát hal öli'in 
volnának.

Heti :< hjnü!, s('n. | 
következményei j

az Angol-Magyar Bank Részvény
társaság ügyvivő igazgatója

folyó hó Bán hosszas szenvedés után 
elhunyt.

A megboldogult mint alti’írott 
vállalatok igazgatóságának tagja, 
vezetésükben tevékenyen közrenni 
ködött. ügyeikkel mindenkor szere
tettel és odaadással foglalkozott ós 
azok felvirágoztatása körül mara
dandó érdemekot szerzett.

Emlékét hálás szeretetne! 
megőrizzük í

Angol-Magyar Szállítmányozási 
Rt.

Bauxit Trust A. G.
Egercsehi Kőszénbánva és Port- 

land-cementgyár Rt.
„Égisz- Egyesített Gyógyfürdők, 

fogatlan és Szálló Rt.
Egyesült Építőipari és Hajózási Rt. 

Fehér Miklós Gépgyár Rt.
„Ferro" Vas- és Érckereskedelnii 

Rt.
Idegenforgalmi és Utazási 

Vállalat Rt.
István Téglagyár Rt. 

Kőbányai Gőztéglagyár Társulat 
Pesten

Kőszénbánya és Téglagyár Társu
lat Pesten (Drasche) 

Dr. Lipták és Társa Építési és 
Vasipari Rt.

Magyal Vegyipari Gépgyár Rt. 
Nycrgesújfalusi Cementgyár Rt. 

Ncgybótonyi Szénbánya Rt. 
Paschka és Társa Beim H. Rt* 
Újlaki Tégla és Mészégető Rt. 
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Hl von o tarsolyban?
Arról beszél a. fáma, hogy Bethlen 

István gróf miniszterelnök a közeli 
napokban visszatér a fővárosba s 
átveszi ismét a kormányzás gyep
lőit. Azt is beszélik a beavatottak, 
hogy a miniszterelnök hazatértében 
tarsolyában hozza a főváros admi
nisztrációjának végleges megoldá
sára .vonatkozó terveit. Ezt anual 
biztosabbra veszik, mert a lapok is 
megírták, hogy a miniszterelnök pi
henése napjait együtt töltöötte R-a- 
kovszky ivón belügyminiszterrel es 
Ripka Ferenccel Fonyódon és gya
kori eszmecserében pontról-pontra 
megvitatták a fővárosi választások 
módozatait s addig is az admi
nisztráció ideiglenes megoldását.

Nem tudjuk és nem is sejtjük, 
hogy mi lesz a miniszterelnök tar
solyában. Ha környezetétében jobb
oldalt Rakovszky Ivánt, baloldalt 
Ripka Ferencet látjuk, őszintén 
szólva a reménységeink is alább 
szállnak, hogy abban a tarsolyban 
tényleg madárlátta kenyér lesz-e, 
amivel a jó magyar örvendezteti 
meg kis családját. De valami okvet
lenül lesz a tarsolyban s azt a vala
mit nagyon várja a főváros közön
sége. i-ii i

Nyíltan megmondjuk, hogy ennek 
az exlexes fővárosnak agyonsanyar
gatott polgársága legalább is azt 
várja, hogy a miniszterelnök tiszta 
bort öntsön a kupába, ha .visszatér 
otthonába.

Nem mi mondjuk, mindenki ál
lítja, hogy ez az állapot tovább nem 
tartható fenn. Történnie kell vala
minek, bármi legyen is az. Történ
nie kell pedig annak, hogy a fővá
ros polgársága lássa, milyen szi
liekre festi a főváros képét a mi
niszterelnök. Azaz ezt sem kíván
juk tőle. Engedjen az alkotmányos
ság és törvényesség keretein belül 
szabad megnyilatkozást a polgár
ságnak. Ismerje fel. hogy eszmek, 
elvek, gondolatok állanak szemben 
egymással, melyek lényegben egyet 
akarnak: naggyá tenni Magyaror
szág fővárosát, de szemben altnak 
egymással a nüanszokban és eszkö
zökben.

Igen kérjük, hogy ennek a város
nak a polgársága, mely vérrel ve
rejtékez áldozatával fentartja ezt 
a várost, maga szabhassa meg bol
dogulásának útját. Ne egy kisebb
ség, hanem a többség akarata érvé
nyesüljön a főváros politikájában.

Úgy tudjuk, hogy a miniszterel
nök pihenése idején döntött és kész 
tervekkel jön haza. Milyenek ezek 
a tervek, nem tudjuk, de még mi
előtt megnyilatkoznék, tisztelettel 
kérjük, hallgassa meg belügymi
niszterének és Ripka Ferencnek vé
leménye mellett, a fővaros polgársá
gának is a kéréséi. Nem teljesít,het- 
len ez a kérés, de nem is olyan, 
amelyet vissza lehet utasítani.

A főváros polgársága kéri a mi
niszterelnököt. hogy a főváros ad
minisztratív vezetésében a közel
jövőben bekövetkező személyi vál
tozásnál a választása olyan férfiúra 
essék, akiben a főváros polgársaga- 
nak többsége megnyugodhat. Ez 
azonban csak egyik fele az eremnek, 
a másik tegye lehetővé igazán, ko 
molyán és nem egyoldalúan, hogy 
a választásoknál a polgárság aka
rata megnyilvánuljon.

Ne praeventive döntsön arról. 
Kogy liberális, vagy kurzus politi
kát akar, hanem engedje, hogy az 
urnáknál döntsön erről a főváros
nak az a polgársága, amely az ur
nák előtt a maga sorsáról határoz.

Ha ezt az elhatározást hozza ma
gával a miniszterelnök nyári pihe
néséről, akkor a főváros polgársága 
hozsannával köszönti visszatértét 
és ettől a naptól fogja számítani a 
főváros reneszánszának idejét.
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Milliárdos csempészet 
a SCiiisőváci úti vámsorompón át 

Letartóztattak két kereskedőt

— J Hétfői Napló munkatársától. —
Mióta a magasabb vámtételek ér

vényben yannak, élelmes csempé
szek .milliárdos értékű árut, csem
pésznek át a határon, anélkül, hogy 
egy fillér vámot is fizetnének a 
kincstárnak. De nemcsak az or
szágba csempésznek ilyen árukat, 
hanem ki is visznek innen. A pénz 
iigyőrség a vámőrséggel karöltve 
hosszabb időn át éber figyelemmel 
kísérte a csempészetet, de nagyobb- 
a rá nyu csempészetre nem tudott, 
rájönni.

Nehány nappal ezelőtt a külső 
váci úti vámsorompónál az éjszakai 
órákban két nagy szekér akart, át
haladni, úgy, hogy ne vegyék észre 
a fináncok. A lovak lépésben men
tek, de a fináncok mégis meghallot
ták a zajt, amit, a kerekek dübör
gése okozott és feltartóztatták a ko
csikat. Mindegyiknek a bakján a 
kocsis mellett, két, jól öltözött nrias 
külsejii ember ült. akiket, igazolásra 
szólítottak f< I. Az egyiket Zafír 
Kálmánnak hívták, állítása szerint, 
szatmári kereskedő, a másik pedig 
Schwartz Mór budapesti kereskedő. 
A kocsikban mintegy’

kétszázmillió korona értékű 
gyapjú- és textiláru volt.

Saját bevallásuk szerint már évek 
óta űzik ezt a mesterséget, rengeteg 
vámtétel alá eső textilárut, hoztak 
be igy az országba, aminek nagy-

A nyugdíjasok júliusra is

Késtek a szám fejtőségek : megbüntették a 
Pénzügyminiszteri rendelet

— A Hétfői Napló
’A köztisztviselők és általában I 

mindazok, akik az állampénztártól 
kapják fizetésüket, és illetményei
ket, kellemetlen meglepetésben ré
szesültek a napokban. A július havi 
fizetéseket tudvalévőén 17.600 as 
alapon számították ki a számfejtő- 
ségek, augusztus elsejére azonban a 
kormány bizonyára az áremelkedés 
ellensúlyozására 17.000-rn szállította 
le a szorzószámot. Ezt az intézke
dést mindenki úgy értelmezte, hogy 
a júliusra járó illetmények 17.600-as 
augusztusiak pedig 17.000-es szor
zóval számítandók ki.

A kiszámítási munkálatok egyf/j j 
t isztv lsei őkategór fák n ál re n d k ívül
elhúzódtak így történt meg, hogy

a nyugdíjasok júliusi fizetési 
többletüket csuk augusztusban 

kapták meg
és meglepetve konstatálták, hogy 
jóval kevesebbet kaptak, mint 
amennyit vártak. A szám fejt őségek 
Ugyanis

-4<

Vasárnap délelőtt 11 órakor ünnepelte 
meg a főváros éa a budapesti olasz ko
lónia Tiirr István tábornok, a magyar 
származású legendás olasz szabadsghős 
születésének századik évfordulóját.

A Hétfői Napló munkatársa az aláb
biakban számol be az ünnepség lefo
lyásáról:

Délelőtt tiz órakor rondőrcsapat vo
nult fel a kerepes! tometőbo. A bejá
ratnál két díszruháé lovasrendőr állt 
őrt. Bernt Tiirr István sírjánál kót- 
százlépésnylre átfogóban kordont vont, 
az áilamrendőrség díszruhán legénysé
ge. A kordonon kívül mintegy hatezer 
főnyi közönség gyűlt össze.

Két nemzet 
kegyelete Tiirr István sírjánál

Mussolini és az olasz hadügyminiszter sürgönye
— A Hétfői Napló tudósilójától. —

I Az ünnepségen megjelent Durini Er- | 
i cola di Monza őrgróf olasz követ, Föl- ■ 
, Icusházy, 7Alahy-Kiss alpolgármesterek, ( 
J Gárdonyi Albert levéltár! •igazgató, a , 
' kultuszminisztérium, a honvédelmi mi
nisztérium és a külügyminisztérium ki 
küldöttei. A csaknem teljes számban ki

I vonult olasz kolónia tagjai között Calvo ( 
herceg, az olasz szövetség tisztjei ós 
Santelli Ttalo is. A honvédség és csend- 
Őrsók képviseletében több magasabb

I rangú tiszt jelent inog.
Folkuaházu alpolgármester nyitotta 

[ meg a beszédek sorát. Hosszú beszédben 
méltatta Tiirr István emlékét. Ránmta 

! tott az olasz-magyar barátság ezttksé-

részét azután a román haláron át
csempésztél iegszállot.t területre.

A pénzügyőrök a rakományt és a 
két kereskedőt bevitték a pénz
ügyőrség épületébe ahol megállapí
tották, tekintettel a régóta, űzött 
csempészetre, hogy a. kincstár agy
esztendei valószínűsített kára leg
alább ötszázmillió koronát tesz ki, 
aminek büntetési tétele legenyhébb 
esetben is másfél milliárd korona.

Miután a két kereskedő a birság 
megfizetésére, vagy behajthatóságá
ra megfelelő fedezetet kimutatni 
nem tudott azonkívül pedig egyi
kük román, tehát idegen állampol
gár, a pénzügyőrség saját hatáskö
rében előzetes letartóztatásba he
lyezte őket s átkisértette az ügyész
ség Markó-utcai fogházába, ahol 
vámjövedéki kihágás címen indult 
meg ellenük az eljárás.

A'/ ügy iratait Kocsis ügyészségi 
alelnök hétfőn tanulmányozza át s 
csak aztán fognak dönteni abban a 
kérdésben, hogy fent art ják-e elle
nük az előzetes letartóztatást. A ke
reskedők egyébként ügyvédeik ut
ján most egyezkedni próbálunk a 
kincstárral és ha esetleg ez az 
egyezkedés eredménnyel iár, nincs 
kizárva, hogy visszavonják az elle
nük tett, feljelentési, ami azt jelenti, 
hogy az ügyészség el fogja ellenük 
ejteni a vádat, de ha fizetni nem 
tudnak, ug.v fogva maradnak.

« 17.000-es
71 yugdí fosokat, 
szorzószám ró l

tudósítójától. —
augusztus elsejétől kezdve 
17.000-es szorzószán)ot alkalmaz
nak a kiszámításnál tekintet 
nélkül arra, hogy a késedelem 
miatt még csak a. júliusi fizeté

sek kiszámításánál tartanak.

fgy tehát egyes városokban, igy 
Szegeden is, a nyugdíjasok önhibá
jukon kívül, az állami adminisztró-\ 
dó késedelmeskcdésc miatt megrö
vidültek.

Érdeklődtünk ez ügyben illetékes 
helyem ahol úgy’ informáltak ben
nünket, hogy

a ssfámfejtőségcJd pénzügymi
niszteri rendelet alapján dolgoz

nak igy,
mert a rendelet szerint az augusz
tus 1-e után kifizetésre kerülő öszs 
szegek csak 17.000-es alapon számít
hatók ki, akár júliusra, akár au- 
guszlúsra vonatkoznak.

i

I

Tolmácsolom a kormány cs az 
olasz nemzet háláját Tiirr István ne
mes alakja elölt, ki nagylelkűen ál
dozta fel a Garibaldi ügynek sok év 
munkáját, kardját és vérit"

M ussolini.
Az olasz hadügyminiszter, di Giorgío- 

nak az olasz követhez irt táviratát szin
tén Gerevich Tibor olvasta fel:

J nagy hazafi emlékének, Ki a 
Garibaldistdk seregében el'isdir ön
ként felajánlóiig kardját a filgyellen- 
ségért. küzdő Olaszországnak, majd a 
királyi sereg soraiban ku-;dött és a 
nagy király föhadsegéde volt — kül
döm ön által az olasz hadsereg meg. 
emlékezését."

vádirata
nagy fel 
Pál gya-

di Giorgio.
A táviratok felolvasása után a hon 

védholyőrség zenekara rázendített az 
olasz himnuszra. A jelenlevő katonák 
tisztelgésre emelték karjukat. .1 Pignc- 
telit herceg vezetésével megjelent fa
siszták mereven elörenyujtott jobbal 
tiszteleglek és kinyitjtott karral, feszes 
vigyázz állásban várták meg az induló 
Végét. Majd a magyar himnuszt ját
szotta el a zenekar. Ezzel bezárult az 
ünnepség.

I’úr pere múlva eloszlott a közönség 
és a legendás tábornok sírján csak ké.t 
koszorú mutatta az ünnepség nyomait.

vltÉz Hogy Pd! ttbornnsy 
Prónay elleni lniflsere$sértesl 
pőréből egyszerű rágalma

zás! pör lett
Elkészült az ügyészség

Nehány hónappal ezelőtt
tűnést kellett vitéz Nagy ... „.... 
logsági tábornok hadseregfő pa
rancsnok ama intézkedése, amely
ben megtiltotta a nemzeti hadsereg 
összes tiszt jenek, hogy Prónay Pál 
alezeredessel személyileg érintkezze
nek es vele együtt lovagias ügyet 
vállaljanak. E parancsra az szol
gál te lőtt, okot, hogy Prónay egy 
nyilatkozata miatt vitéz Nagy Pál 
tábornok hadseregsértési iierl lett 
ellene foly amatba. A hadseregfőpa
rancsnokság följelentése meg is ér
kezett az ügyészségre, amely azon
ban úgy találta, hogy Prónay ama 
nyilatkozata, amelyben következet
lenséggel gyanúsította meg a főpa
rancsnokot, nem a hadsereg, hanem 
Nagy Pál személye ellen irányult 
s ezért nem hadseregsertós címén, 
hovatelból üldözendő rágalmazás 
vétsége óimén indította nieg Pró
nay Pál ellen az eljárást.

Azóta az ügyben befejezték a 
vizsgálatot, a vizsgálóbíró az irato
kat indítvány tétel végeit, újból az 
ügyészséghez tette át, amely a hé 
tón már el is készítette .vádiratát 
Prónay ellen, amelyben inkrimi
nálta a sértő kijelentést,, hivatalból 
üldözendő rágalmazás óimén emelt 
vádal. Prónay védője Zboro.v Mik
lós dr. kifogásokat jelentett bo az 
ügyészi vádirat ellen g így most 
az iratok döntés végett a vádtanács
hoz kerülnek.

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

kakaóból készült

természetes erősítő 
tápszer

A legkitűnőbb uzsonna és reggeli
Egy kőzópdoboz ára 85.200.— korona 

forgalmi adóval együtt
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Mi történt Beliczay Böskével 
július hó 7-töí 12^ig a Rókusbán 
Gyanús körülmények közt bekövetkezett halála miatt hatósági 
vizsgálatot követelnek a hozzátartozók — Egy „szép, fedett láb- 
törés0 következményei — A gipszpólya és egy vaggón cement.

Árvái Rezső beadványa a vizsgálóbíróhoz
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Artista körökben két-hároin hét óta 
különös, megdöbbentő dolgokról suttog
nak egy neves kartársnőjük tragikus ha
lálával kapcsolatban.

Beliczay Böskéről, Somossy Károly- 
nak, nz első budapesti orfeum tulajdono
sának unokájáról van szó, akit julius 
7-én a mentők egyszerű lábtörésscl be
szállítottak a Rókus-kórházba és aki jú
lius 12-én, egy nappal azután, hogy tö
rött lábát gipszbe tették, meghalt.

A Hétfői Napló följegyezte a suttogó 
híreket s ismerteti minden kommentár 
nélkül, pusztán azt fűzi hozzá úgy a 
maga, mint Beliczay Böske hozzátartozói 
részéről, hogy a hírek és tények felso
rakoztatása a legtávolabbról som akarja 
méltatlan feltevésekkel érinteni a Rókus 
kórház nagytudásu és minden munkájá
ban tiszteletreméltó orvoskarát. Do kell 
foglalkozni ezzel a tragikus halálesettel, 
mert vannak körülötto olyan jelenségek, 
amelyek Árvái Rezső színészt, a Schmidt 
aréna helyettes igazgatóját, Beliczay 
Böske férjét arra késztetik, hogy felhív
ja rójuk a hatóságok figyelmét.

A szállongó híreket beadványba szán
dékszik összefoglalni Árvái Rezső és ! 
amint azt a Hétfői Napló munkatársá
nak kijelentette, a hét folyamén eljut
tatja a vizsgálóbíróhoz.

A „szép, fedett törés*'.
E beadvány elsősorban arra mutat rá, 

hogy julius 7-én, hétfőn, amikor a men
tők bőszé tiltották Beliczay Böskót. a Ró- 
kus-kórhúz i, Gulyás tanár, aki felvette 
őt, a következőket mondotta:

— Egyszerű, szép fedett törés. Gipsz
kötést kap; 3—4 nap múlva már haza is 
mehet, hogy otthon várja be, természe
tesen fekve, a pár hét alatt bekövetkező 
teljes gyógyulást.

A röntgen-vizsgálat mindenben iga
zolta Gulyás tanár első diagnózisának 
helyességét. Ami aztán 7-től 12-ig tör
tént, azt Avval Rezső a következőkben 
mondta el a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— A tanár ur azt mondta, hogy gipsz
kötést kap a feleségem, mi tehát vártuk, 
hogy az meg is történjen. Ehelyett úgy
nevezett pléhcsizmába tették a törött lá
bat s nbba volt kedden, szerdán és csü
törtökön is. Szegény feleségem jól érez
te magát, nagyobb fájdalmai nem vol
tak, do azért nyugtalankodott a gipsz
kötés elmaradása miatt. Meg is kérdezte 
az orvost, hogy miért nem kap?

Nincs a Rókusnak gipsze
— Most nincs a kórháznak gipszkötése 

— volt a válasz —, do ne nyugtalankod
jon nagyságos asszony, már intézked
tünk ...

— Pénteken reggel egy másik lábtö- 
réses beteg is sürgette a gipszkötést, sőt 
az egyik felajánlotta, hogy cementgyáros 
rokonával egy egész vágón gipszet kül
det a kórháznak.

— Azt nőm használhatjuk — mondta 
mosolyogva az orvos —, de különbon 
sincs szükség rá, mert délutánra már 
megkapjuk a gipszet.

— Pénteken délután 5 órakor tényleg 
meg is kapta a gipszkötést, szombat reg
gel pedig arról kaptam értesítést, hogy 
Kiessek ki a kórházba, mert agonizál. 
Kétségbeesetten rohantam hozzá, annál 
is inkább, mórt pnéteken délután 4 óra
kor, amikor elváltam tőle, még semmi 
baj nem volt Jókedvűen, nyugodtan ar
ról beszélgetett, hogy vasárnap már ha
za jön ...

a lelkiismeretemet azzal, hogy a halálá
nak körülményeire felhívjam az illetékes 
hatóságok figyelmét. Beadványomban 
megemlítem azt is, hogy

a katasztrófát három orvost vélemény 
háromféleképpen okolja meg.

Gulyán tanár ur azt mondta nekem., 
hogy valószínűleg egy ér pattant meg a 
szivében s szivvérzés miatt 
be a halál. Elischer tanár ur szerint a 
törésnél egy zsirc.sepp a véredénybe szí
vódva, f elhúzódott a szírbe s megakasz
totta a vérkeringést. A halotti bizonyít
vány pedig a halál okául agyvérzést ál
lapit meg. Kartársaim, akik látták a ra
vatalon, azt mondják, hogy olyan foltos

volt az arca, mintha brandot kapott 
volna.

— Mindezt megírom beadványomban, 
de abban is hangsúlyozom, hogy az or
vosokra, akik kezelték feleségemet, csak 
hálával gondolok s meg vagyok győződ
ve róla, mert tapasztaltam, hogy lelki
ismeretesen, kifogástalanul teljesítették 
munkájukat.

Mit mond a Rókus sebészeti 
osztályai

A Hétfői Napló munkatársa a gipsz
hiánnyal kapcsolatban kérdést intézett 
a Rókus-kórház vezetőségéhez, felvilágo
sítást azonban Wenhardt Károly dr.-nak, 
a fővárosi kórházak központi igazgató
jának szabadsága miatt nem kaphatott. 
A Rókus-kórház sebészeti osztályának 
ügyeletes orvosa a következőket mon
dotta:

—- Amennyi gipszpólyára szükségünk 
van, annyival rendelkezünk. Ez a tény; 

következett 1 minden ezzel ellenkező híresztelés nem 
felel meg a valóságnak s eredője nem le
het, más, mint rosszaknrat. Hogy valaki 
esetleg öt napig is nem kapott gipszkö
tést, az azért is lehetséges, mert egysze
rűen nem lohadt még le a megdagadt 
testrész, úgy pedig természetszerűleg 
nem lehet a gipszet alkalmazni.

Maga Ferdinánd királv
L nT 1 és ramint i' •* 
az oka annak, hogy n nát
tolta Braunnal, hogy XT* 
hatalmat. Nem a kWlytn •

erőt képvisel.8

utcai merényletet
Egy detektív „túlbuzgó" vallatása

— A Hétfői Napló munkatársától. —

.. lapok napokon keresztül fog-• A fiatalembert Budapestre 
lalkoztak Balla-Pap Géza vallomá- i és a toloncházban helyezték 
savai, aki magára vállalta a/. Er
zsébetvárosi Kör ellen elkövetett 
bombamerényletet. Már a nyomo
zás első óráiban kiderült, hogy 
Balla-Pap Géza vallomása nem igaz 
és a rendőrség most azt akarta 
megtudni, hogy ki bérelte föl a fia
talembert, hogy a rettenetes bűnt 
magára vállalja és kinek mi érdeke 
volt ebben. Fantasztikus találgatá
sok és híresztelések keltek s:\irny-, 
ra az ügy körül, míg végre vasár
napra tisztázódott az egész. Egy 
detektív túlbuzgósága kergette bele 
Papot a fantasztikus vallomásba, 
amelyikből egy szó sem igaz és 
amelyik tévútra vezette az egész 
rendőrséget.

Pap Gézát ugyanis Szabadkán a 
rendőrség elfogta azért, mert uno
katestvérének, Bállá Gézának útle
velével lépte át a határt. Innen, a 
szabadkai rendőrségről indtflt vi
lággá a szenzáció, hogy Pap beis
merte, hogy ő robbantotta föl az 
Erzsébetvárosi Kört. Pap az útle
vélhamisítás miatt reá mért börtön
büntetést kitöltötte és utána a szerb 
hatóságok kitoloncolták. így került 
Pap a magyar hatóság kezére.

A hozták 
el ad- 
dönte-dig, amig további sorsáról ____

nek. Pap vallomása szerint a to
loncházban K. detektív, aki azelőtt 
a nyomozótestületnél teljesített 
szolgálatot, vallatni kezdte a Do
hány uccai‘ bombamerényletről. A 
detektív nyílván érdemeket akart 
szerezni azzal, hogy Papot megmer
te úgy, hogy az a veréstől való fé
lelmében tücsköt-bogarat összehor
dott Héjjas Ivánnal való barátsá
gáról és egyebekről, amelyekből egy 
szó sem igaz.

Vasárnap délelőtt tisztázta az 
egész dolgot Schweinitzer dr. ren
dőrkapitány. Pap toloncházi sérü
léseiről orvosi látleletet vettek föl, 
majd berendelték K. detektívet és 
Schweinitzer kapitány hosszasan 
kihallgatta.

A rendőrség természetesen ismét 
titkolódzik„és mindennemű fölvilá- 
gosítást megtagad az ügyről. A 
Hétfői Napló tudósítója megbízha
tó helyről úgy értesül, hogy a de
tektív ellen fegyelmi eljárást indí
tanak, Pap Gézát pedig, akinek ál
lása, foglalkozása ftincsen, inter
nálni fogják.

A forrongó Románia
A statárium a Manuiu-Averescu akciót ellensúlyozza 
A kisebbségek vallási mozgalma — A konkordátum 
sérelmei — Amerikai protestáns bizottság Erdélyben 

Boér Elek dr. nyilatkozata
— A HétfBi Napló tudósítóidtól. —

Az utóbbi napokban Romániából és 
Erdélyből különös hírek kelnek szárnyra. 
A hírek bármennyire ellentétesek, any- 
nyiban mindannyluk megegyezik, hogy 
a közhangulat Romániában, nemcsak Er
délyben és Bukovinában, de a regálban 
is lényegesen megváltozott s abban je
lentős eltolódás következett be.

Ez a közhangulat egyenesen és nyíltan 
a Bratinu-rezrimet okolja nemcsak a 
gazdasági helyzetben beállott katasztró
fáért, de azért a politikáért is, mely a 
józan román körök felfogása szerint Ro
mániát elcnségessé tette nemcsak a nagy
hatalmak előtt, de a klsantant körei
ben is.

A hivatalos román kormány a szigorí
tott statáriumot bolsevista agitáció ellen 
tett óvintézkedésekkel igyekszik megma
gyarázni. Ezzel szemben mindenki bc-

bán kétségtelenül olyan feszült a han
gulat, hogy minden pillanatban kitörés
től lehet tartani. A hangulat ma az er
délyi és bukovinai románság körében 
már nemcsak regél-, de dinasztia-ellenes.

Három injekció
— Az I. emeleti 30. számú nagy kórte

rem lti-os ágyán feküdt. A mellette fek
vő betegektől tudom, hogy pénteken dél
után és esto, a gipszolés után nagy fáj
dalma! voltak. Óriási kínokat állt ki sze
gény asszony, úgy hogy Bállá dr. osz
tói yorvos két Injekciót adott neki. Szom
baton reggel kapta a harmadikat és pár 
órával ezután — klszenvodett.

Nem okolok senkit...
•— Én nem okolok, nem is okolhatok #jairt#Uí. jlzzci szemoon xninaenxi dc- 

sonkit. Az orvosok mind mcgktilönbözto-I szólt Erdélyben, hogy Romániában ko- 4 ♦ G in1 ol n n. m 1..’, n Inb «> fnln.Á .  , _ . » . . - ....tett ügyelőmmel bántuk azogény télért-, moly boleovlsta’ mozgalomról sző nlnoe, 
vemmel, do mégis meg kell nyugtatnom I ellenben úgy Erdélyben, sünt Bukovlml-

Veszedelemben Nagy.Románla.

Egy, a napokban Erdélyből hazatért 
mngasrangu tisztviselő a romániai hely
zetet a következő érdekes megvilágítás
ban Ismertette:

— Bár kétségtelen, hogy se Maniu, se 
’Avarescu, annál kevésbé a Vajda-párt 
nem gondolnak arra, hogy Romániából 
a mai összetételében köztársaságot csi
náljanak, arról azonban nyíltan beszél
nek, hogy Erdély, Bukovina és Bessz- 
arábia közt akarnak szorosabb kapcso
latot teremteni a regál megkerülésével. 
Ezután természetesen nem haboznának 
megteremteni a regál kizárásával a szo

rosabb állami együttműködést

A ron,í,1W kaikéig 
a konkordátum.

A magyarság , általában a i™», .

jogosítását jelentené papíron . 8S* 
Ságban azonban a helyzet nem az

A romániai konkordátum ügyében 
magyar egyházi méltóság muX" 
Banknak ezeket mondotta: ’

— A most aláirt konkordátum vél™ 
nyom szerint az erdélyi magyartó. ,a 
talán a romániai kathollkasség 
pontjából nem kedvező. “ * *

— Románia eleddig úgynevezett min-
volt’ “h°™ Hóma szab,*,, 

küldhette papjait. A konkordátum által 
ez megszűnt, s Romániában csuk romi, 
állampolgár végezhet rendszennon 
házi funkciókat.

— Még kirívóbb a helyzet, ha arra gon
dolunk, hogy ezután a román kormány 
közbejöttével fogja Róma kinevezni t 
magyarság számára a püspököket és & 
kanonokokat. Hogy ez mit jelent, wosak 
néhány óv múlva fog gyakorlatilag > 
lentkezni.

— Éppen ezért teljesen jogosnak látom 
az erdélyi katholikus magyarság állás
foglalását a konkordátummal szemben.

Boér Elek főgondnok a r». 
formátusok helyzetéről.

Bocr Elek dr. egyetemi tanár, aj «. 
déliy református egyház volt főgondno- 
ka az erdélyi reformátusok helyzetéről 
az amerikai bizottság ellenőrző kőrútjá
val kapcsolatban ezeket mondotta mun
katársunknak:

— Nemrégiben egy protestáns ameri
kai bizottság járta be Erdélyt, hogy s 
reformátusok helyzetéről közvetlen meg
győződést szerezzen. Ez a bizottság arról 
a szomorú tényről győződött meg. hofi 
az oláh kormány nemcsak a legjobb prt- 
testáns iskolákat záratta be, de elrabol
ták a magyar protestáns lelkésss-lakásó 
kát, birtokaikat erőszakosan és potom
áron kisajátították, a magyar protestím 
papokat magyarságuk miatt brutálisa 
bántalmazták és üldözték.

— A bizottság tudtommal mindenütt 
jegyzőkönyveket vett fel s azokat mun
kájuk bevégeztével átnyújtották az oláh 
kormánynak, amely ez év október IMI 
ígért vizsgálatot és választ.

— A választ érdeklődéssel várjuk, áe 
eredményt nem remélünk, de azért é j** 
formátus egyház minden üldözés dacara 
is teljesíti Erdélyben kötelességét.

ELRAGADÓ A
CSILLAGHEGY 
STRANDFÜRDŐ

h.ronl nagy u3I?m?de.MÓÁIhoB<it 
tártMrdO. étterem, cnkrémde. 
árak PAlfty tértél ■ "WeV'“rott 
külön vlll.mos Jíratók. — 

olcsó kombinált jegy®*
■abla.lS.U.l ’ A»4rtM7 "H



l! MHM írt# 
Wien az összes vádlottak megkapták 

aI ügyészi vádiratot
1 ‘két hónappal ezelőtt elkészült az 
•• 7í vadirat, amely tizenhat 
U?5ntpli gyilkosság cs sok rendbeli ^Ikos á? Kelének bűntettével 

Márffy Józsefet es bSfiait A vádiratot Drenk Béla 
^vanu.itott kivételevei mar vala
mennyien megkapták, Drenkuek 
azonban, mert el volt utazva, esők 
a "apukban lehetett az kézbesítem. 

Miután az összes gyanusitpttak 
most már írásban bejelentettek, 
hozy lemondanak kifogást jogukról 
s Igy a vádirat jogerőssé vált, sem
mi akadálya sincs már annak, hogy 
az ügy főtárgyalóéra kituzessek. 
Hónapokkal ezelőtt tudvalevőleg 
Fayl Ivor dr. tanácsa, mar kitűzte 
a francia, a cseh követség és a tör
vényszéki palota elleni ügyek tár
gyalását, de akkor az ügyészség in
dítványt terjesztett elő, hogy ezeket 
az ügyeket egyesíteni kívánja az 
Erzsébetvárosi Kör elleni merénylet 
ügyével s ezért a főtárgyalást elna
polták. Most, hogy az összes bomba
ügyek egységes vádiratban lettek 
vád tárgyává téve, a bűn tető tö r- 
vénvszék elnöke a napokban dönt a 
kérdés felett, hogy Fayl Ivor dr. ta
nácsának oszfja-e ki újból ezt a 
monstre ügyet, vagy pedig azt más 
tanácsra szignálja.

Értesülésünk szerint ezt a nagy 
horderejű, szenzációs lefolyásának 
ígérkező büupört a kijelölt büntető
tanács szeptember végefclé fogja 
tárgyalni, azért ily későn, mert az 
ügyben körülbelül százötven tanút 
Hl beidézni, kiknek legnagyobb 
része most távol van a fővárostól s 
így céltalan lenne korábbi határ- 
időre tűzni ki a főtárgyalást.

— Helyreigazítás. A Hétfői Napló 
nogHSHtus 4-i számába cikket Írtam, 
imielynek szereplőjét Eperjessy 
Béla uszóbajnok úrral azonosítot
tam. Kötelességemnek tartom kije
lenteni, hogy Eperjessy Béla úszó- 
hajnok urnák az egész ügyhöz 
semmi köze, az ő személye csak 
Hilyos félreértésből került a cikkbe 
és így akaratlanul megbántottam 
Eperjessy Béla uszóbajnok ur fedd- 
l'Otetl<’n egyéniségét. Amidőn — 
egyébként Jóhiszemű — tévedésem
ről meggyőződtem, rögtön a cikk 
megjelenése után felkerestem Eper- 
•Cf!W ®ó!a uszóbajnok urat és csa
liját, akiktől elnézést és bocsána- 

Mátkái Károly dr., a 
Hétfői Napló munkatársa.

Édesanyám!
arra kérem 

Biibbáuét ne főzzön nékem. 
I, ’!Ínáy<,fe’ se vegye meg, 
Veri a kezem ettől remeg l 
,'s ettől sápad! az arcom 
dszaka ettől nem alszom, 
ppen úgy, akár a nagyot, 

T jPl [s ,c,t^ vagyok.
adok jobbat százszor annál, 

Ajm párt ád, ami táplál, 
joiju és egészséges, 
Wy a legjobb, nem kétséges, 
Megveheti olcsó árért
* -Mrü István malátakávét

HÉTFŐI NAPLÖ

Schandl Károly 
„Kengérszükségletiink biztosítva van“ 
Valami kis fölösleg is marad az idei gyönge termésből. 
A földmivelésügyi államtitká r nyilatkozata a gyönge 

eredmény okairól
Az utóbbi időben igen pesszimisz- 

tikus hangok hallatszottak a ter
méseredményről, sőt egyesek tudni 
vélték, hogy a termés még saját ke
nyérszükségletünket sem fedezi. 
Munkatársunknak alkalma volt ez 
ügyben Schandl Károly dr. földmi
velésügyi miniszteri államtitkárral 
beszélni, aik a következőket mon
dotta:

— Idei termésünk gyönge volt 
ugyan, de a riasztó híreknek nincs 
alapjuk.

Tavaly 18 millió mázsa volt a 
terméseredmény, az idén 13—14 

millió,
aggodalomra tehát nincs ok, mert 

az ország kényérszükséglete biz
tosítva van,

sőt valami kis fölöslegünk is ma
rad.

— Nemcsak a mi termésünk volt 
gyönge, hanem Romániáé is, ahol 
még rosszabb az eredmény, mint 
nálunk.

— A gyönge terméseredmény ki
zárólagos oka az a

három füllesztően forró nap, 
amely junius végén valósággal 

végigégette a rónákat.
Péter és Pál napján zudult ránk ez 
az égető szárazság, ami ellen nem 
volt orvosság. Szerencsére nem min- 
denik megye sínylette meg ennyire 
a rossz időjárást Szatmármegyében

Szabaddá (eszik az összes listákat
Megszűnnek a behozatali és kiviteli tilalmak — Eliminálni próbálják 

a kereskedelmi szerződések nehézségeit
A kormány a vasúti ári fajavaslat 

parlamenti tárgyalása alkalmával 
azt Ígérte, hogy az egyes szomszéd 
államokkal folytatandó megbeszé
léseken enyhíteni fogják a vám
tarifa tételeit. Az egyes tételek 
azonban úgy látszik tulmagasak, 
mert — mint beavatott helyről ér
tesülünk —

egyetlen szomszédos állammal 
sem sikerült kereskedelmi szer
ződést létesíteni az uj vámtarifa 

törvényerőre emelése óta.
A nehézség mindig és mindenütt: 
a vámtarifa. A kereskedelmi kor
mány tehát arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy

a tarlfálís nehézségeket a beho
zatali és kiviteli tilalmak meg
szüntetésével próbálja elimi

nálni.
Eredetileg úgy tervezték az ille

tékesek, hogy 1926 július 1-éig,

Hittíer se eléggé antiszemita 
a bécsi kamposkeresztesek előtt

Fantasztikus elképzelések a zsidó kérdés megoldására — Nem
zetközi antiszemita kongresszust hívnak össze Becsben

Becs. aug. 10. ~
A Hétfői Napló bécsi szerkesztő

ségétől.) A germán fajvédők, tíz 
osztrák, németországi és cseh-né
met nemzeti szocialisták vezetői a 
napokban közös értekezletet tartot
tak Salzburgban. A konferenciáról 
mindössze szűkszavú kommünikét 
bocsátottak ki. Az értekezlet anya
gáról és határozatairól azonban nem 
tartották szükségesnek tájékoztatni 
a közvéleményt.

A Hétfői Napló bécsi szerkesztő
sége azonban hiteles információk 
alapján a következőkben beszámol
hat arról, hogy tulajdonképen mit 
L _L____ ' -----------
Aaroutattkl _ 
is akarnak ezek a germán kampóé-llassto;u<
Ír ArAovfaanV í * 110g> 111C

katasztrófáiig hatással járt a szá
razság. Még a vetőmagot sem adta 
ki a föld:

60 kilótól egy mázsáig terjed a 
holdankénti eredmény Szatmár- 

ban.

Ilyen minimumra alig van példa.
— Szatmárban mindenfelé any- 

nyira rossz a termés, hogy például

a zabot nem is érdemes leka
szálni, az állatokat egyszerűen 

behajtják a táblákba.
— Annál szomorúbb ez az ered

mény, mert

junius elején még rekordtermés
re volt kilátás.

— Szatmáron kívül, amely egye
nesen ínségesnek mondható,

Somogy-, Nógrád- és Abaujme- 
gyék is a nagyon gyönge ered

mény üek közé tartoznak.
— Vigasztalásul csak. az a körül

mény szolgálhat, hogy

a kukorica-, krumpli- és répa
termés jónak ígérkezik.

— Nagyatádi Szabó István föld- 
mivelésügyi miniszter ur máris 
gondoskodott a vetőmagszükséglet 
biztosításáról és igy reméljük, hogy 
jövőre sikerülni fog kiheverni az 
idei viszontagságokat.

vagyis a szanálási időszak vegfjp 
terminusáig teljesen szabaddá te
szik az összes listákat, most arról 
értesülünk, hogy a kereskedelmi 
szerződések vámpolitikai nehézsé
gei miatt a terminus másfél esz
tendővel előbbre került, vagyis

az eredetileg tervezett 1926 jú
lius elseje helyett már 1924 de
cember 31-éig feloldják az 
összes behozatali és kiviteli ti

lalmakat.
Vezető kereskedelmi körökben ezt 

az elhatározást sem tartják elegen
dőnek, mert úgy vélik, hogy a fo
kiba a vámtételek magasságában 
van. Ezzel kapcsolatban utalnak 
arra, hogy már kezdetben rámutat
tak n tarifális bajokra, Sándor Pál 
a feltétlenül szükséges módosítások 
egész sorát terjesztette a Ház elé — 
hiába. A kormány most a gyakor
lati követelmények hatása alatt 
kényszerül majd elhatározó lépésre.

Az értekezlet mindenekelőtt tudo
másul vette, hogy Kiebi Waltcr 
dr.-t, a kampónké resztes mozgalom 
apját és az osztrák szervezet volt 
elnökét kizárták a pártból, mivel az 
antiszemitizmus! nem akarta kitér- 
jetzteni a zsidó bankigazgatókra. 
Több felszólaló Hitler újabb maga- 
tartását is kifogásolta. Eszerint a 
bajor puccsisták vezére jelenlegi 
fogságában rcvidiálla antiszemita 
programmját és állítólag már nem 
haragszik oly nagyon a zsidókra.
mini azr/őf/. A konferencia azon' ~ ■ cs
ennek ellenére sem hozott határi* - kobany»l lOlgaii par
tot Hitler ügyében, hanem ezt ell.i-! -fQ z és Színt István Táp- 

avval a megokol.’ ó.s-.d, l _ . „ . .. ■
hogj meg kell várni, hogyan via.l-j

_________ í
kedik majd kiszabadulása utáni & 

A kampóskeresztea vezérek aür 
után az úgynevezett hazafias fegyn' 
veres osztagok kérdésével, az osz
trák Vaterlándische Schutzbiyidd.il 
foglalkoztak. Ezek a rohamosztagok': 
annyira beváltak (lásd a kloster- 
neuburgi, spillernl és Novosad-féleo 
gyilkosságokat), hogy a főfajvédők 
határozata szerint ezekből meg kell 
csinálni az ui nemzeti hadsereget.

A zsidókérdés természetesen is
mét alkalmat szolgáltatott egy cso
mó olyan határozathoz.melyek alap-, 
posan megvilágítják a kampóske- 
keresztesek mentalitását. Az anti
szemitizmus gyakorlati alkalmazá
sa érdekében a kővetkező rezolució-' 
kát fogadták el és elhatározták,, 
hogy harcot indítanak ezek meg
valósítása ügyében:

Külföldi zsidók egy naptári esz
tendőben legfeljebb 14 napig tar
tózkodhatnak Ausztriában, illetőleg 
ennél hosszabb időre nem kaphatnak 
beutazási engedélyt, vagy vízumot.

Külföldi zsidók csakis olyan mér
tékben és számban nyerhetned 
Ausztriában polgárjogot, amelyben 
származási országukban a szintén 
idegen zsidók nyernek. Az összes 
Ausztriában élő zsidók tartózkodási 
engedélyeit és állampolgár sági ok
iratait revízió alá kell venni, ffa a 
zsidók csak a legenyhébben is tilta
koznának a rendelkezések végrehaj
tása ellen, úgy újonnan létesitendA 
táborokban internálni kell az ösz- 
szes Ausztriában élő zsidókat.

A zsidók megfosztatnak úgy az 
aktív, mint a passzív választói jog
tól.

A zsidó gyermekek csakis külön 
zsidóiskolákba játrhaUuik. Az egye
temeket és egyéb főiskolákat a zsi
dók nem látogathatják. A zsidók 
vagyonait az állam és német faj
védő szervezetek javára cl kell ko
bozni. f .

Miután igy alaposan elintéztek a 
zsidók dolgát, kimondották, hogy a 
nagyhatalmak akarata ellenére is 
végre kell, hajtani Ausztria csatla
kozását Németországhoz.

A német kampóskercsztcseknek 
egyúttal kötelességük a csehek ellen 
is a legerélyesebben fellépni, a cse
heket minden vonalon háttérbe szo
rítani és mindent megtenni Csén- 
szlovákia felbomlasztására.

Az értekezlet utolsó pontja a nem
zetközi antiszemita kongresszus ősz-* 
szehivása volt. A fajvédők elhatá
rozták, hogy legkésőbb 1926. pün
kösdéig Becsbe összehívják az anti
szemita világkongresszust Az elő
készítés munkálatait az osztrák 
pártszervezetre bízták, amelynek 
meghagyták, hogy elsősorban a ma
gyarországi ébredőkkel és a román 
fascistákkal lépjen érintkezésbe. 
Ezek ugyanis már példát mutattak, 
hogyan kell az antiszemitizmust a 
gyakorlatban hatásosan alkalmazni. 
Értesüléseink szerint a germán faj
védők kiküldöttjei legközelebb Bu
dapestre és Bukarestbe utaznak a 
lehető legszorosabb együttműködés 
megalapozása érdekében.

Jtobllpénzéért
ne vásároljon rossz 
cukorkát^ Cukor
káink mindenki ébo a

SZENT ISTVÁN

szó vanprése ive . Va
lódi olajokkal és 
valódi,tisztaizek
kel készülnek. Kér
jen minden alkalom
mal kifejezetten 
SZENT ISTVÁN cukor
kákat.

Schutzbiyidd.il
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Auguszta Klr. hercegasszony 
u rákosllgetl Más meg

nyitásán
röbb ezer ember nézte végig a 

kléllltést az első napon

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Jitni királyi herceg fővéduökségc 

mellett vasárnap délelőtt kulturális, 
egészségügyi, ipari, guzdaségi és kézi
munka kiállítás nyílt mog Rákoaligo- 
Lcn, az állami elemi iskola termeiben.

Rákosiigetro délelőtt 10 órakor érke- 
MJtt meg a királyi hercegi autó, ame
lyen Auguszta királyi hercccgasszony, 
Zsófia királyi hercecgnő és József Fe
renc királyi herceg érkeztek meg kísé-i 
retükkoL A katholikus templom előtt a 
vendégeket az ál lám rendőrség nevében 
Petrilí József rendőrfogalmazó, a rákos
csabai kapitányság vezetője fogadta, 
majd Matzauer Oszkár pápai prolátus 
üdvözlése után misét hallgattuk. Mise 
után a szomszédos Iskolába mentek, ahol 
a Ealuszövotség és a Stefánia Szövetség 
vezetőinek üdvözlése után megtekintet
ték a kiállítás páratlanul értékes és ha
talmas anyagút.

A fenségek elsősorban a rákosligeti 
Intelligencia termét látogatták meg. 
Simkovics Jenő művészi rézkarcai, 
Doby Jenő nagyértékű művészi hagya
téka, Rákosi-Uitz munkái mellett Ko- 
tász Károly két kitűnő olajfestményei, 
B Dudevszky Béla menekült főjegyző fa- 
szobrászmunkái előtt időztek hossza
sabban. A sok értékes régi porccilán és 
üveg után, a rákoscsabai óh rákosligeti 
református egyház kincsei következtek. 
Háttá Árpád református esperes mutat
ta mog a fenségeknek az 1612-ből való 
Bibliát, amelyből mindössze öt példány 
van, az 1759-ből vuló anyakönyveket, egy 
.Pro memoriam"-pergamentet, amelyet 
1681-ben ástak ol a református tomplom 
renoválásakor és egy 1632-ben ötvözött 
nomcsvonalú úrasztali kelyhet.

József Ferenc királyi herceg különö
sen azt a primitív kiállítású Bibliát és 
Zsoütáros könyvet forgatta, nézegette 
hosszasabban, amelyet Nikolsk-lJssur- 
skij fogolytáborában sokszorosították a 
rabmagyarok, akik emlékezetből írták 
ihindkettő szövegét.

Tallián Zsiginondnó Árpádkori kösön
tyűt, papi mollcsattot, Dörner Lajos bé- 
lycgritkasúgokat, Frey Ferenc tanár 
pedig tanítványai iparművészeti cikkeit 
állította ki. A következő termek a kör
nyék érdekes népviseletét, kézimun
káit, szőtteseit csoportosította, majd az 
i®kolásgyermekek szlöjd-, lombfűrész- 6 
egyéb ügyes kézimunkái sorakoztak, s 
egy terein s a folyosók a Stefánia Szö
vetség áldásos működését példázta kép
ben és tárgyakban.

A földszinten a gazdag vadász,terem
ben egy hatalmas kitaszított vaddisznó 
keltett nagyobb érdeklődést, míg a 
szomszédos tormok a környék mezőgaz
daságénak, konyhakertészetének, h mé
hészetének fejlettségéről tanúskodtak. 
Igon izlésos és változatos volt a Han
gya-, s a MÁV-szÖvetkozet. kiállítása is.

A királyi hercegek a kiállítás teljes 
anyagát végignézték, s nagy elismerés
sel nyilatkozva arról, délután két óra
kor indultak vissza Budapestre. ,

Az

Magyar kir. udv. szállító

Séta a feltámadt tőzsdén
értékpiac és a londoni konferencia — Ismét nagy látogatottsága van 

a tőzsdének — Bizakodó a hangulat, de kevés a pénz
— Úgy nézze meg komám ezt a behe- 

mot nagy épületet itten, hogy rövide
sen ez lesz a város legfrissebb múzeu
ma, ahol spirituszban fogják őrizni azt 
a börziánert, aki utóljára papírokat vá
sárolt — igy aposztrofálta a minap egy 
ismert bizományos a tőzsdét, ahogy egy 
vidéki ismerősével a Szabadság téren 
összetalálkozott.

A pénteki tőzsdenap azután alaposan 
rácáfolt a javíthatatlan pesszimistákra, 
akik már-már a halálharangot akarták 
megkongatni a tőzsde intézménye fö
lött. A londoni konferenciáról érkező 
kedvező hirek szinte ogy csapásra biza
kodással töltötték el a kedélyeket s a 
nagyspekulánsok — a lehető legnagyobb 
óvatossággal ugyan, do — jelentős téte
lekben kezdték meg a Imvásárlást.

— A leányzó nem halt meg, csupán 
szendereg — súgta oda szomszédjának 
egy javíthatatlan liosszista, az egyre 
élénkebbé váló forgalom láttára.

— Szóval megint csak adni kell — 
szólt vissza a megrögzött lzontreminőr.

Ki egymással ellentétes vélokedások 
mellett is megállapítható, hogy a tőzs
dén pénteken egy uj elkeseredett pozí
cióharc indult meg a kínálat és kereslet 
között s a közeljövőben ol fog 
hogy elérkezett 
feltámadásának

dőlni, 
a már valóban a tőzsde 
időpontja.

Régtől fogva nőm ta- 
s kiáltozás tölti meg a

600.000 felett a piacnak ez a vezető ér
téke.

Ugyancsak lüktető forgalom tombol 
az arbitrázspiac másik reprezentatív pa
pírjánál, u Salgónál. Egy Alpár nevű 
tagbaszakadt, pirospozsgás ur stenori 
hangon kiáltja:

— Veszek Salgót 593-al, 59i-el, nem bá
nom 595-el.

Azonban áru seholsem jelentkezik. A 
Salgó árfolyama láthatólag utói akarja 
érni a Hitelt A tagbaszakadt ur már 
a 600-náI tart miro többen odaugranak 
hozzá s kérdő képpel merődnek rá.

— Bízzák csak rám, maguk nem tud
ják, hogy miről van szó — dörmögi re
kedtes szuszogással, miro egy rókaképü 
ur fölényesen jegyzi mog:

— Úgy látszik, hogy elöimádkozónak 
készül a közeledő zsidóünnepekre.

Általános kacagás; mire az aposztro
fált ügynök csak annál dühösebben 
vágja ki:

— Veszek Salgót 596-al. Száz darabot.

Tizenkét óra. 
pasztáit zsivaj 
tőzsde nagytermét és folyosóit A kulisz- 
ban, az arbitrúzspapirok rajonjában 
rendkívül ideges és feszült a hangulat. 
Mindenki Bécset várja, Bécs után orien
tálódik, Bécsből akar híreket, Becs az 
a bűvös szérum, mely ott vibrál az ide
gekben, véredényekben, a kalkuláló ce
ruzavégekben. A Magyar Hitel piacán 
ember ombor hátán tolong. A bankok 
tőzsdei diszponensei otthagyták exkluzív 
páholyukat s izzadva, bordóra váló kép
pel Búgnak utasításokat a mellettük 
nyüzsgő ügynökeiknek.

— Veszek 590-el, veszek 592-vel, veszek 
595-el — kiáltja a piac egyik leghango
sabb ügynöke, László Jenő. Hangja si- 
pitozó, asszonyosan vékony s úgy hang
zik, mint egy vizbefulónak a segítség 
kiáltása.

Az ember szinte keresi a mentőövet, 
amit odadobhasson neki. Néhány má
sodperccel később elhangzik a bűvös ki
kiáltás:

— Veszek 600-zal — s a piacot pár 
pillanat alatt bejárja a hir, hogy a Ma
gyar Hitel 600 fölött van. Ahová a hir 
eljut reménykedve villannak meg a te
kintetek, s tüstént szaporábbá válik a 
kereslet. Hogyne, hiszen jó egynéhány 
hónap múlt el azóta, mikor még a Hi
telért 600.000 koronát kellett fizetni. Egy 
kövér, kopasz ur menten ki is süti, hogy 
valamikor junius elején volt utoljára

I

Szokatlanul nagy tömeg szorong a 
Ganz-nál is. Szájról-szájra adják to
vább, hogy Lukács Nándor, a piac egyik 
koronázatlan fejedelme hatalmas 
leket vásárol Bécs számára.

— Nem Bécs lesz az, legfeljebb Pécs! 
— böki ki maliciózusan az egyik sihe- 
derképü tőzsdelátogató.

A tömegből félfejjel kimagaslik egy 
pápaszemes, hórfborgas fehérhaju 
Egy darabig fensőségosen tekintget kö
rül. mintha mi sem érdekelné az egész 
vad zsivajból, tolongásból. Egyszerre 
csak riadtan felkapja a fejét, fiatalos 
lendülettel odafurakodik. ahol a legna
gyobb a tolongás s miként a 
le az egyik ügynökre, aki a 
millió 260 ezerért kínálta.

— Megtartom, megtartom.
— Ezt ugyan olcsóbban is 

háttá volna — szólal meg csufondáro- 
san egy ügynök. Mire a vásárló ur fleg
matikusán viszonozza:

— Uram, eléggé ráfizettem már az ol
csó papírokra. Hátha a drágákkal job
ban jövök ki.

téte-

ur.

héjjá csap
Ganzot 3

megkap-

Valóban igy van teremből Z/aim JaiuS 

morov arca, Hoftmann “">•
kás, fürkésző tekintete, Hoch Hu 
miaszorü flziognomiájn ■ ó mu.ott láthatók a ff 
lárdsák mániákus ‘
mindig nem tudták waguUt í*?** 
hogy túladjanak a hároff^ff 
noumon, a 400-as Acélon, a 9o“i l?* 
len, hanem a középkor csodái? 
javíthatatlan bizakodásával vártff* 
sza a multévi angurztnanak * S? 
azdkellő kurzusait Sokkal többen , 
nak, semmint gondolnák. Hiff “í 
dául a Földhitelbank egyik 1X " 
ról köztudomású, hogy S '
óriási r^vénmakellie van « ff 
korma felelt összevásárolt Amerikai Bank ré.rvén^kMl 
köp sem hajlandó megválni tölo - ff 
a régi árfolyamot viszont nem S? 
Természetesen ogy bankdiroktornakS 
muszáj sietnie a papírja niffdff? 
val. Annál inkább azonban a ff 
Pénzügyietek uzsorakamatlábai 
fuldokló tömegeknek, akik egykor . 
Kévéjüket is kosztpénzből vették Motí 
azután kicsépelhetik a Kévéjük marad 
ványait...

•
Sajátságos képet mutat a SsakW 

piaca. A tőzsde e hírhedt papírja info 
mindig különös vonzóerőt gyakorol a 
napi spekulációra. Állandóan nagyszá
mú tőzsdelátogató rajzik a Szalámi 
„krecli“-jo mentén. Ámde amióta jó. 
egyuéhányan olvéreztek a Szaláml-rln- 
gén, a spekuláció látható respektuss<A 
kezeli ezt a részvényt. Úgy biztatják 
egymást a spekulánsok a Szalámi pia- 
cán a kötésre, akár a hideg medence 
szélén állingáló fürdözők noszogatják 
egymást a „fejesugrására. A vége az, 
hogy csak alig egy-két elszánt speku
láns merészel „beszállani“ — s a Sza
lámi pedig még mindig gőgösen ügyel 
az 500 fölött álló árfolyamának presz
tízsére. Sényi kapitány, a papír egyik 
menedzsere folyton biztatja az ismert 
bessz-spekulánsokat:

— Gyerünk csak a falnak uraim, le
hetőleg a fejjel. Majd csak betörik egy
szer. Persze nem a fal.

A spekuláció nem igen él persze a szi
ves invitálással s úgy mered a Szalá
mira, mint a vadászkopó a kis sün
disznóra.

Megszólal a vil lamoscsengő. Fólegy 
van. Vége a hivatalos forgalomnak. A 
zaj azonban egy pillanatra sem enyhül. 
A piao olyan, mint ogy forrongó kat
lan. Mintha egy óriási láthatatlan kéz 
kavargatná, dobálná össze-vissza bonno 
az embereket Az ügynökök verejtókes 
homlokkal loholnak a terem egyik végé
ből a másikba, majd ki a folyosókra.

— Hol vannak a kontreminőrökt — 
kérdi egy hájas, duplatokás ur a társát.

A kérdezett a vállát vonogatja.
— Nyaralnak. Az idén csak a kontre- 

min nyaral. A hosszisták mind itthon 
maradtak, hogy türelemmel kivárják a 
kánikulai hosszt.

Egevváry és Társa szobrász- és 
lakberendezési mütparváltalata

MUBnltg" mObútorok, mIMitiHívó telefón 8 József 102—36 intartaupBk

Byon a hangulat a tőzsdeteremben, 
Mig a büfféhez vezető folyosón hossai 
idő után ismét megpróbálnak az embe
rek egy kissé kedélyesek lenni. Persze 
nem túlságosan vidámak a kedélyesek 
sem, mert hátha az utolsó pillanatban 
mégis csak felborul a londoni konferen
cia, s a tőzsde lassú feltápászkodása 
csak múló jellegű lesz, mint már any- 
nyiszor volt. Tagadhatatlan azonban, 
hogy a hangulat erősen bizakodó. Egy 
ismerősöm odamutat a büffében egy so
vány, göthös urra:

■— No nézze csak, már megint zserból 
eszik az ipse uzsonnára. Hosszú hóna
pok óta csak tejet ivott. Bárki mit 
mond, valami van már a levegőben...

Pár pilanattal később az ipse hozzánk 
lép és 50.000 koronát kér kölcsön. Hogy 
kifizesse a zserbókat.

Ilyen hát a tőzsde. Bizakodó, de 
aggasztóan pénztelen.

udv. szállító

Alapíttatott: 1850 SENLER J g Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza 
Utánija dús raktáron levő legfinomabb.

szövetkülönlegességeit
Fóllzlet: Bécsi ucca 7. Fióküzlet: *
t cégnek a következő városokban vannak lerakatni: *
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HÍREK
Ullmann Adolf

rí „eve fcgldám a bankvilágban. 
TMtzázados szakadatlan munka 
megbecsülése volt az a jubilálni, 
amelyben az egeiz bankmag része- 
.Úmc a mgykoncepcióju bankvo- 
íSika vezérét, Ullmann Adolf bárót.

A nemes tradíciókon alapuló reá
lis is áldozatkész bankpolitika nagy 
bmnselőie ő, aki nagy célkltuzé- 
mkkel és messzebbreható szempon- 
Mkal vezette a pénzvilág ügyelt. 
Amikor a pénzvilág élete ezer 
Smilla és Charibalis közt bizonyta 
janiit vergődött. Ullmann báró ru- 
ndmos politikával, nagy tudassál, 
famsztalatokkal. megrakodva a ma
ga szolid eszközeivel vezette ki a 
iimnMpdt a veszélyből.

Ullmann báró neve a pénzmlag- 
fan az elvek reprezentánsát jelen- 
tette minden időben a könnyű faj- 
Miié konjunktúra felett.
^Ullmann báró pályafutása 50 év 
Mtt kezdődött, amikor erős alapo
kon épült fel az ország közgazda
sági élete. 1909-ben a Hitelbank ve- 
térigazgatói székében Horn féld. 
Zsigmond báró örökébe lépett, aki
nek nemes tradícióit senki méltób
ban mint 6, nem képviselte a gaz
dasági életben. A király 1910-ben 
főrendiházi taggá nevezte ki, 1918- 
ban bárói rangra emelte

Az ötvenéves munka jubileumán a? egész közgazdasági világ, a hi
vatalos világ, de ax ország népe is 
tisztelettel hódóit Ullmann bárónak 
is reális szolid alapokon mozgó 
gazdasági politikájának.

_ A Palma-ügy. Ez is magyar 
specialitás. Adva van egy kultur- 
hlstóriai szempontból egyáltalában 
nem nagy értékű festmény. Olasz 
festmény, ami hogy, hogy nem Do- 
berdó után, diadalmas harcaink so
rán került magyar kézre. Szóval: 
magyar kézbe jutott a hírhedt Ja- 
copo di Palma. És! És ezért a nem 
túlságosan értékes képért képesek 
vagyunk meghurcolni egy magyar 
-„vitézt* A legvitézebb magyar fő
tisztet, Sípos tábornokot! Magyar 
specialitás . . .

— Gázol a villamos. Pesterzsébeten a 
vilamos elgázolta özvegy Balog Mihály- 
né, 68 éves nőt. Súlyos belső sérüléssel 
^állították a Szent István-kórházba.

— Bűnvádi feljelentések egy bécsi 
bank ellen. Bécsi szerkesztőségünk 
jelenti: A Patzak & Co. bankház elr 
len, amely szombaton fizetésképte
len lett, a hitelezők a mai nap fo
lyamán számos bűnvádi feljolentést 
tettek csalás és uzsora cimén.

— öngyilkosság a Gellérthegyen. Zöld 
Zoltán 25 éves olpészsegéd a Gellérthe
gyen főbelőtte magát. Életveszélyes ál
lapotban szállították a Rókus-kórházba.

— Az osztrák szociáldemokraták Ismét 
követelik Cutigllonl letartóztatását. (A 
Hegeli Hírlap bécsi szerkesztőségétől.) 
Egy polgári per kapcsán a tárgyalást 
vezető bíró az aktákat az államügyész
séghez tette át és bünvád 1 feljelentést 
tett Camillo Castiglioni, az ismert bé
csi o’asz milliárdos ellen. Azóta már i 
több hónap múlt el, az államügyészség i 
azonban még mit sem cselekedett. Az 
osztrák szociáldemokrata párt a múlt 
hónap közepén már javaslatot tott Cas
tiglioni felelősségre vonása ügyében, 
azonban enek ellenére sem történt som
lai. Mostan az Arbelter-Zeitupg hosszú 
cikkben foglalkozik a Castiglioni élleni 
följ’lentéesel és megállapítja, hogy nem- 
<N,ak azért kellene elrendelni azonnali 
lót artáztató sát, hanem azért is, mivel 
uebizonyítáot nyert, hogy ő okozta a 
Bopositenhank összeomlását és elnökeé- 
Pe alatt összes aktíváitól megfosztotta. 
A szociáldemokrata párt immár nem 
akarja tűrni, hogy Castiglioni tovább
ra is, mintegy immunitást élvezve ga- 
rázclálkodhaseék Ausztriában és mun- 
kóstiintetZ-Beket akar rendezni Castig
lioni felelŐMégrevonáaának 6s esetleg 
etartóztatúBónak kierőszakolására.

brilliansokat
K...Í' ríebeiteket mindenkinél drágább.

u eréztcmpiommal szemben)

Ellogíait Ergsélietoán egy győri siitalót
Nyolcvannégy milliót költött el

—A Hétfői Napló tudósítójától —
A győri rendőrség értesítette a 

főkapitányságot, hogy Bauer László 
ottani kereskedő 84 millió koronát 
sikkasztott és megszökött Győrből. 
Bauer üzletfeleitől különböző áruk 
beszerzésére vett fel előlegeket, rö
vid néhány hónap alatt összesen 84 
inilió koronát, az árut azonban inog 
sem rendelte és a pénzt elköltötte. 
Mikor már nem sikerült a sikkasz
tást lepleznie, becsukta az üzletét 
és megszökött. Hozzátartozói' csak 
annyit tudtak mondani, hogy Bauec 
üzleti ügyben Budapestre utazótt

A főkapitányságon Varga István 
detektívfőfelügyelő csoportja indí
totta meg a nyomozást Bauer után. 
Napokon keresztül keresték minde

— Napilapot adnak ki a bécsi szállódé* 
sok. Bécsi szerkesztőségitek jelenti: A 
szállodások egyesülőié elhatározta, hogy 
a vendégek számára a jövő héttől kezd
ve napilapot ad ki, amely az idegenek 
számára az összes szükséges udnivaló- 
kat tartalmazni fogja és naponta min
den vendég ingyen megkapja. A Ho- 
tel-Zeitung nem akarja a rendes napi
lapokat pótolni, de vezetője és tanács
adója akar lenni a Bécsben időző ide
geneknek. A berlini szállodások már 
évekkel ezedőtt megalapították a maguk 
napilapját, a bécsi Hotel-Zeitung ennek 
mintájára készül.

— A Riedl—Perczel lakásügy epi
lógusa. Ricdl Alfonz, kárbecslő, 
mint ismeretes, még júniusban ösz- 
szeszólalkozott albérlőjével, Perczel 
Móric nyugalmazott főispánnal, 
akire többször rálőtt, úgy hogy a 
főispán ma is súlyos betegen fek
szik a Rókusbán. A lakásügyben 
most hozott érdekes Ítéletet zícs dr. 
táblabiró, aki kötelezte Riedl Al- 
fonzót, hogy Perczel lakrészét, a 
konyhával, vízvezetékkel és mellék
helyiségekkel együtt, 48 órán belül 
bocsássa Perczel korlátlan rendel
kezésére és egymillió korona pénz
büntetés terhe mellett eltiltotta a 
további birtokháborítástól.

— öngyilkossá?. Az Erzsébct-hidról a 
Dunába ugrott Bohusldv Amália 17 éves 
háztartásbeli. Kifogták és a mentők a 
Rókus-kórházba szállították.

— Két hamis takarékkönyv törté
nete. A múlt hét péntekén a Zerko- 
vita-bankban megjelent K. J. ser- 
tésnagyvágó és két darab, összesen 
180 millió koronáról szóló takarék
könyvre és egy 200 millióról szóló 
záloglevélre kölcsönt akart felven
ni. A bank megállapította, hogy a 
takarékkönyvek hamisak, mire a 
sertésnagyvágót őrizetbe vette. Má-* 
ra azonban kiderült, hogy K. J. 
a betétkönyveket egy Kronstein 
nevű egyéntől zálogképpen kapta s 
így kétségen kívül megállapították 
ártatlanságát. A sertésnagyvágót 
azonnal elbocsátották. Kr.onsteint 
körözi a rendőrség.

— öngyilkossági kísérlet a vendéglő
ben. Tegnap este a Szemere ucca 1. sz. 
a’atti vendéglőben ogy rokkant katona 
elővette Frommer-pisztolyát és főbe | 
akarta lőni magát. Egyik vendég észre
vette és megakadályozta tettét A rok
kant szinte önkívületi állapotban köve-1 
telte hogy engedjék meghalni. Az előhí
vott rendőrőrsr.oni a főkapitányságra kí
sérte, ahol előadta, hogyPcrsina Gyulá
nak hívják, nyolcvan százalékos rokkant, 
jegyzői állását elvesztette és mivel rok-| 
kantlllotékéből nem tud megélni, a nyo
mor elől akart a halálba menekülni. A | 
rendőrség a szerencsétlen embert átadta 
az Életuntakat Védő Irodának.

— Egy temesvári szélhámos kivándor
lási üzclmel Bécsben. A bécsi rendőrség 
a napokban letartóztatta Kollár Ferenc 
29 éves temesvári születésű utlovólha- 
m isi tót Mikor néhány hónap előtt 
Ausztriában olszaporodott a hamis útle
velek száma, a rendőrség nyomban Kol
lárra gyanakodott, eddig azonban nem 
tudott pozitív adatokat szerezni. A meg
bízott detektívek végre mostan felfedez
ték lakásában az elrejtett hamis pecsé
teket és útleveleket és ennek alapján 
letartóztatták. Kihallgatása során meg
állapítást nyert, hogy Kollár a haml6 
utlovelejckol nagyarányú kivándorlási 
akciót készített elő őszre. '

nütt, azonban nem tudtak’ ráakad 
ni. Végre Strausz Ferenc detektív- 
nek sikerült megtudni, hogy a sik
kasztó Erzsébetfalván egy ismerő
sénél húzódott meg és ott akarja 
megvárni, amíg ügyéről megfelejt
keznek, hogy nyugodtan utazhas
son külföldre. A detektív szomba
ton délután kiment Erzsébetfalvá 
ra, a jelzett lakásba és ott csak
ugyan meg is találta a megszökött 
Bauert

Bauer a sikkasztást nem is ta
gadta. A rendőrségen kihirdették 
előtte a letartózthtást elrendelő 
végzést és azonnal útba is indítot
ták Győrbe.

— Felrobbant revolvergolyó. Tóth 
István 12 éves gyermek a Zoltán- 
utcában egy eldobott revolvergolyót 
talált. Játszadozni kezdett a golyó
val, az fölrobbant és a fiú kezét 
összeroncsolta. A Szent Istyán-kór- 
házba szállították.

— Megmérgezte magát Lantos 
Géza tőzsdebizományos. Lantos 
Géza 43 éves tőzsdebizományos va
sárnap hajnalban 5 órakor tért há
zit Rákózf út 57. szám alatt levő la
kására. Háziasszonyának, akinél 
két szobát bérelt, azt mondotta, 
hogy ne költse fel egész délelőtt. 
Tizenegy órakor azonban már gya
nússá vált neki, hogy Lantos szo
bájából sémi zajt nem hall s ezért 
benyitott hozzá. Nagy rémületére 
az agy előtt holtan fekve találta 
Lantost. Azonnal hívta a mentőket, 
akik azonban csak a beállott halált 
konstatálhatták. Értesítették a fő
kapitányságot, s a rendőri bizott
ság megállapítota, hogy Lantos 
már tegnap készülhetett az öngyil
kosságra. Az asztalán jegyzetek, 
levelek volta, két törött pohár,, két 
darab 20 gramos veronai s nyitott 
dobozban valami ismeretlen Teher 
pohár. A levelek mellett egy szelet 
papíron ezek a sorok voltak ífva: 
„Kétszázezer korona és nem tudom, 
hogy ina még mit költők...“ Lantos 
valószínűleg először fel akarta 
akasztani magút, erre vall az a kö
rülmény, hogy az ablakkilincsen i 
egy összeesavart lepedő volt. A 
rendőrorvos még nem tudta meg
állapítani, hogy milyen méreggel 
követett el öngyilkosságot; az a kö
rülmény azonban, hogy a szobában 
nagy rendetlenség van, az ágynemű 
mind a földön feküdt Lantos mel
lett, arra vall, hogy a halál nagy 
kínok után következett be. A hátra
hagyott levelek Rónai Miksa dr. 
ügyvédhez, a Kereskedelmi Bank 
egyik igazgatójának és egy könyv
szakértőnek szólnak; a rendőrség 
címére nem hagyott vissza semmit. 
A rendőrségen valószínűnek tart
ják, hogy Lantos az öngyilkosságot 
anyagi zavarok miatt követte el. 
Lantos holttestét beszállították a 
töryényszéki orvostani intézetbe.

— Csaló vendéglős. Zavaros Fereno 
vendéglős különböző cseltogásokkal töb
bektől kicsalt százhetvenmillló koronát 
Zavarost a rendőrség elfogta és letar
tóztatta.

— Fantasztikus mese egy merényletről. 
A lipcsei magyar konzulátus átírt a bu
dapesti főkapitánysághoz, hogy állapítsa 
meg egy Hrem András nevű egyén elő
életét Hrem ugyanis azzal a mesével je
lentkezőit a konzulátuson, hogy egy szerb 
politikus ellen merényletet követett el 
és kérte a konzulátus pártfogását Más
nap azonban jelentkezett egy lipcsei ke
reskedő, aki előadta, hogy Hrem András 
tőle egy 150 aranymárkára szóló csekket 
kicsalt A lipcsei konzulátus mogkoresé- 
sére a rendőrség megindította a nyomo
zást

— Csendélet a Német uccában. Vasár
nap éjszaka a Német ucca és Rákóczi tér 
sarkán Kubányi Péter kőműves össze
szólalkozott egy barátjával. A veszeke
dés hevében Kubányit barátja háromszor 
hátba szúrta. Kubányit súlyos sérüléssel 
szállították a Rókus-kórházba. Merénylő
jét a rendőrség keresi.

— Erdélyből gyalog Bécsbe. Bécsi ezer- 
kesztőségünk jelenti. Néhány nap előtt 
a rendőrségen megjelent ogy e7nhor, aki 
előadta, hogy Wagner Józsefnek hív
ják, esztergályos, teljesen vágj ontalan 
és útlevél nélkül gyalog jött Magyaror
szágon keresztül Bécsbe, mivel azt re
mélte, hogy itt munkát talál. A rendőr
ségen közölték vele, hogy visszafogják 
toloncolni Erdélybe. Teguap akarták el
szállítani, ekkor azonban újabb kihall
gatásra jelentkezett és elmondotta, hogy 
tulajdonképpen hamis nevet mondott 
be, mivel a valóságban Varga .József
nek hívják. Eszeágábau sincsen Erdély
be visszamenni, csak azért találta ki 
ezt a mesét, hogy amíg munkához nem 
jut, a rendőrségen élelmezzék. A bécsi 
rendőrbirósAg azonban nem ismer tré
fát, 24 órai elzárásra és nyomban! ki
toloncolásra ítélte Varga-Wágnert ha
mis név bemondása miatt.

— Helyreigazítás. A Hétfői Napló 
legutóbbi számának „Csendőrök ke
resték a miniszterelnökségen Göm
bös Gyula választási titkárát" című 
cikkével kapcsolatban, megjelent 
szerkesztőségünkben Eperjessy 
László úr és arra való hivatkozás
sal, hogy többen őreá vonatkoztat
hatták a cikk adatait, annak meg
állapítását kérte, hogy Gömbös 
Gyulának a választások alatt tit
kára nem volt, ellene semmiféle 
bűncselekmény miatt eljárás fo
lyamatba , nem tétetett és a cikk 
adatai azért sem vonatkozhatnak 
reá, mert Öt év óta Csehszlovákiá
ban nem is járt és letartóztatva 
nem volt. — Eperjessy László úr 
tényállításait előttünk okiratokkal 
igazolta és így' mi1 készséggel kije
lentjük, hogy a fen thivatkozott 
cikk adatai nem vonatkoztathatók 
őreá.

A cikk írója is sajnálatát fejezi 
ki, amennyiben a cikk adatainak 
félreérthetősége miatt Eperjessy 
László úr személye kedvezőtlen 
megvilágításba kerülhetett.

— A belgrádi kormány megengedi 
a jugoszláviai magyar párt műkö
dését. A Bácsmegyei Napló mai 
száma a következő helgrádi jelen
tést közli: A Bácsmegyei Napló 
belgrádi szerkesztősége feltétlenül 
megbízható és jól értesült helyről 
azt a bizalmas információt szerezte 
hogy a magyar párt működése né
hány napon belül lehetővé fog 
válni. Rajtunk kívül álló és itt nem 
ismertethető okokból nem bízhatjuk 
egyelőre nyilvánosságra, hogy a 
magyar párt’feloszlatását elrendelő 
rendelet visszavonása milyen for
mában fog megtörténni és nem áll 
módunkban erről egyelőre közeleb
bi részleteket közölni, azonban már 
legközelebb részletesen is ismertetni 
fogjuk, hogy milyen, módon jött 
létre, és mit tartalmaz az új kor
mányintézkedés és milyen módon 
állítja vissza a magyar párt mű
ködésének jogát

Meglepő ágakat fizetek 
viselt févfivu kdkért 
Wertheimer Oy. Zichy Jenő u. 23. Telefón 165-23 

AAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ^aAAAAAA, 

RÉSZLET
FIZETÉSRE 
olcsó napi árakon 

tetőtől-talpig 
ruházkodhatnak
budapesti lakások, főbérlők minden 
elképzelhető ruházati cikkben fénye
sen felszerelt évek ót fennálló, szo
lidnak elismert részlctüzletemben

SOMOGYI MÁRK
ÜLLÖI-ÚT 41. SZ, FÖLDSZINT 9

Nagykörút mellett
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fl Bankok harca A bankok engedélyt kértek a kormánytól
o vűrosi Bank Miihiteiezési áron yhorono névér éKli zálotieueleli üihocsátdSGra

csekkje ellen
A Vűrosi Bnnk — mint ismeretes — 

Bjahbnn elnyerte annak a monopóliu
mét, hogy a vasúti áruforgalom tarl- 
fális elszámolásának megkönnyítése ér
dekében, egyedülállóan, megfelelő csek
keket bocsásson a szállítók rendelkezé
sére. A bankok egy része — látható
lag — nőm igen tud most abba beletö
rődni, hogy ezentúl nem bocsáthat a 
felek rendelkezésére — megfelelő dijak 
ellenében — garanciális hltollevalekot, 
e arra bírta a kommlttensel egy részit, 
hogy a Városi Bank fuvarcHj-hitelozéal 
fizlszlémája ellen állást foglnljon, Illőt- 
,vc ragaszkodjék tovább is ahhoz a jo
gúhoz, hogy a saját bankja utján szer
zi meg magának a megfelelő hitelgaran
ciákat. Mint értoeülünk, az elégedetlen
kedő bankok oppoz.iciója teljesen med
dő. miután u vasút és a Városi Bnnk 
között immár végérvényesen létrejött a 
fuvardíjak hitelezésére vonatkozó azer- 
’ződéfi, másrészt pedig a Városi Bnnk 
hosszú hónapokon út. tartó munkájának, 
éa nagy költségeket fölemésztő külföldi 
tanulmáuyutainak eredménye volt a 
most életbelépő koncepció, moly u jövő
ben valóban óriási munkamogtakaritást 
fog jelenteni a külön félő gnraneialevo- 
lek garmadájával cddJg dolgozó MÁV- 
nok.

Dollárra konvertálják a népszö
vetségi kölcsönre befolyó valutá
kat. A Tóbe kebelében működő le
bonyolító szindikátus, mely a nép
szövetségi kölesön magyar részé
nek plasszirozását intézi, legutóbb 
abban állapodott meg, hogy a köl
csön számára befolyt, különféle va
lutákat egységesen dollárértékii kö
telezvényekké fogja konvertálni, 
miután a népszövetségi kölcsön ki
mondottan dollárértékben volt kon- 
témplálva.

Nincs szó n Belvárosi Takarék és a 
Fabank fúziójáról. Legutóbb oly hírek 
terjedtek cl pénzügyi körökben, hogy a 
Fabank rövidoson he. fog olvadni a Bel
városi Takarékba. .Tó helyről nyert érte
sülésünk szerint a fúziótól egyelőre szó 
sincs a kát Intézni között. Mindössze any- 
oyl a valóság, hogy nma kisebb bank
intézetek Nórában, a molyok legutóbb tu
dós szándékkal közeledtek a Belvárosi
hoz. olt szerepelt a Fabpnk is, anélkül 
azonban, hogy konkrét megbeszélésekbe 
sor került volna.

A cukorgyárak Londonban meg
felelő termelést hitelt szereztek. 
Mint ismerőies, a cukorgyárak hoz
závetőleg 2 billió koronában állapí
tották meg azt az összeget, amelyre 
a cukorgyártási kampány lebonyo
lítása végett szükségük van. Miután 
a hazai hitelviszonyok mellett ojjy 
ilyen horribilis összeg előteremtése 
nem igen lehetséges, a magyar cu
korgyáruk több vezelőexponense 
már hónapok óta a külföldi tőkeér- 
rlekelfaégekkel folytat tárgyaláso
kat egy nagyobb bité) előteremtése 
érdekében. A legújabb hírek szerint 
most a londoni pénzpiacon a ma
gyar cukorgyárak képviselői óriási 
eredményt értek el, amennyiben a 
termeléshez szükséges hitelnek több 
mint a felét az angolok hajlandók 
igen kedvező felölelek mellett a ma
gyar cukorgyárak réndelKőzésére 
bocsátani.

KotlrOMák 
kötvényeket, 
oépstóvetaégi 
rozni fogják . ... ...
nyugodt országok tőzsdéinek példájérn. 
Ezeken a tőzsdéken, mint például a lon
doni, római, stockholmi, amszterdami és 
new-yorki tőzsdén most folyik a magyar 
kölcsönkötványek nagy keresetnek ör
vendő címleteinek bevezetése. Ez a hely
zet adta meg annak szükségét, hogy most 
a magyar kormány is gtmdsokodnl akar 
kölcbönkötvények nagy korosletnrk őr
séről; Uyon módon akarja elősegíteni, 
hogy a kötvényei tulajdonosai bármikor 
előnyös urou mobilizálhassák ár bókái kot.

a ntpMövetség! kölcaőn- 
Arról értesülünk, hogy a 
kölcsönkötvénycket koti- 

a budapesti tőzsdén is, a

Alapi Béla igazgató az új záloghitelek kibocsátásának 
a lehetőségéről

A gazdasági körök véleménye j Kétségtelen, hogy ezen a ponton 
megegyezik arru nézve, hogy a nie- j óriási propagatív munka vár a 
zőgazdíisági többtermclés alihg lesz. záloglevelek kibocsátásával foglal- 
keresztül vihető megfelelő jelzálog I kozni kívánó intézetekre, miután 
kölcsönök nélkül. A záloglevelek* 
újabb kibocsátása azonban a jelen
ben még meglehetősen problémá
nk js, miután egy egész sor feltétel
hez van kötve ennek a hitelforrás
nak újabb igénybevehetősége. Al
kalmunk volt erről a kérdésről 
Alapi Bélával, a Belvárosi Takarék 
Ügyvezető igazgatójával beszólni, 
aki a következő képpen nyilatko
zott:

— A záloglevelek újabb kibocsá
tása három fázishoz van kötve. El
sősorban

uj értékálló Hdusu záloglevele
ket kell kreálnunk, 

miután csakis ily cimietek lehetnek 
arra hivatva, hogy a tőke bizalmát 
felkeltsék. Erre nézve a záloglevél
kibocsátással foglalkozó intézetek 
máris engedélyért fordultak a pénz
ügyi kormányzathoz s kétségtelen, 
hogy rövidesen birtokunkban lesz
nek az erre vonatkozó meghatalma
zások.

— A második fázis az. hogy
meg kell teremtenünk a zálog
levelek értékesítésére alkalmas 

piacokat.
helyre kell állítanunk mindenképpen 
az összeköttetéseket azokkal a kül
földi piacokkal, melyek a múltban 
a magyar záloglevelek hálás elhe
lyezkedési terrénumául szolgáltak.

mindenekelőtt ismét bele kell plán
tálnunk a külföldi körökbe a ma
gyar gazdasági konszolidációba 
vetett bizalmat. Ehhez pedig meg
felelő tények kellenek.

— Harmadsorban pedig egy min
denképen megbízható.

a kötelezettségeit ko molya n
vevő adóstömegre

kell szert tennünk.
— Ami a legutóbbi pontot illeti, 

itt korántsem elégedhetünk meg az
zal a mai helyzettel, hogv az ingat
lan árverések megtartásának módja 
tekintetében a Földbirtokrendező 
Bizottság szinte diktatórius hata
lommal rendelkezzék és elüthesse a 
hitelező részvénytársaSágokat avagy 
a nem kívánatos elemeket az árve
rezésen való vásárlás jogától.

Amig ez a klauzula fenn fog 
fog állani.

alig hihető, hogy a komoly külföldi 
tőke ilyen hiányos biztosítékok 
melleit szóba, álljon velünk. Meg
győződésem, hogy ezt a klauzulát 
a gyakorlat, egyszerűen cl fogja se
perni, miután a hiteligények nap- 
ról-napro erősebbednek s a hitelt 
igénylők nyomása alatt a kormány 
kénytelen lesz revízió alá venni a 
földbirtok árverezhetőségére vonat
kozó korszerűtlen megkötéseit.

>íNííIMsiiiiiimíííh. 
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M Hétfóa Napló bécsi „nkmuóa bének telr/onjelentése.) A n’,"6 “S* 
Joz.tt romíui-aszlrák tárgyaltod?* 
delegátusok megállapított TÍ? * 
megbeszélések során néhány 
Jós Is felmerült, amolyokaek elSJZ 
csak az összes utódállamok beronáT 
val loheteógc. Különösen két kórét 
vár ilyen formában történő elintézd 
nz állam adományok a a póstatakarék" 
pénztárak problémája. MegállanJL 
történt arra vonatkozólag, hogy S 
a kérdéseket az érdekelt államok s«n. 
tembor havában Béesben tárgyalják L 
A Hét föl Napló bécsi szerkesztőségének 
értesülése szolint nz utódállamok e kon
ferenciája szeptember 26-án fog Bf» 
ben megkezdődni, az esetleges megegye, 
zést a delegátusok azonban már agy 
tijabb. Kómába összehívandó konleren- 
cián írják majd alá.

Bizakodó hangulatban Tolyt le 
a vasárnapi magánforgalom BéGSöen 

Az elmúlt hát mérlege — Emelkedések 1000-től 
1>/4 millió koronáig — A valutapicon szilárd 

a magyar korona
, Becs. augusztus 10.

(J Hétfői Napló bécsi szerkesztő
sédének tclefonjelcntésc.) A hét ele
jén kezdődött bizakodó hangulat
ban zajlott le a vasárnapi magán
forgalom is. Az árfolyamok, nem
csak, hogy megtartották előző napi 
nívójukat, de számos kötés történt 
magasabb kurzusokon is. \ fonto
sabb papirosokban a következő ár
folyamok alakultak kf: Anglobank 
220—250.000, Wiener Bankverein 125 
- 130.000, Bodencredi tan s falt 288— 
288.000, Angol-magyar bank 43— 
45.000, Brit-osztrák bank 13 -14.000,
Pesti maní/ar kereskedelmi bank
1,200.000 nfatt és felelt. Mriai/ar hi
tel 340—550.000, Osztrák hitel 180—

A papiros neve A hét olején A hét végén
Anglobank 198.000 222.000
Bankverein 112.000 125.000
Bodencredit 287.000 286.000
Osztrák kitol 154.000 182.000
Magyar hitel 51.3.000 549.500
Lünderbnnk 256.000 378.500
Nordbahn 11,600.000 12,800.000
Allamvosut 468.000 *475.000
Alpi no 368.000 400.000
Koburg 86.400 38.300
RimamurAnyi 113.000 H7.000
Salgótarjáni 520.000 538.000
Magyar kőszén 2.800.000 3.950.000
Trifaili kőszén 420.000 415.000

181.000, EscomptfgcuMschaft 290- 
300.000, Lönderbank 278— 275.000, 
Merkúr 125.000 körül, UworibaMfc 
158- 160.000, Alpinc 385—400.000. X/- 
lamvasut 472—478.000, Nordbahn 
12'/’--13 millió, Krupp 205--210.000, 
Salgótarjáni 535— 540.000, Magyar 
általános kőszén 3 millió alatt és fe
lett, Urikány 930—940.000, Fanto 
225—230.000, Skoda 13.150-13,200.000 
korona.

A lefolyt hét általában az árfo
lyamok erős megszilárdulását ered
ményezte. Sokan úgy vélekednek, 
hogy ez a szilárdulás egy újabb 
hausse előfutára. Mindenesetre ér
dekes a fontosabb papírok egy 
mérlegét felállítani:

Hajótörés előtt az osztrák pénzin
tézeti központ terve. A bécsi ban
kok magyar mintára pénzintézeti 
központot szeretnének felállítani. Az 
erre vonatkozó tárgyalások immár 
hetek óta folynak. Bécsi szerkesztő
segünk mostan azt jelenti, hogy 
sem a kormány, sem a postataka
rékpénztár nem hajlandók az alapí
tásban részt venni, ngy hogy fiyea 
körülmények között igen kevés re
mény van az osztrák pénzintézett 
központ felállítására.

A Fővárosi Malomegyesülct közgyűlése. 
A Fővárosi Mafomegyesülot szerdán tar
totta XXVI. rendes közgyűlését liacher 
Emil elnöklésével. Az elnöki jelentés 
megemlékezik Langfclder Elöli halálaiéi 
majd visszapillantást vet az egyesülrt 
egy évi működésére. A jelentés ismerte
tése után a választást ejtették meg* 
amelynek eredményeként az egyesület 
elnökévé Bacher Emilt, a Viktória G& 
vezérigazgatóját, társelnökévé Stux Sán
dort, a Budapesti Gőz vezérigazgatóit 
és alolriökévé Katona Zsigmondit, a Gi
zella Gőzmalom vezérigazgatóját válást- 
tőtták meg.

100.000 font-os külföldi kölcsön 
egy nagybanknak. Feltétlenül hitelt 
érdemlő hely/ől azt az információt 
kaptuk, hogy legutóbb egy 
nagybank számára egy külföldi 
konzorcium 100.000 angol fontos hl; 
telt ajánlott fel 3 esztendőre, évi 
12 százalék kamat mellett, kifejezet; 
ten a mezőgazdasági invesztíciók 
céljára.

heti

emelkedtek 
összes többi

Különbség 
+ +
+

24.000
18.000

1.000 
27.000
86.500
17.500

■’nVSIiMriilcIHirt
Egész finom minős. ias ezer K

Hasonló mértékben 
aeinte kivétel nélkül az 
papirosok i«.

A devizapiacon az árfolyamok a 
jegybank devizaoszlályánnk lég- 
utóbbi hivatalos kurzusai körül mo-

zogtak, a magyar

__
I 1,200.000 

-I- 7.009
-!- 32.000 + 4* — 
+ 18.000 
+ 150.000 
- 5.000

korona azonban

rrnrÍL

1.900
3.200

lizöBSSSS
27-30 számig ___________

1 ©ária 18—22 számig «
1 valMi \
ft-2® számig 60 ezer, 27-49-1
-35-ig SS ezer korona' _____

már elérte a 90 fillért, budapesti ki
fizetésért, pedig 92—92'/» fiiért is fl-
zottek. Á magyar korona a vasár
napi magánforgalomban tehát szi
lárd volt.

Szilárd a magánforgalom
Mintha a múlt évi nyári hossz régen elfelejtett napjai támadtak 

volna fel. Mindenütt vételkedv, jó hangulat. A vasárnap sem akasz
totta meg a lendületet, amely az árak felfelé alakulását jellemzi. Áru 
azonban, noha mindenre pénz van, alig jelentkezik és így csak taxa
dós árfolyamokat áll módunkban regisztrálni: Magyar hítel 605- 611, 
Osztrák hitel 208-212, Szén ^25—850, Kereskedelmi bank 1355-875, 
Ingatlanbank ♦30—240, Angol Magyar Bank 50-52. Lcszámltolóhank 
84-86, Hazai i akarékp. 3880 -900, Alt. Takarékpénztár 150-155, Nova 
178-174. Gan- 558—575, Salgó 885-610, Truat 130-132, LovanteJ48-252, 
Georgia Bk-á “ ' — *- —
Ofa 55ík4Í0, I 
lom 245—858.

j : 558-575, Sajgó G05 fil0, Truat 130-132, Lovante 248-252, 
át , öntermalfl 285—240, Karton 81-83. Naalci 2500-^50, 
J’áidU 27-30, Budapesti gőzmalom 140-145, Viktória ma-

»

7U ezer, ou—— _____ -____ ____ _—

SChXfFER cégnél, Budapest,
I. kér., DBbrentel lér »“■

Lakására___

Kereiek2«xobáj
nyári lakást

6 hétre Pasaréten, Hüvsavöigy 
Zagligetben vagy » SvWhegy
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Tere-fere 
a pesti korzón... 

j Hét SZENZÁCIÓJA, Saljapin 
nrosi operaénekesnek egyik buja- 
"'.fi hangverseny rendezőhöz >nte- 

levrlc. A hangversenyrcndezö 
néhány hónappal ezelőtt levelet irt 
„2 Amerikában tartózkodó Sál- 
japinnak és azt kérdezte tőle, hal
landó volna-e eljönni Budapestre 
néhán’l napos vendégszereplésre. 
Saljapin a dollárok birodalmában 
ami látszik elfelejtette a pénz ér- 
fékét, mert válaszában azt irta, 
hogy ezer örömmel eljön Buda
pestre, a magyarok gyönyörű fő
városába, ha útiköltségét megfize
tik és esti ezer dollár fellépti dijat 
adnak neki. Ezt is azonban csak 
akkor teszi meg, ha legalább har
minc estén át felléphet, mert külön
ben — mint irja — nem érdemes 
a hosszú utat megtennie. A hang
verseny vállalat vezetője termesze
lcsen ilyen körülmények között le
mondott Saljapin vendégszerepelte- 
t énéről, de hogy a. kecske is jóllak
jon és a káposzta is megmarad
jon, Saljapin autogramját jó áron 
eladta.

FALUDI JENŐ, az Unió vezérigazga
tója szubeettet keres és amióta ez nyil
vánosságra került, összesen hetvenkét 
tzubretí és szubrettjelölt jelentkezett az 
[/nió központi irodájában azzal, hogy a 
Királyszinház tagja szeretne lenni. A 
táncoslábú kisasszonyok közül hetvenegy 
Lázár Ödön igazgató elé került, csak a 
ietvenkettediket fogadta maga a vezér. 
A szerencsés szubrett Somogyi Emmi, 
Somogyi Erzsinek, akit színházi körök
ben Somogyi Bogyó néven ismernek, a 
nővére és aki rövidesen elszerződik a Ki- 
rdlyszinházhoz. Somogyi Emmit egyelőre 
úgy nevezik: Somogyi Bogyó nővére, de 
Somogyi Erzsi, amikor nővére szerződte
tését meghallotta, maga jelentette ki:

— Az én Emmi nővérem olyan tehetsé
ges, hogy meglássátok, nemsokára rám 
mondják majd: „Somogyi Emmi húga".

HONTHY HANNA, mini ismeretes, 
sem szerződött vissza a Király színházhoz, 
tót természetesen megindultak a találga
tások, mit fog csinálni a jövő esztendő
ben Honthy Hanna. Persze a legképtele- 
Mebö hírek jelentek meg erre vonatko
zóan, egyesek szerint Honthy elkeseredett 
rs visszavonult a színpadtól, mások sze
rint Honthyt egyik fővárosi színházunk 
fogja szerződtetni, sőt olyan hírek is be
járták a város négy sarkát, amelyek sze
rint a jeles primadonna itt hagyja az őr
vágat és külföldre megy. Mi jelenthet
jük, hogy a sok hir közül egyik sem fedi 
a valóságot. Honthy Hanna valóban nem 
szerződött sehova sem, de nem azért, 
mintha elkeseredett volna, hiszen erre 
semmi oka sincs, ellenben egész egysze
rűen pihenni akar, hiszen köztudomású, 
egymásután ezerhatszáznegyvenhétszer 
lépet színpadra pihenés nélkül. Semmi 
más oka nincs az egy esztendőre terjedő 
visszavonulásnak. •

LÁSZLÓ ANDOR sem szerződött 
vissza az Unióhoz. Sebestyén Gé
zához került Misklocra, ahol először 
? bztambul rózsájában mutatkozik 
be a közönségnek.

HA PLETYKALKODNI akarunk, el 
nem mulaszthatjuk elmondani, hogy a 
művésznő, aki évek óta nem él együtt 
•i'Jcvel, Nyugateurópa felé utazott és 
ofiy-hogy nem, Ámor isten pajzán jd- 

Wa folytán egy fülkébe került volt fér- 
J6vel- A mit házastársak persze villámló 

, ,. . egymásra és a vonat
'otolásdnak melódiájába eszükbe jutott 

a ^dognak mondott békeidők sok-sok 
b\sr. ^téja. A férj, hogy elhesegesse gon- 
, f,il> Ol/önyörű aranytárcájdból elő- 

Cí>V ciyareítffl és rágyújtott, de a 
m,tO "Un bontottak szárnyat, 

^”í,(,ja, a művésznő máris megszó- 

~~ lf,s..neni dohány zószakasz, kérem. 
n,7„-merek " mo"dt« magában a 
n,/P,?2 n~ _/* ho°y e°y Prőbdt te- 
0Jcn.elkezdett f üt y űré szni.
knr„Ncm bhom a füttyszót - mondta 
tagosán n művésznő.

d művész ur mosolygott magában: - 
aitif9- " ^ct. ^z egyik határállomáson 
„“'j" ° '"’l'lrvlwnló kö-

SZÍNHÁZ
Az ember tragédiája 

szeptember második felében kerül színre 
Amerikában

Martin Beck amerikai színház
igazgató új színháza úgy volt, hogy 
szeptember elején nyitja meg ka
puit a new-yorki1 közönség előtt. A 
színház megnyitását azonban el 
kellett halasztani, mert, a meg
nyitó ünnepség keretében színreke- 
rülő „Az ember tragédiája* Adám 
szerepére Amerikában nem talál
tak megfelelő szereplőt. Martin 
Beck valóságos sorozásokat rende
zett, hogy alkalmas színészt talál
jon, de minden fáradozása hiába
való volt, mert sem New-Yorkban, 
sem New-York környékén nem 
akadt olyan színész, aki az első 
ember szerepét vállalhatta volna. 
Érdekes megemlíteni, hogy Martin 
Beck igazgató, a filmekről nálunk 
is jól ismert Rodolph Valentino 
filmszínészt szintén felkérte a sze
rep eljátszására. Valentino azon
ban nem vállalta a megbízatást,

— Szabad az útlevelet kérnem — mon
dotta az egyik.

önagysága lassan előkotorászta útleve
lét, amelyet természetesen regi nevére 
állítottak ki. Az utlevélvizsgáló szalutált, 
azután megnézte az utitárs levelét, és 
egyszerre megszólalt:

— Miért nem utaznak önök egy útlevél
lel, ha egyszer férj és feleségi

— Ez nem az én férjem — mondta az 
asszony.

— Ez nem az én feleségem — mondta a 
férj.

A finánc megcsóválta a fejét. Sehogy- 
sem tudta elképzelni, hogy hogyan ke
rültek ezek ide egymás mellé, amikor az 
útlevél szerint férj és feleségként szere
pelnek, de azt elismerni nem akarják.

— Gyanús a dolog, gyanús — mondta 
szigorúan és kijelentette, hogy addig 
sem a hölgy, sem az ur nem utazhatnak 
tovább, amíg a házastársi viszonyt el 
nem ismerik.

Az utitársak egymásra néztek, de 
egyik sem akart első lenni. Végre is az 
okos finánc törte meg a csendet.

— Hát olyan nagy dolog ez, az Isten 
szerelméért. Ismerjék el, hogy házastár
sak és akkor rögtön tovább utazhatnak.

— Jól van, hát legyen — mondta a férj.
— Jól van, hát legyen — mondta a fe

leség.
A finánc szalutált és elment. A történet 

hűsége csak akkor teljes, ha azt is el- 
mnodjuk, hogy az előkelő nyugat-európai 
fővárosba a két útlevél boldog tulajdo
nosa mint igazi férj és feleség érkeztek 
meg és minden remény megvan arra, 
hogy visszafele is igy utaznak már.

•

AZ ÖREG VENDREYT, a nép
szerű és közkedvelt Tatát meg
kérdezte valaki, miért megy el a 
Vígszínháztól. Vendrcy igy felelt:

— Elhatároztam, hogy minden 
huszonöt évben állást változtatok. 
Most a Magyar Színházhoz me
gyek, azután ... azután... majd 
csak akad helyem. Végre is egy si- 
heder mindig előbb kap szerződést, 
mint egy olyan öreg, kedélyes apa, 
mint amilyen most én vagyok.

A FŐVÁROSI OPERETTS7AN- 
HAZ színpadán két próbát tarta
nak most délelőttönként. A színpad 
egyik felén Maurice Yvaine-nek, a 
kiváló francia muzsikusnak a „1 a- 
risi kislány* cimii operettjét pró
bálják. a színpad másik felén pe
dig Lehár Ferenc örök szépségű 
operettjének, a Drótostótnak pró
bái folynak. A Drótostól rendezője, 
Bródy István mesélte cl az aláb
biakat a próba egyik délelőttjén:

— Most húsz esztendeje, hogy a 
Magyar Szinház színre hozta Lehár 
Ferenc Drótostót cimü operettjét. 
Persze a Lehdr-muzsika óriási dia
dalt aratott, Milos és Zsuzsi szív
hez szóló nótái nagy sikert értek cl 
és hangos jókedvvel kacagott min
denki az öreg Pfeff érkor non. Ezt a 

mórt egv előbbi szerződése Kalifor
niába szólította.

Martin Beck, amikor látta, hogy 
minden fáradozása hiábavaló, ál
kelt a tengeren ós a londoni udvari 
színházból választotta ki azt a szí
nészt, aki Madách Imrének, a klasz- 
szikus magyar költőnek írni hallat
lan müvében játszani fog.

Miután tehát „Az ember tragé
diája** amerikai szereposztása be
fejeződött, Martin Beck úgy hatá
rozott, hogy színházát szeptember 
vége felé nyitja meg Madách drá
mai költeményével.*

A megnyitó előadás díszes ünnepi 
keretek között fog lefolyni, ame
lyen megjelennek majd Amerika 
szellemi és pénzarisztokráciái. Ma
gyarországról Hevesi Sándort, a 
Nemzeti Színház igazgatóját és In- 
cze Sándor szerkesztőt hívta meg 
Martin Beek.

szerepet Sziklai Kornél feledhetet
len emlékű kémikus játszotta, aki 
nemcsak színész, hanem direktor is 
volt abban az időben. Ö igazgatta 
a ligeti Kis Színkört, ahol délelőt
tönként a liget népén kívül d Bel
város lakosai is jókat mulattak 
Sziklai mókáin. A kis szinház dél
utáné ól-délutánra zsúfolt volt és 
így nem csoda, ha én, Sziklai he
lyettese, titkára, főrendezője, dra
maturgja, szóval amolyan jobbkezc 
voltam Sziklainak és minden ál
dott este egy zsáknál rézpénzt vit
tem be a Magyar Színházba neki, 
ahol a Drótostót-ban játszott. Ámde 
az akkori szigorú rend szerint a 
kiskapun senkinek sem volt'- bejá
rása a színészeken kívül és igy én 
minden áldott nap kénytelen voltam 
bemenni a Magyar Szinház néző
terére és ott vártam meg a Drótos
tót előadásának végét. így történt 
meg, hogy egymás után százhúszon- 
ötször néztem meg Lehár Ferenc 
operettjét, amelynek — akkor még 
nem sejtettem — százhuszonhatod 11- 
előadását már én rendezem a Fő
városi ^Operettszinházban.

KIK ÉRKEZTEK MEG EZEN A HÉ
TEN! Miután a színházak kapui félig- 
meddig kinyitották, a direktorok, szí
nésznők, színészek lassan visszaszálin- 
góznak nyaralásukból. É héten meg
jött Lábass Juci Olaszországból, Bittér 
Irén Portoroscból, Roboz, Jób és Tápot- 
czay igazgatók Karlsbadból, Kertész 
Dezső Siófokról, Kertész Endre. Párizs
ból, Tarnayék Siófokról, Both Klári 
Ischlböl, Somogyi Mária Tát raf űrödről, 
Törzs Jenőék Siófokról, Hegedűsök Bcs- 
nyőről.

* Szombaton nyílik meg a Vígszínház 
az Antónia előadásával. Fedák Sári el
halasztotta amerikai körútját, hogy to- 
vábbri is játszhassa a nagyszerű címsze
repet, amelyben oly ragyogó diadalt ért 
el. A jegyek árusítását szerdán kezdik 
meg. (A városi jegyiroda helyisége.: 
Szervita tér 5, Rózsavölgyi. Tel. 193—32.)

• A párizsi lány. Szenzációs premier
rel nyitja meg uj szezónját a Fővárosi 
Opercttszinház. Párizs színházi évének 
legnagyobb sikoro kerül bemutatóra, a 
„Gosse de richc", amelyet Yvainc, a 
„Cserebere'' világhírű komponistája irt. 
Az újdonság, amely az opcrettsahlonl 
messzo elkerüli, H eltol Jenő fordításában 
„A párizsi lány" elmet kapta. Nagyszerű 
az operett szereposztása. Először lép föl 
a Fővárosi Opcrettszinház színpadán 
Rdtkai Márton. Amerikai szcropléso 
után most lép először a közönség elé Ke
leti Juliska. A elmszeropet Harmath 
Hilda játssza. Bemutatkozik a kolozsvá
riak ünnepelt bonvivanja, Tolnay An
dor. A többi főszerepet Fejes Teri, 
Gyöngyö8sy Erzsi és Sarkadi Aladár 
játssza. Az újdonságot Szabolcs Ernő 
rendezi. A zenei részt. Marion Géza, a 
szinház uj karnagya tanította be. A disz 
leteket Málnai Béla tervezte.

RÖVID HÍREK
IHÁSZ ALADÁR

a Király Színház volt tagja 
Kolozsvárra szerződött.

NAGY GYULA
a kolozsvári Nemzeti Szinház 
tagja a Benaiasance Szinház 
tagja lett

SZÉP ERNŐ
új darabja a Vígszínházé less.

BEREGI OSZKÁR
anicrikui turnéra, szerződött. A 
bécsi híradás szerint Beregi Osz
kár amerikai útja előtt néhány 
hétre Budapestre jön és az egyik 
színház1.an vendégszerepelni fog.

BAJOR GIZI
Ischlböl Londonba utazóit.

* A Renaissanee Színházban e héten is 
mindé a este 8 órakor Gilbort nagysikerű 
operettjc, a Dorina és a véletlen korül 
szinro Palásthy Irén, Kabos, Kompőthy, 
Sziklaival a főszerepekben.

• A Kaninrában l’etrovleh Szvetiszláv 
személyes felléptével Lengyelvér mind
két része egy előadásban kerül bemuta
tásra. Előadások nyitott tető alatt 4, 6, 
8 és 10 órakor.

- *

índu? a szezéft
Este 8 órakor a Corv:n Szinház 

ünnepélyes megnyitója

REX ING RAM
rondezóso

Alice Tarry, ads Sfone 
és Etámon Howarro 

főszereplésével

A ZENDAIFOGOLY
(Az első 1924-25. évi ORl'JN-sláger 10 felv.) 
Sorozatos előadások : szerda 13-tól

Corvin Szinház ésTó;nozi
Q Jegyekről előre gondos-

*7/’ kodni délelőttönként 
tanácsos!

Sziget-Színpad
iniiiiiiinaiiiiaiiiiiarairiiiMkiioii

Minden este 

Szőke Szakáll 
vendégfclléptével

Vili. ALBERT
Kezdete 9 órakor.

Teleíón 5 órától 20—73

Hag^ Endre 
legjobb k o n f c r a n s z a i v a I a 

Tér ézköruti Színpadon 
Kezdete este fél 9 órakor 

Rendes heiyárak

Minden este tomboló 
sikerrel kerül sxlnre ax 

Egyiptomi csapós 

<3:0)

a TROCaDEROBAN
9 órai kexdeftel.

Salamon Béla
Liptai Imre két legsikeresebb bohózatában a

Lakodalom és Házhlznézöben 

a Terérkörufí Színpadon 
Kezdete fél 9 órakor Rendeo hcljárak
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R Kispesti 
atlétika! Club országos 

kerékpárversenye
Hölgyvcrsonyzőink első Ízben álltak 

starthoz a KAO vasárnapi versenyén. 
Kispest város nngydlja is ezen a verse
nyen került kiírásra, amelyet Grimm 
nyert meg.

Eredmények: Kispest várót nagy dija.
1. Grimm (MTK), 2. Eigner (FTC), 3. Ma
ják (MTK), 4. Vehvárt (MTK).

TércKny verseny. 1. Morál, 2. Tahi, 3. 
Kaupert, 4. Radó.

Hölgyek versenye. 1. Zsin Paula, 2. 
Herstenherg Kató, 8. Sefcslk Irén.

Vándordíj. 1. Velwárt, 2. Relchel, 3. 
Schwartz, 4. Sági.

fiz Óbudai
Torna Egylet tömeg- 

stafétaversenye 
Kurunczy 3OOmiterenrekop- 

dót javított
'Á tömegsport fejlesztését van hivatva 

szolgálni az Óbudai Torna Egyesülőt 
évenként eldöntésre kerülő tömegstaféta- 
versonye. A 15X400 méteres stafétaver- 
aeny mindon esztendőben kitűnő cseme
géje az atlétikai szezónnak. A versenyt 
egyébként a kitűnő futókkal rendelkező 
MAC nyerte meg.

örvendetes eseménye még a kitünően 
rendezett versenynek, hogy Kurunczy 
Lajos megjavította a 300 méteres rekor
dot. Ideje 35.4 mp. Az uj rekord egytized 
másodperccel jobb a rgéinél.

Eredmények: 100 méteres síkfutás hcp.
1. Kurunczy (KAOE) 10.9 mp. 2 méter 
előny, 2. Winter (KAOE), 3. Nemes (OTE).

Magasugrás I. oszt. 1. Magyar (MTK) 
175 cm. 2. Kemenos (BEAC). .3 Haluska 
(BEAC).

Diszkosz hcp. 1. Kurucz (RÁC) 4045 cm.,
2. Balogh (MAFC), 3. Somfai (MAC).

600 méter junior. 1. Krioger (FTC) 1.28 
mp., 2. Csóffai (MTE), 3. Friodmann 
(FTC).

400 méter II. oszt. 1. Steinmetz (KAOE) 
54.2 mp., 2. Poótz (OTE), 3. Karczag 
(MTE).

Hármasugrás. 1. Ujfaluczh i(FTC) 1308 
cm., 2. Slnkásch (FTC) 1300 cm., 3. 
László (MTK).

Sulydobds hcp. 1. Ghillány (MAC) 1896 
2 m. ol., 2. Forbáth (FTC).

Távolugrás hcp. L Bosnyák (MAC) 695 
cm. 60 cm. el., 2. Somfai (MAC), 3. dr. 
Haluska (BEAC).

300 méter. 1. Kurunczy (KAOE) 35.4 
mp. Országos rekord! 2. Gerő Mór 
(KAOE), 3. László (MTK).

3000 méter II. oszt. 1. Belloni (MAC) 
9.26 mp., 2. Kádár (ESC), 8. Sárvári 
(MAC).

200-as gát. L Braun (MTK) 28.2 mp., 2. 
Ujfaluczky (FTC), 8. Dénes (MAFC).

ÍX.100-as staféta. A) csoport. 1. KAOE 
(Magyar, Vida, Gerő II., Kurunczy) 44.4 
mp. B) csoport MAFC ós BEAC holtver
senyben. 46.9. 3. FTC.

Gerely. L Csojthey dr. (BEAC) 48.03 
cm., 2. Ghillány (MAC).

Í5X400-O* staféta. Budapest székesfő
város vándordíjáért. L MAO a), 2. FTC, 
8. MTE, 4. MAC b), 5. ESC, 6. OTE. 400 
méterrel nyerve.

SPORT
jiz rre 

jubileumi uszővepsenye 
Gáborfi Untat végleg megmerte a Rémi-vánáor- 
dijat — M Hégner-vándor  dijat a 111. TVE nyerte 
el — Szigritz legyőzve Eperjessyt, megszerezte 
Egernek a harmadik bajnokságot — FTC

polőcsapata nem tudta legyőzni a JH?'C-ot
Fennállásának 25-ik évfordulója al

kalmából, vasárnap rendezte meg az 
FTC jubileumi úszóversenyét, nagy ér
deklődés mellett A verseny szenzációja 
volt, hogy a pompás egri úszógárda 
ogyik legkiválóbb tagja: Szigritz Ist
ván a 400 méteres bajnokságban legyőz
te Eperjessyt és kitűnő idő alatt úszva, 
Egernek szerezte meg immár a harma
dik bajnokságot.

A verseny keretében játszotta lo az 
I'TC bajnoki vizipólómérkőzését a MAC 
csapatával. Az angol túrán dicsősége
sen szerepelt zöldfehérek nem tudták le
győzni a MAC kitünően védekező csa
patát.

Végtelenül kedves jelenet volt, mikor 
a mérkőzés előtt Simkó, a MAC kapitá
nya, egyesületének színeivel ellátott ba
bérkoszorút nyújtott át Angliában pom
pásan szerepelt ellenfelének.

A Rémi-vándordíját Gáborfi Antal 
most már véglegesen megnyerte, míg a 
Hégner-vándordíj győztese a III. TVE 
lett.

Eredmények:
70 méteres junior gyorsúszás: 1. Hói

ba (III TVE) 44.8 mp. 2. Hannath (III 
TVE) és Mátrai (WSC) holtversenyben.

100 méteres mellúszás, főverseny: (Ré
mi-vándordíj.) 1. Barta (III TVE) 1.21.4.
2. Farkas (NSC). 3. Gáborfi (NSC).

100 méteres ifjúsági hátúszás: 1. Weu- 
czell (FTC) 1:25.6 mp. 2. Krammer 
(MTK). 3. Vékony (MUE).

100 méteres oldalúszás. Főverseny: 1. 
Homonnay (III TVE) 1:15.4 mp. 2. 
Schlenkor (NSC). 3. Vámay (MAFC).

70 méteres mellúszás, gyermekver
seny: 1. Pét zöld (OTE) 58 mp. 2. Hajós 
(FTC). 8. Zádor (NSC).

Magyarország 400 méteres bajnoksá
ga. Bajnok: Szigritz István (MESE) 
5:27.6 mp. 2. Eperjessy (MAFC) 5:30.6 
mp. 8. Hollóssy (III TVE).

Műugrás, főverseny: 1. Nagy Károly 
(FTC) 51 pont. 2. Mátray (NSC) 30.

200 méteres II. oszt, gyorsúszás: 1. Ho- 
monnay (III TVE) 2:45.8 mp. 2. Litvay 
(MAFC). 3. Páhok (FTC).

100 méteres gyorsúszás, főverseny: 1. 
Turnovszky (MAC) 1:4 mp. 2. Gáborfi 
(NSC). 3. Czeflle (III TVE).

100 méteres hölgy hátúszás, főverseny:
1. Sípos Manci (NSC) 1:43.8 mp. 2. Wág- 
ner Olga (FTC). 3. Komáromy Böske 
(MUE).

100 méteres hölgy mellúszás, főver
seny: 1. Feszt Franciska (NSC) 1:48 mp.
2. Brlchta Olga (III TVE). 3. Vermes 
Magda (FTC).

50 méteres gyorsúszás, gyermekver
seny: 1. Révay (OTE) 81.2. 2. Kéry 
(OTE). 3. Fehér (VÁC) és Mezey III 
TVE) holtversenyben.

100 méteres hátúszás, főverseny: 1. 
Bitskoy Aladár (MESE) 1:18 mp. 2. Hói
ba (OTE). 3. Perlaky (NSC).

1300 méteres főverseny: 1. Szigritz 
(MESE) 14:36.8 mp. 2. Páhok (FTC). 3. 
Hajdú (VÁC).

354-704-/40 méteres staféta: 1. NSC 
(Schlenkor, Barta, Gáborfi) 2:39.9. 2.
MAFC (Kenyery II., Litvay II., Eper
jessy). 3. III TVE (Péter, Czelle, Hol-

■ lóssy).
50 méteres hölgy gyorsúszás: 1. Krasz

ner Vilma (III TVE) 40.6 mp. 2. Má- 
csai Adél (NSC).

Pontversenyben: Rémi-vándordíj: 1. 
Gáborfi Antal (NSC) 9 pont.

Hégner-vándordij: 1. III TVE 21 pont. 
2. NSC 18 pont. 3. FTC 9 pont.

Vizipólóbajnokság.
FTC—MAC 0:0 Biró: Komjádi Béla. 

Heves küzdelem jellemezte a két kitű
nő képességű csapat bajnoki küzdel
mét A többet támadó fél természetesen 
az FTC volt, do a második félidőben a 
MAC is nagyszerűen kidolgozott táma
dásokat intézett a zöldfehérek kapuja 
ellen. Az FTC több gólhelyzetet hibáz, 
sőt több Ízben csak a kapufa hárítja el 
a gólt. Komjádi kitűnő biró volt.

A csapatok a következőképpen álltak 
fel:

FTC: Nagy Barna—Fazekas. Nádas- 
Keserű II.,—Wenk, Serény, - Klausek.

MAC: Simkó—Ivády, Histek—Krecs- 
mer—Breslmayer, Halász, Turnovszky.

Barátságos mérkőzés.
III TVE—VÁC 4:3 (2:1). Biró: Kele

men. A VÁC keményen ellonállt a baj
nokcsapat támadásainak. A vezetést is 
a VÁC szerezte meg Tiiry révén. Rövid
del ezután Homonnay I. • kiegyenlít. 
Durvaságukra hajló mérkőzés, amelynek 
elfajulását csak Kelemen kitűnő bírás
kodása akadályozza meg. Félidő 2:1. A 
második félidőbon a VÁC egy büntető
dobáshoz is jut, amelyet Vajda értéke
sít góllá. A győztes csapat góljait Ho
monnay I. (2) és Homonnay II. (2), a 
VAC-ét Türy (2) és Vajda (1) dobták.

Csapatösszeállítás:
III TVE: Sass—Harmath, Péter—Ru

das I.—Homonnay I. Homonnay II., 
Sándor.

VÁC: Erdős—Róth, Nádlcr-Márkus, 
Jajda, Türy, Róbert

íw méteres ifjúsági gyalogló, 
bajnokság Ba/nokt Srekutc lenti

A Hungária-uti pálván vQO' 
délelőtt került eldöntésre Mn‘44 
ország. 3000 méteres ifjuBÚgi m- 
ogló bajnoksága, amely a kS 

kezo eredménnyel végződött: ‘‘
Hajnok: bzekulesz Jenő (MTK\ ír I pere 28 mp 2 HerskoX 

I 16.02 mp. 3. Krennner (MTF) ? 
Ssesder (MTE.) lo induló. A gU 

: föXtWn8ba" ”yorte * 
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I LÓSPORT
Alagi lovaregyletl versenyek.

i — Augusztusi meeting. Első nap. —
l A kilenc versenynapot felölelő Szent 
;. István meeting a legkedvezőbb auspi- 
; ciumok mellett kezdődött. A beígért
■ megnyitó programul minden tekintet-
■ ben megfelelt a várakozásnak s a kel
lemes nap nagy közönséget csábított ki 
Alagra. Népes mezőnyök alakultak az 
egyes futamokban és sportszempontból 
is szép és érdekes versenyeket láttunk. 
Az ismét nyeregbe szállt Gutainak a 
mai nap volt az első napja, amikor fel
csillant benue a kitűnő lovasrutin s kü
lönösen az utolsó futamban Mero-t lova
golta művészies beosztással. Az első 
versenyben Sajdik lebukott Rikítóról, 
de semmi baleset nem történt. A nap fö- 
versenyóben, az Igazgatósági díjban 
Bion Venu könnyen bánt el ellenfelei
vel. — Bésletes eredmények:

I. Eladóverseny. 1600 m. 1. Mönchs
berg (1% Esch). 2. Vízi (2J4 Stecák). 3, 
Santolina (10 Stencl), Agglegény (4 
Schejbal) holtverseny. F. m.: Feu sacré, 
Fruzsi, Rikitó. Tót.: 1000:2600, 1100,1100, 
1300, 1100.

Kétévesek handicapja. 1000 m. 1. Dsun- 
gél (10 Gutái). 2. Blondiau (10 Kovács).
3. Ballada II. (8 Friedrich). F. m.: No- 
vara, Meszelő, Szepes, Sashegy, Eugar- 
de, Mohren König, Godalming, Cser
késző, Futórózsa. Gáj, Formint Toti 
1000:18.500, 3300, 5100, 4700.

III. Igazgatósági dij. 1300 m. 1. Bitó 
Venu (2 Pretzner). 2. Kudlich (5 Haar).
3. Mutatós (1% Schejbal). F. m.: Rosse- 
linó. Tót.: 1000:2500.

IV. Kétévesek nyeretlenek versenye. 
000 m. 1. Donna Sol (4 Friedrich). 2 
Rangos (8:10 r. Esch). 3. Albatros « 
Schejbal). F. in.: Eaglo, Édes babám. 
Szélkiáltó, Fiume, Erzsi E., Sergius, Üt-

' mutató, Hungárián Bry. Tót. 1000:4700, 
1100, 1100, 1100.

V. Handicap. 1000 m. 1. Győztes (I 
Gulyás). 2. Einbona (6 Kovács). 3. Falu- 
szépo (4 Schejbal). F. in.: Pcleas, Szira, 
Mikolt, Poseuse, Poinona, Planéta. Tót! 
1000:10.6000, 2200, 1900, 1500.

VI. IV eltér handicap. 1800 m. 1. Mert 
(6 Gutái). 2. Adout (3 Stecák). 3. Csak 
azért is (3 Sajdik.) F. m.: Vésztő, Vik
tor, Mussolini, Baldur,-Eszes, Fáma, Fe
ledékeny, Pour 1‘amour. Tót: 1000:4700

| 1700, 1900, 1900.____________________
Kiadja:

I A „Hétfői Napló'* lapkladővállnlat

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850 MR 1 Magyar kir. udv. szállít!

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza 
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb 

szövetkülönlegességeit
FŐUxIet: Bécsi ucca 7. (o.*k f.,wok) Fióküzlet: Koronaherceg ucc. í

t cégnek i Mretkezd tórosota ia«u lerakatal:
Fiyomatott u nUJSAQOXEM* I. * 3 * * * * * * * 11 könyvkiadó él nyomda r-t, körtorgógépiin, Rökk Sillárd ucca «. üzemvezető: Gunesch OyörW'


