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Hagy Pál tábornok 
távozik?

hír aierlnt Jánky Kocahrd 
“ tábornok le»x

Igen beavatott helyről kaptuk a 
kővetkező értesülésünket:

Vezető katonai körökben számol
nak azzal a le.hetoseííírel, hogy 
Jiagr Pál báró tábornok, gyalog
ári főfelügyelő és hadseregtö- 
oaranosnok a közeli jövőben távozik 
állásából. Az elterjedt hírek sze
rint a távozás egyetlen oka az, hogy 
a lovagiam ügyekben a katonajag es 
a polgárság közötti viszony Nagy 
Pál báró tábornok szemelve miatt 
erősen kiéleződött. Általános, ér
dek tehát, hogy a . békés, 30 vi
szony ismét helyreálljon.

A beavatottak már az utód sze
mélyét is tndni vélik. Hír szerint 
linki Kocsárd tábornok lesz Nagy 
Pál utóda.

fényképe fellesen ráillik a GOmbBs-vIlla 
letartóztatott lakójára

Förster tagad — A rendőrség titkoiődzlk — Emigráns-e Förster 
vagy gyilkos — Hétfőn kommünikét ad ki a rendőrség

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A tétényi, villa rejtélyes lakói ügyé- ! zol szemben arra az álláspontra helyez-

vetkezett be, búr a hatóságok teljesen ' gyanúsítható azzal, hogy Táj/Zesen-nek 
hívják s egyike Erzberger gyilkosainak.

Förster és Thylesen 
hasonlatossága

vallomásának többi részét 
hivatalos titokként kezelik s 
részletes információt nem szo-

MW állapotban találták 
meg matteotti bulláját

Róma, augusztus 17.
Mióta megtalálták a meggyilkolt 

Matteotti kabátját, a rendőrség újra 
nekilátott a holttest felkutatásának 
és a pénteki ünnepnapon rendőr
kutyákkal folytatta a nyomozást 
A Via Cassiától balra. Rómától 
30 kilométernyire egy erdő szélén 
egy őrmesteri vadászkutyája ráta
lált a képviselő holttestére, mely
nek előrehaladt oszlása a vékonyan 
ráborított földrétegen át figyelmes
sé tette rá az állatot A feltalálás 
helye körülbelül egy kilométernyi
be van attól a tócsától, ahol a kabá
tot találták. Az őrmester azonnal 
értesítette a cirkáló őrjáratot a 
feltalálás helyét elzárták és foly
tatták az ásatásokat Előbb a fejet 
tették szabaddá. Az oszlás ellenére 
nyomban felismerték Matteotti jel
lemző arcvonásait A balkéz gyü- 
fns ujján rajta volt Matteotti jegy
gyűrűje. A holttest mér annyira 
oszlásnak indult, hogy C8ak a puszta 
Psontok látszottak. Valószínű, hogy 
fókák vagy farkasok is jártak 
azon a helyen, mert az egyik csipő- 
esont; és az egyik kulcscsont a holt
áttol nehány méternyire külön 
feküdt. A holttest teljesen mezite- 
w volt.

Több eltört borda aura mutat, 
„ m. a, holttestre elásása titán még 
a lábukkal tapastak a gyilkosok.

^ti nadrágját, mint ismere- 
js, Dumini bőröndjében találták 
abogy hol van az áldozat

1 nihaja, még nem állapították 
S* H1?onyos azonban, hogy a 

Után ki is rabolták Matteottit.
8iBéAutóu \ vizsgálóbizottság uta-

Sg ““ “
«SK. *— 
’>'»haldt<l OménayökJAtldsnü

ben — úgy látszik — döntő fordulat kö- | kedik, hogy Förster Henrik komolyan 

elzárkóznak a nyilvánosság informálása . 
elől. Ennek oka az lehet, hogy vagy I 
még mindig sötétben tapogatóznak, 
vagy pedig az ügynek a háttere olyan 
természetű, ami még mindig fokozott 
óvatosságot tesz szükségessé. Szombaton 
délután a budapesti ügyészség és a pest
vidéki ügyészség vezetői között meg
állapodás történt, hogy az őrizetbe vett , 
Förster Henrik ügye a budapesti ügyész- j 
ség, illetve büntetőtörvónyszék illeté- | 
kességo alá tartozik, mert az Erzberger- 
féle gyilkosság ügyében a budapesti 
ügyészség annakidején már tett bizo
nyos lépéseket. >

Hogy mik voltak özek a bizonyos lé
pések, erre a kérdésünkre határozott fel
világosítást nem kaptunk.

A berlini rendőrség 
nyomozása

Ismeretes, hogy közvetlen Erzberger 
meggyilkolása után a berlini rendőrség 
nyomozása arra a feltevésre vezetett, 
hogy

a gyilkosok Magyarországra mene
kültek.

A Thyllesen és Sclvultz ellen kiadott 
fényképes kőrözőleveleket megküldtük a 
magyar hatóságoknak is, sőt Berlinből 
detektívek is érkeztek Budapestro, akik 
maguk nyomoztak a gyilkosok után, 
azonban teljosen eredmény nélkül. Név
telen feljelentők, hol itt, hol.ott, jelezték 
a körözött gyilkosokat, de ezek a ren
dőrség megjelenésére mindannyiszor 
nyomtalanul eltűntek. Hosszú időn át 
ebben az ügyben a berlini rendőrség és 
a budapesti ügyészség közt állandó 
érintkezés volt s a rendőrség a kapott 
információkat átlratilag közölte a buda
pesti ügyészséggel, amely számot nyitott 
az ügynek s az átiratokat továbbnyo- 
mozás végett a rendőrséghez továbbí
totta.

Ez az oka annak, hogy az ügy most 
már a budapesti, nem pedig a pestvidéki 
ügyészség illetékessége alá tartozik.

Förstert kihallgatják
A pestvidéki ügyészség a megbeszélés 

értelmében tegnap a késő délutáni órák
ban zárt kocsiban átszállította Förster 
Henriket

megőrzés végett

a rendőrségre, az iratokat pedig a pest
vidéki rendőrkapitányság jelentésével 
együtt a budapesti ügyészségnek küldte 
meg, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
előzetes letartóztatásba helyezett Förster 
védőt nem nevezett meg.

Illetékes helyről nyert értesüléseink 
szorint Förster vallomásának első része 
Így hangzik:

Tagadom, hogy azonos lennék azon 
emberek egyikével Is, akik Erzber- 

gert meggyilkolták.

'& pestvidéki rendőrfőkapitányság ez-

I

Förster 
egyelőre 
igy arról 
rezhettiink be.

A pestvidéki főkapitányság szombati 
hivatalos kommünikéje szorint a letar
tóztatott Förster személye azonosnak 
látszik — a két évvel ezelőtt kiadott 
kőrözölei'élben feltüntetett — gyilkosok 
egyikével. Vannak információink arról

is, hogy a személy leírás nemcsak hason* 
latosságot árul el, de

tökéletesen ráillik Förgterre, úgy
hogy a személyben való tévedés 
majdnem tökéletesen ki van zárva.
Nem tudjuk, Förster beismerte-e, hogtf 

valódi neve Thyllosen, vagy pedig ta
gadta ezt is, de abból a körülményből, 
hogy vallomása további része még nem 
került a nyilvánosságra, azt kell követ
keztetnünk, hogy

valamit Förster mégis csak beismert.
Vagy azt, hogy bizonyos németországi 
politikai akció miatt emigrálni volt 
kénytelen, vagy az sincs kizárva, hogy 
elárulta valódi nevét és célját, amiért 
Magyarországba jött.

Gyilkos-e Förster vagy emigráns ?
Ha a rendőrség további fogvatarfására 

okot lát, úgy valószinülog még a hol
napi nap folyamán átkisérik őt az 
ügyészség Markó uccai fogházába. A 
vád ellene egyelőre: Erzberger meggyil
kolása. Kihallgatásától és személyazo
nosságának kétségtelen megállapításától 
függ, hogy milyen minősítés alapján 
tartják-e fenn ellene továbbra is a vá
dat, mert ha oz a vád elesne és csak ut- 
levélnélküli határátlépésről lenne szó, 
úgy közigazgatási eljárás végett a to- 
loncházba viszik, vagy pedig kényszer
útlevéllel kiutasítják az országból.

Fejetlenség a rendőrségen
Amíg az ügyészségen rövidesen tisz

tázódott az illetékesség kérdése, addig 
a rendőrségen a legteljesebb fejetlenség
gel kapkodnak és tanácskoznak azon, 
hogy melyik kapitányság hatáskörébe 
utalják az immár európai szenzáolóvá 
dagadt ügyet.

Förstemcik a főkapitányságra való 
átszállítást azért volt szükséges, mart 
csak ott vannak megfolelő eszközök 
(fénykép, daktiloszkópiai a személy
azonosság mogállapitására. Már szom
baton kiderült azonban, hogy a bűnügyi 
nyilvántartás adatai semmivel sem vit
ték előbbre a nyomozást, mert a nyil
vántartó hivatalnak csupán az a kőröz- 
vóny áll rendelkezésére, amelyiket an-[ nek. Szerény nézetünk szerint nem ez d 
nakidojén nyilvánosságra is hoztak és' hivatása a rendőrségnek. Sőt ellenkező. 
nmr»ixHv vr-ki i le°- Már Bzombaton nyugodtan kiadhat-amoly* ogyízorft „zemólylorást kától. | uk Tol„a hlTatalo„ értwrilóat arról,

Ebből tehát csak azt állapíthatták ■ hogy Förstert őrizetben tartják addig, 
meg, hogy Förster tényleg hasonlít a 
kőrözvény szerinti Thyllesonro, még a 
fülo mögött is megvan a kőrözvényben 
említett sebhely. Förster tagadásával 
szemben semmi egyéb bizonyíték nin
csen és igy meg kell várni, míg a né
mát hatóságok pontosabb saemélylelrást i lomást tenne.

és kétségtelen bizonyítékot nem szolgál
tatnak Förster kilétéről.

Hétfőn hivatalos kommü
nikét adnak ki

Ez az egyszerű, száraz tényállás. Ez
zel szemben a rendőrség mindent elkö
vet, hogy ezt a tényt minél misztika- 
sabbd és titokzatosabbá tegye.

Nemcsak, hogy a felvilágosítást ta
gadják mog, hanem egyenosen félre
vezetik a kötolessógszerüen érdeklődő 
újságírókat.

A főkapitányság politikai csoportja- ArfJ- neja
ez nem 
igy a

nak vezetŐjo kijelentette, hogy 
foglalkoznak az üggyol, mert 
politikai, hanem gyilkosság ós 
bűnügyi osztályhoz tartozik.

A bűnügyi osztály vezetője, ______
Rezső dr. főtanácsos a Hétfői Napló 
munkatársának úgy nyilatkozott, hogy 
a bűnügyi osztály ez ügyben nem foly
tat nyomozást, mert a pestvidéki kapí* 
tányság az illetékes erre.

A pestvidéki kapitányság vezetője 
Balázs Árpád rendőrfőtanácsos eluta
zott és távollétében senki sem jogosult 
nyilatkozattételre.

Szeszldr Hugó, a főkapitány helyet* 
teso szintén elhárít mindon érdeklődést, 
csupán annyit mondott, hogy hétfőn hi
vatalos közlemépyt fognak kiadni.

Erre a nagy titkolózásra semmi szük
ség sincsen. Arra való csak, hogy a kö
zönségben nyugtalanságot keltsen él 
tápot adjon a fantáziának és álhirck-

Katona

mig személyazonosságát kétséget kizá
rólag meg nem állapítják.

Mert hiszen a nyomozás tényleg csaj 
eddig jutott el és nem tovább és ebbon 
semmi fit k sincsen. Fordulatot csak al 
adhat, ha Förster közben beismerő val*
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Megszűnt 
a proli strand 
Nincs m*r IngyenKIrdS a ISgy- 

■nSnyeal DunaSgban

- A Hétfői Napló tudósítójától. -
Az összekötő vasúti hídtól lefelé, a 

holt Uiina-ág volt az úgynevezett „pro
li" strand. Elnevezésében nincsen politi
ka. Nem a koinmün alatt nevezték el. 
Mér a békében is így hívták. Es tény
leg az io volt A proletárok strandja. A 
Forencváros és Kelenföld szegény mun
kás# épségének nyaralója.

Vasárnap reggel a kis franzstadti fa
mília fölkgrckedett, a gyereket és az 
ebédet beletették a kis tolókocsiba, át a 
hídon és már át voltak a strandon, ahol 
estig nagyszerű ós ingyenes nyaralás 
volt. Ugyanígy a kelenföldi kispolgár 
is.

A bokrok között levetkőztek, fürdőru
hába bújtak, a gyermekhad hancurozxjtt, 
fogócskát, rablópandúrt játszott, az idő
sebbek úszóvorsonyt rendeztek, az öre
gek meg fürdőzés és napfürdözós köz
ben tárgyalták meg az eseményeket.

Valóságos óázisa volt ez a koskeny 
földnyelv a szegény, hoti munkától, 
füsttől, portól, koromtól elcsigázott 
munkásnak. Heti fáradalmait itt pihen
te ki, itt szívott egy hétre való friss le
vegőt.

Az álszemérmes moralisták sem talál
hattak semmi kivetni valót azon, hogy 
a bokrok közölt vetkőztek le férfiak, 
nők, fiuk, és leányok. Annyira családias 
volt ez a proli strand, hogy soha semmi 
som fordúlt elő, ami az erkölcsöket log- 
kevéshbé is sértette volna.

Több, mint egy évtizede zavartalanul 
fürdőztok ott. Fejest ugráltak a „Zrí
nyi*1 hajó roncsának kéményéről. A 
„Zrínyi1* volt az, mint emlékezetes, ame
lyiket n szerbek a háború első napjai
ban elsüllyesztettek, a roncsot felvontat
ok és azóta ott van a holt Duna-ágban. 
A szép, kedves proli strandnak most 
vége van.

Az idei nyár elején még senki sem 
sejtette, hogy veszély fenyegeti a sze
gény emberek strandfürdőjét. Vígan, 
gondtalanul sütkéreztek, lubickoltak if
jak ég öregek, nem Is gondolhatták, 
hogy vészfelhők tornyosulnak fürdőjük 
fölött és egy drótsövény egy napról a 
másikra véget vet a szép vasárnapoknak.

Ezen a héten, egy szép napon, kocsi 
állott meg a földnyelv Mólén, munkások 
jöttek és néhány óra alatt kész volt a 
drótsövény és a kis faházikó, amolyikro 
nagy hetükkel rá van ima: „Pénztár**. 
Jta akik véletlenül, hétköznap, estefelé, 
munka után, fürödni szőreit ek volna, 
azok már csak ötezer korona lefizetése 
után léphettek a félszigetre.

A Hétfői Napló munkatársa utána 
járt, hogy nü módon történt a szegény 
munkásnépség kiűzetése a strandparadi- 
csomból és a következő részleteket tud
ta meg:

A földaáv az úgynevezett „Nádor
kertihez tartozik, amelyik mellett n 
főváros lúgymányoai villanytelepe 
épült. A villany telep melegvize a holt 
Duna-ágba ömlik és állandóan kellemes 
langyosan tartja a vizet. A Nádorkort 
tulajdonosa nem kifogásolta sóba, hogy 
az emberek odajártak fürödni, do eladni 
* területet nem akarta.

Van ugyanis a fővárosnak egy kiváló 
és nagythetségü tanács jegyzője, Kállay 
Undor, akit most B.listára is helyez
tek. Kállay nak voltak tervei a proli 
strand dal. Amikor a atrandfürdőzés di
vatba Jött és a meggondolatlan, köny- 
nyelmü fiatalság soraiból rengeteg aok 
áldozatot követelt a szabad Duna, akkor 
vetette föl Kállay tanácsjogyző azt az 
eszmét, hogy t» félsziget föl használ ásó
val. a holt Duna-ágban csinálják meg a 
főváros Ingyen strandfürdőjét. Érintke- 
»ésbo is lépett a Nádorkert tulajdonosé
val, aki azonban nőm volt hajlandó el
adni a területet ég így abban maradt a 
fővároGi strandfürdő terve.

Mostanában azután a tulajdonos más 
megoldást talált. A fhldnyclvet egysze
rűen bérbeadtn a ..Vita" részvénytársa
ságunk. amelyik drótstivényt húzott, ka
binokat épít As tgy a félsziget régi jel
lem elveszett.

így imiint meg egy pesti, jolhgMtes 
owteUtAo. így halt meg a proli Rtrand.

Rakouszliy és 
■nan FonyóMat

miniszterek
uosírndp HnyóróMelepen a fővárosi kormíay- 

biztosságról tárgyaltok
Ripka, vagy Bessenyei augusztus végéig feltétlenül 

döntenek
— A Hétfői Napló tudósitójától. -

gól bíró kombináció lehet TényA fővárosi ’ kormánybiztosság 
ügyében még nincs döntés. Minden 
nap egy uj jelölt kerül kombiná
cióba. Eddig Bessenyei Zénó volt 
a legkomolyabb jelölt, szombat óta

Ripka Ferenc vezet a valószínű 
jelöltek élén,

sőt a legújabb jelöltek között szere
pel F. Szabó Géza neve is, aki köz
igazgatási szakember és Bethlen 
István gróf miniszterelnök legben- 
sőbb gárdájához tartozik. Ez ügy
ben

illetékes helyen
a következőket mondották a Hétfői 
Napló munkatársának:

A miniszterelnök még nem hatá
rozott és igy minden újabb név 
csak kisebb-nagypbb valósziuüség-

az, hogy

szeptember elseje előtt feltétle
nül döntenek a főváros kor

mánybiztosának személyéről.
Beavatott helyről szerzett értesü

lésünk szerint csak a Ripka, vagy 
Bessenj/eí-kombinácló jöhet számí
tásba.

Ralcovszky Iván belügyminisz
ter és Vass József miniszterel
nökhelyettes a vasárnapot 
együtt töltötték Bélatelepen, a 
megbeszélés azonban döntést 

nem eredményezhet,
mert egyedül Bethlen István gróf 
dönthet ebben a fontos kérdésben. 
A kormánybiztosnak kizárólag az 
lesz a feladata, hogy a választáso
kat lefolytassa.

A kormány újra megkísérli 
a kereskedelmi tárgyalások felvételét 

Ferenczy ízsú a JövO hiten Prágába utazik
— A Tlfttöl Napló tudósítójától. \—

A kereBkedolmi kormányzat vezető kö
reiben szükségképpen felmerül a vámpo
litika megváltoztatásának a gondolata. 
Ez a frontváltozás annak a sok kudarc
nak a következménye, amely a magyar 
kormányt a kereskodelmi tárgyalások 
során érte. A vámtarifa magns tételei 
ugyanis nagy akadályokat gördítettek 
a kerskedelmi szerződések mogkötése elé; 
így például a cseh-magyar egyezmény 
meghiúsulását is a vámtarifa lehetetle
nül magas tételei okozták. A kormány 
éppen ezért most azzal a tervvel foglal
kozik, hogy

a behozatali és kiviteli tilalmakat 
teljesen megszünteti, hátha ez az en
gedmény hatással lesz a szerződni 

akaró felekre.
Beavatott helyről szerzett értesülésünk 

szerint
a közel jövőben a kormány újra

megkísérli a kereskedelmi tár gyár 
lások felvételét.

A szanálás égjük fegfőbb tervbevett ak
ciója éppen az utódállamokkal való tel
jes gazdasági és kereskedelmi forgalom 
felvétele, a kormánynak tehát minden 
eszközt fel kell használnia, hogy a keres
kedőim! egyezményeket megköthesse.

Az első próbálkozás Csehországgal kap
csolatban indul meg.

Perenczy Izsó miniszteri tanácsos, 
a jövő héten Prágába utazik, 

hogy a tárgyalások felvételéről intézked
jék.
Munkatársunk érdeklődött ez ügyben 
magánál Ferenczy Izsó miniszteri taná
csosnál, aki a legridegebben elzárkózott 
a felvilágosítások megadása elől, bizo
nyára azért, mert az ő müve a vámtari- 
fatörvény, amely a megegyezés legfőbb 
akadálya.

Nem kap külön ellenőrzőt 
a Népszövetség magyarországi 

főbiztosa
Hétfíin Grkeznek Bficsba a nípszBvetsftgi kiküldöttek 
Augusztus 29-fin lesz a ndpszOvetsGg plénumának 

őszi ülése
Bées, augusztus 18.

A népszövetség pénzügyi bizottsága, 
amelynek csütörtökön kellett volna meg
érkeznie Bécsbo, hogy felülvizsgálja az 
osztrák szanálás eddigi eredményeit és 
döntsön az ellenőrzés további fontartá- 
sáról és a népszövetségi kölcsön fel nem 
használt részének hová fordításáról, 
egyes tagjainak a londoni konferencián 
való ol foglaltsága miatt elhalasztotta 
utazását Ab csak hétfőn érkezik meg az 
osztrák fővárosba. Beavatott helyről ar
ról értesülünk, hogy a népszövetség ki
küldöttjei körülbelül egy hétig időznek 
majd BécSben. Ugyanazon, a népszövet
ség és a jóvátételt bizottság terveit jól 
tanerő halyen érdeklődtünk az Irént ia, 
mi Igaz abból a Budapesten elterjedt 
hírből, hogy a jóvátétel! bizottság kü
lön megbízottakat küld Budapestre Smlth 
főcllenőmek, a népszövetség főbiztosának 
•llenőroteére.

Informátorunk kijelentette, hogy erről 
szó sincs, hiszen Smlth főbiztost a nép-

szövetség a jóvátételi bizottsággal való 
teljes harmóniával küldto ki Magyaror
szágra és a magyar kormányunk a nép
szövetséggel kötöttt szanálási paktuma 
erre egyébként sem ad jogot a jóváté
tel! bizottságnak, amely azonban, hang
súlyozta ismételten informátorunk, nem 
is gondol erre.

Hivatalos jolontés már hírül adta, hogy 
a népszövetség tanácsa augusztus 20-én 
kezdi meg tanácskozásait, míg n népszö
vetség plénumának őszi szesszlója szep
tember elején nyílik mog. A népszövet
ség lőszereiéül és katonai ellenőrzési kér
déseken kívül foglalkozni fog az osztrák 
szanálás eddigi eredményeivel és tár
gyalni fogja a magyar szanálási tervezet 
legközelebb megvalósításra korülő pont
jait. A tanácskozásokon Ausztriát Kion- 
höck pénzügy- és Grilnberger külügymi
niszterek fogják képviselni, mivel Soipol 
knncellórnak orvosai a Genfbe való uta
zást megtiltották. Természeteden Zim- 
inermann Aurél dr, főbiztos is kiutazik

TözsfleuaynöRsÉsifil - 
öorheresketé!

A bankUzletelc alkonya

NaM tudósítóiig

ijptau
pottjániPnÓéháanyS „„Xí eXlSEf'“í*

Bratta be az arra hatadókí ‘ 
nak az idők, 8 velük a K Valtot 
is! Ma a tJzsdeeéí 
kiviteli vállalat helyezkedett*! í”' 
zolasuul mmak a ténynek i'8"' 
mié, a tőzsdei papírok szint?87 
vetsegesen olcsó összefért 
hat°k. add!« a borban az 
mellett újabban a kernXt8 ■” 
vetV^p“p“rk‘hc%^a8X^ 

hatja ytazL18 három8^» C 

A főváros sok más helvén k i.
pasztalhatjuk az átalakultad 
most mar rendszeresen jelentke^ 
folyamatát A tőzsde körül *«, 
számmal tűnnek el a kedvező £ 
junktura idejen gombamódra fen 
melt es elszaporodott kisebb-na. 
gyobb bank- és tőzsdebizományi iro- 
(lak. Ahol mag néhány héttel ezelőtt 
a pénz hatalmas spekulánsai tró. 
no tak, ma már — gyümölcsöt árul- 
nak vagy kötött-szövött üzleteket 
kötnek.

A Nádor ucca egyik-másik jelleg, 
zetes boltja, ahonnan nagyhangú 
sokatigérő manőverek indultak a 
tőzsde ostromára, ma már lehúzott 
redőnnyel várja eljövendő — becsű, 
letesebb gazdáját

Az Andrássy utón is egyik bank
cég mesteri példáját mutatta a 
gyors átalakulás művészetének. Há
rom nappal ezelőtt régiségeket 
árulták helyiségében, tegnapelőtt 
ékszert, aranyat és ezüstöt, tegnap, 
ra bankká varázolta át a boldog tu
lajdonos a bolthelyiségét és ma.. 
Ma már ugyanott selyem-esarpot 
ajánl a gáláns boltossegéd.

A Körúton, a Dohány ucca kö
rül, ugyancsak egy kimúlt bank he
lyén, részletbe mérik a vásznat éfl 
szövetet.

S a József- és Ferencváros rejtett 
.uccuinak azokban a boltjaiban is, 
ahol azelőtt a zöldséges néni trónolt 
kosarai felett, az aranyos cimtábla 
jelenleg már hiába csalogatja bank- 
és váltóüzletre a kundsehaftokat. 
Rövidesen ismét a — fiatal retek' 
fogja átvenni jogos birodalmát. Az 
üzletek illata tehát nem — változik

Rád’ő-^mafőrölí!
Rádió készülékek ö's’eállitásáboz az összes i 
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Gombos Gyula 
a bujdosók kenyerén 

. „uwtétínyl Gömbös-birtok tllokza- 
‘ trrtwtá körül támadt bonyodalom 

í“ a szombati napon nyilatkozott 
« Gömbös Gyula is. Őszintén mog- 

® hogy nyilatkozatának az a
®on amely a bonyodalmas és titokzatos 
T®6' érdemére vonatkozik, bennünket

* nillanatban alig érdokel. Annak 
kutatása, hogy a Gömbös-birtok né- 
‘ t kertészei Erzberger gyilkosai-e, nem 
° 'ük hanem a rendőrségre tartozik, 
írnek megállapítása nőm a mi köteles- 
Igfink, ellenben a rendőrségnek határo- 
ottan kötelessége.
Ami ezután következik, az pedig véle- 

-inyiink szerint minden esetben a biró- 
Jrra tartozik, akár abban a vonatko- 
áéban, hogy Gömbös Gyula birtokán 
ejlegctte Erzberger gyilkosait, akár 
ibban a vonatkozásban, hogy a Göm- 
ris Gyula birtokán látott „bajorok*4 
em fírzborger gyilkosai s igy Gömbös 
lyulát igaztalanul érte vád.
A nyilvánosság boncolókése alá kíván
óik azonban Gömbös nyilatkozatának 
íét passzusa. Az egyikben azt mondja 
tömbös, hogy nagyon is átérozte a buj- 
osó német politikai menekültek helyze- 
ét, mert „magam is átestem a bujdosás 
orcán.44
Nem széliünk vitába Gömbös Gyulá

ul érzései felett, de különösnek találjuk, 
togy Gömbös Gyula arról beszél, hogy 
oaga is átesett a bujdosás sorsán. Hol 
6 mikor kellett Gömbös Gyulának buj- 
ogniat Kik és milyen körülmények kö- 
ött voltak Gömbös Gyulának politikai 
ldözői! Legjobb tudomásunk szerint 
tömbös Gyula a forradalom beköszön- 
éig aktív katona volt, aki kenyerének 
avát a császári uniformisban költötte
1. Tudunk egy Gömbös Gyuláról a for- 
adalomban, amelyet őszirószás forrada- 
omr.ak neveznek s amelynek vezértár
sai valóban a bujdosán kenyerét eszik 
na is. Tudjuk, hogy ez a Gömbös Gyula 

forradalom idejében Bállá Aladár ol- 
dalán teljesített attaséi szolgálatot Zág
rábban a forradalmi kormány megbízá
sból.

Gömbös Gyula neve ismertebbó kétség
éül az eUenforradalom által lett és 
iömbös Gyula politikussá abban az idő
én fejlődött és olyan reá nézve kedvező 
öriilmények közt, hogy bárhol korcs
ok a magyar történelem lapjaiban a po- 
tikus Gömbös Gyula üldözésének vagy 
ujdosásának idejét, nem találjuk meg. 
ütönben találjuk azt, hogy a politikus
ak induló Gömbös Gyula a kedvező 
onjunkturában olyan légkört teremtett 
agának, amelyben az egykori császári 

királyi vezérkari százados, majd a 
károlyi forradalom katonai attaséja, a 
eresztény és nemzeti jelszavakkal inau- 
wált kurzus politikai tényezőjévé nőtte 
i magát.
Gömbös Gyula politikai karrierjében 
mát legjobb akarattal sem tudjuk fel
idézni az üldözést s éppen azért külö- 
osen hangzik, amikor Gömbös Gyula a 
ómét politikai emigránsok elrejtését az- 
U indokolja, hogy: „Magam is átestem 
bujdosás sorsán.*4
he van Gömbös Gyula nyilatkozatá- 
m egy másik része is. Ebben ezeket 
londja: „Sohasem tartottam illendőnek 

detektív szorepét átvenni ezen embo- 
e kel szemben. Illetlennek tartottam 
írj Járatni őket, hogy hogyan ós 

rt hagyták el hazájukat Különben is 
unaen politikai menekülttel elvből szó- 
•Jüok, mert sohasem tudhatjuk, kik 

ak és kik lesznek ezek hazájukban 
összeköttetést jelenthetnek ían&rországra nézve.4*

maKUnkévá tennők Gömbös Gyu- 
alkalommal és ebben az iigy- 

ln A. ®yi*atk°zatát, ha nem tudnók, 
íiS, « 08 Oyula az emigráció kérdé
sen egészen más felfogást vall. Egyet- 
a^ZaVUnk nincs 00 nőm volt soha a 
Irmk- ®mlí?ránsok érdekében, de éppen 
roluv08 Gyala és politikai elvbarátai 
síDnn* aZ°v.' aklk Parlamentben és par- 
litottAV0 klYÍil a legélesebb harcot in- 
lérdwi. em'Kránsok ellen. Joggal M ±tjUk tchát’ h0*y vájjon a né- 
>n'S8ru^6 akik a katolikus
fyilkolá«Alirti. clnöke’ Erzberger meg- ®eön?üín0kv tanúja alatt állanak, 
rédeul ° polltikai emigránsok, akik

i.’M.ru,nak- É8 h“ Politikai 
'■édeimi* neTn tt magyar államíJJlSÍ* nílttí ‘K^ny^o és miért kellett 

védői inébo vennieG’uU»k ________  _______________________ _____________ .
Az Or. 6 emigránsainak, akkor ezen az alapon.

colpontjából nőin Srdekol fölvetődik a küldés, nőin formúlhat-o jo-1

ükét’
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Álhir újabb külföldi 
kölcsönről

fi magyar kölcsön túljegyzései ötvenezer dollár 
Amerikában 2°/0.kal emelkedett a magv?rkc>tcsön- 

kötvények érfolyama
— A Hétfői Napló ludösitójától. —

A„ kölcsönakció még folyamatban 
lévő fázisairól illetékes helyen a 
következő információt kapta a R't- 
fői Napló munkatársa:
,— A newyorki és londoni befize

tések a legteljesebb rendben foly
nak. Már oddig is meglehetősen 
nagv összegek kerültek a Nemzeti 
Bank pénztárába, amelyek

legnagyobb részét a kormány 
már fel is használta.

— A svájci jegyzés is befejező
dött.

Csehországban nem lesz nyilvá
nos kibocsátás,

mert egy bank veszi át az egész 
transt A cseh jegyzésből nem is 
kapunk kézhez semmit, mert a köl
csönösszeg a vasúti elszámolásból 
származó körülbelül tízmillió arany
koronatartozás kiegyenlítésére szol
gál.

— örvendetes tény, hogy

Newyorkban két százalékkal 

Kiszélesítik a budapesti tbifapitdnysds 
nyomozási termetét

Mi nehezítette meg eddig a nyomozások gyorsaságát 
A napokban jelenik meg a belügyminiszteri rendelet

—A Hétfői Napló tudósítójától —
Az államrendőrség szervezetének 

országos kiépítésekor a kerületi fő
kapitányságoknak és kapitányságok1- 
nak területi beosztását olykép álla
pították meg, hogy azon a gyakor
lat bizonyos módosításokat kíván. A 
területi revíziónak szüksége már ré
gebben felmerült, azonban a keresz
tülvitelre mindeddig nem kerülhe
tett sor, főként technikai és admi
nisztratív okok miatt.

Az uj beosztásra azonban a köz
rendészet szempontjából égetően sür
gős szűkig van, úgy hogy az alan
tas rendőrhatóságok többszöri bead
ványa alapján

a belügyminiszter rendőri fő
osztálya elhatározta a kerjileti 

beosztás módosítását.
A beosztás revíziójára elsősorban a 

sürgős nyomozások szempontjából 
van égető szükség. A helyzet jelen
leg az ugyanis, hogy az egyes kerü
leti főkapitányságok és kanitánysá- 
gok detektivjei akármilyen sürgős 
ügyben nyomoztak is, munkájukat 
idegen főkapitányságok és kapi
tányságok területén csak akkor 
folytathatták, ha előbb az illető ka
pitányságnak ezt bejelentették s 
hozzá az engedélyt megkapták. Ez 
az engedély természetesen minden 
különösebb Írásbeli formaság nélkül 
meg volt szerezhető, mindössze egy 
vagy két telefonálásba került, nyil
vánvaló azonban, hogy

a pesti telefonviszonyok mellett 
a negyedórás, esetleg félórás te
lefonálás már eleve megrontotta 
az egyébként eredményesnek in

dult nyomozás sikerét. ,
A budapesti főkapitányság terüle

tén sokszor különösen kirívó volt ez 
a visszás helyzet és előfordult pél
dául az az eset, hogy a detektív 

bennünket, hogy Gömbös Gyula véden
cei valóban Erzberger gyilkosai-e, vagy 
egyszerű politikai emigránsok. Az or
szág szempontjából csak az érdekel ben
nünket, hogyha Gömbös Gyula jogot for
málhat arra, hogy titokban a törvényes 
hatalom ellenőrzésének kikerülésével 
menedéket adjon idogen állam politikai

emelkedett a magyar kölcsön- 
kötvények árfolyama.

Érdeklődtünk beavatott helyenÉrdeklődtünk beavatott helyen a 
magyar jegyzés végső eredménye 
iránt is. A következő választ kap
tuk:

— A belföldi kölcsön némi túl
jegyzéssel végződött.

A túljegyzés ötvenezer dollár,
vagyis 250.000 aranykorona, amely 
összeg csekély ugyan, de a mai ne
héz pénzügyi viszonyok között a 
magyar közönség jelenlegi teher- 
biróképességét tekintve — ez a túl
jegyzés is sikert jelent.

Megemlítettük informátorunknak, 
hogy közgazdasági körökben elter- 
jedt hírek szerint

Korányi Frigyes bá.ó szeptem
berben újabb külföldi kölcsön 

iránt érdeklődik Genfl>cn,
mert a 250 millió kevésnek bizo
nyult. Illetékes helyen ezt a hirt 
légből kapott koholmánynak, minő
sítették.

a Fehérvári-utón követve a nyomot, 
a Fehérvári (Horthy Miklósait) vé
gén kénytelen volt megállj s egy 
nyilvános, lehetőleg zárt helyen levő 
telefont keresni, mert a Horthy 
Miklós-ut vége már számára idegen 
terület volt: a budafoki kapitány
ságé.

A belügyminisztériumban éppen 
ezért, illetékes helyről szerzett infor
mációnk szerint, elhatározták, hogy 
most már sürgősen végrehajtanak 
bizonyos terület-kiegészitő intézke
déseket, amelyek főként arra szorít
koznak, hogy a főváros környékén 
lévő, de nem a budapesti, hanem a 
pestvidéki főkapitánysághoz tartozó 
területeket átcsatoljanak az állam
rendőrségi fővárosi főkapitányság
hoz. Hz intézkedés során a Duna 
mindkét oldalán nagyobb területek 
jutnak a fővárosi államrendőrség 
ellenőrzése alá, ami abból a szem
pontból is helyes és nagyjelentő
ségű, mert a Budapest környékén 
lévő hatalmas gyártelepek igy tel
jes egészükben egységes központi 
rendőri igazgatás alá jutnak.„Ugyan
így kikerülnek a különböző . kapi
tányságok hatásköre alól a főváros 
perifériájának azok a részei is, 
amelyek állandó és veszedelmes 
gyűjtőhelyei voltak a fővárosból 
kitiltott megbízhatatlan egziszten
ciáknak.

A belügyminisztériumnak e két
ségtelenül helyes és a főváros köz
biztonságát is javító intézkedése ér
tesülésünk szerint már a közeli na
pokban, de legkésőbb az ősz elején 
életbelép. Az ezzel az intézkedéssel 
kapcsolatos személyi áthelyezések 
és beosztások már folyamatban van
nak s az átkapcsolt rendőrtisztvise
lők és közegek, ha hivatalosan nem 
is, de félhivatalosan megkapták az 
uj beosztásról szóló értesítést.

got X. Y. arra, hogy menedéket adjon 
( akár bolgár, akár német kommunista 
emigránsoknak. És hova jut az ország, 
hogyha egyes emberek ilyen jogokat 
vindikálnak maguknak!!

Nem a ml kötelességünk, az államhata
lom őreinek kötelessége, hogy jobb és 
baloldalon végérvényesen véget vessen 
az ilyen és éhez hasonló egyéni akciók
nak.

Horvátország 
alkiráljt kap

Pál szerb herceg lesz az alkirály

Azok a mélyreható differenciák, 
melyek Jugoszlávia megalakulása 
óta fennállottak, valószínűen el fog
nak simulni. Véget érnek. Ha hinni 
lehet a belgrádi Politika jelentésé
nek, úgy a DavítZovics-kormány 
hajlandó Horvátországnak teljes 
autonómiát adni és az országrész 
élére Pál hercegei, Sándor király 
öccsét alkirályi minőségben állí
tani. Az illetékes körök a nagy vál
tozás hírét nem cáfolták meg."

Tovább razziázusk
az árvizsgáló detektívek

Még junius 30-án megjelent egy 
kormányrendelet, mely megszüntet
te az Árvizsgáló Bizottságot. A fő
városi kereskedők, vendéglősök, 
piaci árusítók nagy örömmel fogad
ták ezt a rendeletet. Azt hittek, 
hogy megszűnik minden kellemet
len ellenőrzés. Tudvalevő ugyanis, 
hogy a Veress Pálné-utcában az 
Ár vizsgáló Bizottság épületében 
székéit az úgynevezett „repülő 
uzsorabiróság". A repülő uzsora
bíróság mellett működő ügyészi ki- 
rendeltségnek az ugyancsak ott szé
kelő Thuránszky detektivesoport 
állt szolgálatára. A Thuránszky- 
csoport detektivjei tartották az ár
vizsgáló razziákat. Ük ellenőrizték, 
hogy a kereskedők kifüggesztik-e 
kirakataikba az árjelző cédulákat 
és erélyesen ügyeltek arra, hogy a 
kereskedők, vendéglősök piaci áru
sok ne lépjék át az Árvizsgáló Bi
zottság által előirt árakat. Érthető 
volt tehát az öröm, mikor az érde
keltek megtudták, hogy megszűnt 
az O. A. A. B. Szinte természetes
nek tartotta mindenki, ho^v az 
D- K* A- B.-bal együtt megszűnt 
működni a Thuránszky-csoport is.

Kiderült azonban, hogy ez nem 
törtónt meg. Az O. K. A. B. tulaj
donképpen csak véleményező szerv 
volt és a Veress Pálné-utcában mű
ködő uzsorabiróság tovább is fenn
maradt, csupán székhelyét változ
tatta meg. Az O. K. Á. B. épületét 
ugyanis átadták a rendőrség köz
igazgatási osztályának, a repülő 
uzsorabiróság pedig rendes uzsora
bíróságként." átköltözött, a Markó- 
utcába, a központi járásbíróság épü
letébe. Itt fog tovább is működni 
Briegner József táblabiró vezetése 
alatt. Mellette marad a volt Veress 
Pálné-utcai ügyészi kirendeltség, 
valamint a Thuránszky-csoport is.

Thuránszky Lucián főfelügyelő 
detektivjei már dolgoznak is. Szor
galmasan ellcnőrzik az árakat, 
Leginkább az élelmiszerüzleteket, 
vendéglőket, kávéházakat látogat
ják. Ahol drágának találnak vala
mit, bekérik az árjegyzéket, illetve 
étlapot és az illető kereskedő vagy 
vendéglős pedig rövid idő múlva 
az uzsorabiróság elé kerül. A raz
ziákon szerzett anyagon kívül sok 
munkát adnak a feljelentések is. 
Ugyanis a Thuránszky-csoport de
tektivjei szóbeli vagy Írásbeli be
jelentésekre is a beérkezéstől szá
mított huszonnégy óra alatt ki
szállnak.

Elképzelhető ezek után, hogy ha 
augusztus 21-én, csütörtökön a né
hány hétig szünetelt uzsorabiróság 
megkezdi munkáját, — éppen ele
gendő anyaga lesz.

ELRAGADÓ A
CSILLAGHEGYI 
STRANDFÜRDŐ 

hsrom nagy úszómedence, gyógyha
tású langyos forrásvíz zel,óriási homok 
fürdő, etterem, cnkrászda. Poliíárl 
árak. I’álffy tértől o reggeli órákban 
külön villamos járatok. — Ugyanott 

olcsó kombinált jegyek 
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Hamis bécsi híresztelés
az emigráció likvidálásáról

Mindenki hazatöhet, de bíróság elé kell állnia — A külügy- 
minisztériumban semmit sem tudnak az utasításról

Bécs, a«K. 17. lEzoket a hazatérő emigránsokat 
’ nyomban a határ átlépésénél őri
zetbe veszik és toloncházban 
ják fogságban addig, amig 

«P<?kban az a hír , gazolják okot és ügyüket 
^UP*’ ' tárgyalásra nem viszik.

l lehet hetog és m|iT ,,
• terjesztik esek tt

Magyarországoo a Tc,c, ”ket
1 - felismerve. h<X 5íe"”t<«.

ség torjedéso nome«*
1 nemzeti veszedelem i. ‘ ‘Ml,alral, J, 

egyedül küzd oll a C U83W(, fennálló egyesig * Í
■ József báró uz ohl.ike, a "'•W
. számú házban orvosi rendé ö 11?.'*• 
. ahol a nemiből^.* teljesen
• szesulnek orvos, kezelésben » 1 '<•
. órákat este haltól fél nyolc/ ?*• 
, meg, hogy az állási,w
i nak jutni a road-jiéseo.

A Tclcia
Munkatársunk felkereste i • 

(Időjét, ahol Bauer Ká-dv‘.iP ° C,a r*’ 
orvos ezeket mondotta a Tolok n®??4 sóról és nemrbKegség kér-lX.

- A Tclcia rendelőjében hőiéi . 
szonbtezer betjget kezelt,Inn enu J* 
Majdnem 300.000 esetben nynjtottaÍT 
vosi segélyt. A különböző nemiből’ 
ben szenvedők száma huszonegyé 
míg a többi betegek nagy része vérbai 
ban szenvednek. Húszezer a fSS 
száma. A többi nő. Tizonötóven aluli í 

, tegunk száma 50. ötven éven felülj ia 
volt. A elgnagypbb nehézséget a vérbZ 
josok kezelése okozza, t/fzyanű a 
nyitáshoz szükséges Salvarson oly 
hogy az egyesület nem tudja fedezni a 
beszerzését. Tehát kénytelenek vágyj 
18.000 koronát számítani egy oltásért & 
ugyan olég kellemetlen, de igaz, hcyy. 
gyógyszertárakban 50.000 korona m 
Salvarsan-szérum.

-— A rendelő intézetben hatvan orva 
dolgozik — folytatja információját a K- 
orvos. — Teljeson ingyen. Van laborató
riumunk, Wassermann-vérvizsgáló intó« 
zetünk. Sajnos azonban, óriási nehéai- 
gek akadályozzák a munkát Nincs píw, 
A rendelőt úgyszólván adományoktól 
tartja fent a Teleia. A múlt évben pfl. 
'Iául a rendelőért fizetett házbér fe 
egyéb kiadások tizen négymilliót tettek 
ki. Viszont kétszázezer korona államit- 
gélyt kapott a Teleia. Jellemző, hont 
1924. évi házbér az uj rendelet értelmi
ben tizennégy millió korona len. A m< 
delő helyiségéért fizetett bér felemért 
mindent. Mégsem kapunk helyiséget u 
államtól. Ez évben minimálisan hor. 
mine millió korona kellene, hogy a le# 
szükségesebbeket beszerezhessük, ki Á 
Iámtól tízmilliós segélyt kaptunk. Nes 
adhatnak többet A szanálásra hivatta* 
nak.

Házassági tanácsadó
— A Teleia — folytatja Bauer tke 

vos — két hónappal ezelőtt ingyenes há
zassági tanácsadót állított fel, melynit 
vezetője Kron Imre dr. főorvos lett. A 
tanácsadó minden nősülni vagy férjh# 
menni szándékozó egyénnek díjtalanul 
áll rendelkezésére. Minden jelentkezőt 
alapos szervezeti és vérvizsgálat alá ve
szünk. Gyakori ugyanis, hogy oly Kft 
nek, kik régebben nomibajban szenved
tek és azt hiszik, hogy betegségük el
múlt — családot alapítanak. A lappangó 
betegség azután megbosszulja a köny- 
nyelmüséget Megfertőzi élettársát, eset
leg gyermekét s igy válik számtalrt 
szerencsétlenség előidézőjévé. A ml «* 
nácsadónknak az a hivatása, hogy szak
szerit felvilágosítást adjon a ÍelerJ^?’ 
zőknek. Véleményt mond, hogy alkal
mas-e az illető családalapításra. Ez * 
nagy fontosságú intézményünk, 88Jn(* 
még nem elég népszorü. Fennállása ö 
alig kétszázan jelentkeztek.
hogy a jelentkezőknek körülbelül fclew 
megállapítottuk, hogy a családalapítást* 
alkalmatlanok.

Munkatársunk a Teleia rendelőjének 
előszobájában várakozó betegek koz 
következő statisztikát készítette. Az « 
rendelésen 10 férfibeteg közül 1 
dász, 1 artista, 1 szabó. 3 kereskeo 
alkalmazott, 2 tisztviselő, 2 nap 
volt. Ezek közül 7 nőtlen és 3^ ’ 
A három nős közül egyiknek kí 
meghalt, a másiknak két élő gX 
van. A déli rendelésen °íSi- 
háztartásbeli, 3 hivatalnoknő. 1 
rözőnő. A tiz közül hal ,lc“n?’ T flí 
vegy, egy elvált és kettő férj 
gyermeke öt nőnek volt.

Sxomomi stati^xtiko
Magunk részéről csak ^e|ert

tünk ezekhez, hogy nem ew » 
orvosainak önfeláldozó ®nn A|i>m * 
köles! elismerést adni - de w 
társadalomnak eminens 
hogy ha kell, hát erején fel

UH*

— Az egész hír teljesen alaptalan 
és légből kapott. A külügyminisz
térium se a múltban, se most sem
minemű utasítást nem adott az 
emigráció likvidálására vonatko
zóan a külföldi követségeknek. Ilyen 
ügyekkel a külügyminisztérium 
nem is foglalkozik.

— Tudomásunk szerint a magyar 
kormánynak mindig az volt és ma 
is változatlanul az az álláspontja, 
hogy bárki haza jöhet, a magyar 
kormány senkit meg nem akadá
lyoz ebben. Ila azonban hazajön és 
ellene bármilyen büntető eljárás 
van folyamatban, akkor bíróság 
elé kell állnia. Az emigránsok haza
térésének lehetősége tehát nem je- 

i lent salvus conductust is egy- 
szersriiin.l.

— Az a hir tehát, amelyről szó 
• van, nem felel meg a valóságnak.

’A Hétfői Napló bécsi szerkesztő
sége jelenti: Bécsi magyar, körök- #) 
ben a közelmúlt napokban az a hir j jj 
lerjedt ei, hogy a ’’l
követségek uj utasítást kaptak az: 
emigráció likvidálására. Amint be
avatott forrásból értesülünk, a kül
ügyminisztérium a hazatérő emi
gránsok utlevelinek kiadása tár
gyában rendeletét intézett a külföldi 
magyar követségekhez. A rendelet 
két kategóriába osztja az emigrán- 
sokat. Az első csoportba tartoznak 
azok, akik ellen a kommunizmus 
alatt elkövetett úgynevezett kom
munista bűncselekmények miatt 
bűnvádi eljárás van folyamatban 
és ellenük nyomozólevelet adtak 
ki. A másik csoportba pedig azok 1 
kerülnek, akik az emigrációan kö
vettek el bűncselekményt és ezért I 
bűnvádi eljárás tétetett ellenük fo
lyamatba.

Az első csoportba tartozók, ha Kik az uj párt vezérei — A Keresztényszociális Pártszővet- 
haza akarnak térni, a követség ut-'------ ’—----- »- »----- >—_i_
ján , az igazságügyminiszterhez 
kérvényt nyújtanak be, amelyben 
kérik, hogy a nyomozólevél vonas
sák vissza és engedtessék meg ne
kik, hogy szabadlábon védekezhes
senek .

A másik csoport viszont a követ
séghez kell hogy terjessze a kér
vényt, amelybe hazatérésre enge
délyt kérnek. A kérvényhez erköl
csi bizonyítványt kell csatolni, 
amely azt igazolja, hogy a kérvé
nyező hol volt, mivel foglalkozott, 
a magyar állam és társadalom tör
vényes rendje elleni i— 
nem tanúsított és az ilyen 
tartást tanúsító egyénekkel, 
k ötté lésben nem állott. A 
nyekkel a minisztertanács 
kozik, amely az illetékes 
javaslatok alapján dönt 1...... .......
egyes kérvény felett. Kedvező mi
nisztertanácsi határozat esetén

tart- 
ncm 
lo-

Ezzel a hírrel kapcsolatosan a 
Hétfői Napló munkatársa a kül
ügyminisztérium illetékes ügyosz
tályához fordult, ahol az állítóla
gos uj utasításra vonatkozóan az 
alábbi információt kaptuk:

I

Bernolák Nándor
uj pártot szervez a klérus, a tisztviselők 

és a munkások soraiból
ségnek a fajvédők körül csak Lendvaiék kellenek — Bernolák 

ügyvédi irodájában van a párt szervező helyisége
— A Hétfői Napló munkatársától.—

A. parlamenti szünet alatt lázas 
munkát folytatnak bizonyos szélső
ségesen jobboldali körök, hogy meg
szervezzék „az intranzigens keresz
tény és nemzeti alapon álló töme
geket/* Az egyelőre titkolt és cá- 
folgatott szervezkedésnek e jelszó 
ürügye alatt nyilván az a célja, 
hogy ismét hatalomra jussanak a 
kurzus elmúlt miniszterei és politi- 
’___ 1. „kik__I.1 sem tudnak
belenyugodni abba, hogy nincs már 
szavuk az ország vezetésében.

A szervezkedő uj alakulat 7ie- 
reszlény Szociális Szövetség néven 
fog a közeljövőben kilépni a nyilvá
nosság elé. Ezzel az uj ós nem any- 
nyira komoly, mint érdekes ébredő 
mentái5 asu pártalakulással kapcso
latba’. a Hétfői Napló munkatársá
nak teljesen megbízható helyről a 
következőket sikerült megtudnia:

A szervezés irányítása Bernolák 
Nándor dr. ügyvéd, volt népjóléti 
miniszter kezében van. Az q ügy
védi irodájában van a szervező párt
helyiség, ahonnan — az eddigi meg
állapodások szerint — már e hét vé
gén szétküldik a belépési felhíváso
kat, a kiáltványokat Ezzel egyide
jűleg gondoskodás történik arról is, 
hogy a különböző jobboldali társa
dalmi egyesületek, a Keresztény
szocialista Párt és Szakszervezet 

•’í~U}níL! máíisan csatlakozzanak az" uj ala- 
aláírói Máshoz.

iiréretii-1 E két utóbbi szervezettel már tel- 
„esetleg , lesen kész a megállapodás, ami tér-

' mészetfíx is. mert pz.p.le 'monl/mK

magatartást j kusai. akik sehogyan
i maga- 

össze- 
kérvé- 
foglal- 

ügiészi 
minden

a hazatérni kívánó emigráns a 
követségen sajátkezűiég egy
nyilatkozatot köteles aláírni,

ninclyben többek között arra köte
lezi magát, hogy hazatérése után 
nem vesz részt politikai pártban, 
politikai egyesületek és szervezetek 
megszervezésében, vezetésében és 
működésének irányításúban, a gyű
lésen tisztet néni visel, fel nem 
szólal, politikai lap szerkesztője 
vagy kiadója nem lesz, politikai 
cikket sem nevével, sem névtelenül ' r-, . . , .. ..
nem tesz közzé és minden szembo- j „e_^ 
IftfiŐ politikai magatartástól t ’
tózkodni fog. A reverzális 
tudomásul veszik, hogy ha 
két nem tartják meg, ilgy 
személyes szabadsága kát
tozó intézkedések fognak 
alkalmaztatni.**

A második csoport emigránsai 
ezenfelül, feltéve, ha a miniszter
tanács hozzájárul hazaiéi ősükhöz és 
hajlandók magukat alávetni birói 
eljárásnak, arra is kötelező Ígére
tet tesznek, hogy igyekezni fognak 
az ország területén kívül maradt 
társaikra oly irányban hatni, hogy 
az ország ellőni propagandát szün
tessék meg. Már most azok az 
emigránsok, kik magyar honossá
gukat okiratilag minden félreértés 
nélkül Igazolják, a reverzálist a 
követségen aláírták és hazatérésü
ket a magyar kormány miniszter
tanácsa engedélyezi, azok részére 
u követség nem útlevelet, hanem

hazatérésre szolgáló igazol
ványt

állít ki. amelyen fel van tüntetve, 
hogy az illető tagja volt az emigrá
ciónak. az országból rendellene
sen távozott, de igazolva vau. Az 
az emigráns, aki a fenti eljárásnak 
nem veti alá in a gát és a reverzálist 
nem hajlan<b> aláírni, sziutén kap
hat hazatérésre szolgáló igazolvá
nyokat a magyar követségtől, <1ö 
erre a#, igazolványra nem ú ja rá 
a követség, hogy „igazolva ,van.“

korlá- 
ellenük

mészetes is, mert ezek meglévő

szervezetein akar felépülni a Párt
szövetség. De emellett számítanak 
a magas klérus erkölcsi és főleg 
anyagi támogatására s erre vonat
kozólag már kedvező ígéreteik van
nak állítólag. Nagy propagandával 
maguk köré akarják csoportosítani 
a közalkalmazottakat, mert az a 
cél, hogy táborba hozzák a
főpapot, a tisztviselőt és a munkást, 
ami azt jelentené, hogy Bernolákék- 
nak sikerült egy nevezőre hozni a 
klérus, az aranykoronás tisztviselő
társadalom és a munkanélküli mun
kásság céljait és érdekeit.

A szervezők nagy bizalommal vár
ják az egykori néppárt támogatá
sát is s magában a szervezetben 
vezérszerepet biztosítottak maguk
nak mindazok, akik a kommün 
után feltűnt és eltűnt kormányok
ban a gyűlölködő és fékezhetetlen 
jobboldali irányt képviselték.

A vezérek neveit egyelőre még 
teljesen titkolják. Két dolog azon
ban letagadhatatlan tény. Az egyik 
az, hogy Bernolák Nándor van ki
szemelve — úgy is mint egyik szer
vező — elnöknek; a másik pedig: a 
fajvédők, közül kikapcsolták a Göm
bös— Eckhardt-freakciót. Lendvaiék 
tehát esetleg nyíltan is külön vál
nak Qömböséktől.

Bernolák Nándor dr. ügyvédi iro
dájában egyébként lázas gyorsa
sággal folyik a szervezés s hir sze
rint eddig még azért kell várpi a 
nyilvánosság elé való kilépéssel, 
mert a munkás és dolgozó tömege
ket megszervező urak nagyrésze 
még nem fejezte be a nyaralását

Házassági tanácsadó 
a Inpótköruton

A Teleia egyesillet áldásos tevékenysége — Ijesztő arányok
ban terjed a titkos prostitúció — Huszonötezer beteget kezel-

neic a Jelein rendelőjében —Beszédes számok
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A háborús Idők utáni korszaknak ter
mészetes velejárója a különböző ragá
lyok és botogségek elterjedése. Minden 
idők nagy háborúi után az egyes álla
mok különleges intézkedéseket foganato
sítottak a különböző betegségek ellen, 
amelyek javarészt a háború torniészet- 
ía.izából fakadtuk.
■ között a betegségek közt ínir den 
időben a legnagyobb mérveket öltöttek 
az úgynevezett nemi betegségek. A sú
lyos szociális és gazdasági bajok egész 
Európában hatalmas mérvben fejlesztet
ték ki a titkos prostltnciót. A rendszeres 
orvosi ellenőrzés lehotetlenségo, valamint 
annak következtében, hogy a háború 
után az, otthonuktól évekig elszakított 
katonák tízezrei hazacipelték a betegsé-

gek ezernyi válfaját — az következett 
el, hogy a nemibetegek szán-a ijesztő 
módon megnövokelott. Munkatársunk 
erről a következő információt szerezte 
Schaeffer Jenő dr. rendőrfőtanácsostó), 
az erkölcsrendéazeti osztály vezetőjétől.

— Köztudomású, hogy azon nők, kik 
beismerten prostitúció üzéséből élnok, a 
rendőrség orvosai által hetenként két
szer megvizsgáltatnak. Azonban a pros
tituáltaknak csak kis hányada áll ellen
őrzés alatt. Budapesten 1923-ban n rend
őrség kereken 2000 prostituáltat tartott 
nyilván. Az Úgynevezett titkos prosti
tuáltak száma azonban körülbelül f?úz- 
ezer. Ezek közül legföl jebb két három-) . ..4
ezer kerül kézre razziákon. Elképzelhető ffassn a Telein munkáját- 
tehát, hogy a többi 97.000 közül mennyi |
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A törvényjavaslatok serege kerül 
ősszel a Ház elé

szorgos törvényelőkészítő munka folyik a minisz
tériumodban — Korányi az első Illésen benyújtja az 

1924-25. évi aranyköltségvetést
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A minisztériumokban szorgos 
törvényelőkészítő munka folyik. A 
reszortminiszterek megszabadultak 
a parlamenti harcok lefoglaltságá- 
tól és igy minden idejüket a tör
vényalkotásnak szntelhetik. így

a kultuszminiszter 
a népiskolai oktatás reformjáról 
szóló javaslaton dolgozik, 

az igazságügy miniszter 
pedig már el is készült a valorizá
ciós javaslatok egész sorozatával.

A kereskedelmi miniszter,
törvényelőkészítő referense most 
dolgozza át javaslattá az országos 
közlekedési bizottság ankétezésének 
eredményét a Máv. szanálásáról.

A legnagyobb munkát azonban
a pénzügyminisztérium

végzi, ahol Zcécöcmfwypmfwyp 
végzi, mert a szanálás több pénz
ügyi intézkedést tett szükségessé. 
Javaslat készül a lakásadóról, 

NairvmeiwsttKuu oiwva «, — (amelynek elfogadása esetén meg-
Bünknek vételéről bennünket írás- i szűnik a kincstári haszonrészese-

. . z. * i •.•   'rína I Iirvünnsn r líivnalnr. Ima-zit 1 11

Alondonikonferencia 
két záró okmánya

Löndon, augusztus 17. 
/u'olff) A francia és belga dele- 
Wülv±íői és Marx kancellár 

gS“ °köícsőnöscn levelet intézték 
^máshoz. Herriot és lheunis a 
Jpkeró levelet küldték a kanccl- 

^Birodalmi kancellár Ur! Ya.n 
iséuk tudomására hozni a ko- 

Skezö nyilatkozatot, amelyet kor
irányaink nevében teszünk: A fraii; 
“T, belga kormány megerősíti 
S a régebbi nyilatkozatát, amely 
ÍX-int a Kuhr-vidéket nem a vor- 
Sesi szerződés ellenerő szallot- 
Sk meg. Kijelentik azonban, nnnt- 
fogy el vannak szánva arra hogy 
telelni fogják azokat a kötelezett
ségeket, amelyeket .vállaltuk es 
amelyeknek az a céljuk, hogy Ne- 
StorsSgtól biztosítékokat kapja- 
STk jóvátételi kötelczettsogol lelje- 
ütésére. hogy ha a szabad meg
egyezés alapján létrejött kötele
zettségeket, amelyek a szakértői 
terv végrehajtására szolgainak, 
tigvanazzal a lojális és békülékeny 
Szellemmel fogják kezelni, amely a 
konferencián uralkodott, akkor, a 
mai naptól számítva legkésőbb egy 
éven belül katonailag kiürítik a 
Ruhr/vldéket. Hálásak volnánk, ha 
Nagyméltóságod ennek a kozle-,
RunKneK veicwi.vi uunuui.nvr 1 tt ~ r • 1 - . •■ ...bán értesítene. Aláírva: Herriot.,, des. Ugyancsak javaslat készül a 
fheunis, Hymans.

A kancellár erre a következő le
vélben válaszolt:

Miniszterelnök Urak! Van sze- 
Bencsém mai levelük átvételét el- j 
Ismerni, amelyben közölték velem a i 
francia és belga kormánynak a | 
RÜhr-vidéki kiürítésére .vonatkozó 
nyilatkozatát Amikor tudomásul 
részem. ezt a nyilatkozatot, fen tar
lom a német kormány részéről is
mételten leszögezett álláspontot, 
ímelynek értelmében nem lehet 
jogszerűnek tekinteni német terüle- 
iek megszállását a versaillesi szer- 
tódés 428. cikkében meghatározott 
határokon kívül. Egyúttal kifeje
lem azt a meggyőződésemet, hogy 
kívánatos volna a lehetőséghez' 
mérten siettetni a katonai kiürítést 
Is azt még az önök nyilatkozatában 
megállapított időpont előtt befe
jezni. Remélem, hogy a francia és 
i belga kormány figyelembe fogja 
Fenni ezt a szempontot. Aláírva: 
Marx birodalmi kancellár.

A konferencia záróülésén MaC- 
flonald kijelentette, hogy a szövet
ségesek közötti adósságok kérdését 
i julius 9-én Parisban Herriot-val 
Együtt megállapított alapelvek sze
dőt fogják rendezni. Macdonald és 
Nollet tábornok között vita volt a 
katonai ellenőrzésről. Macdonald 
kijelentette, hogy az ő felszólitá
lára a német kormány felmentette 
állásától Stempel tábornokot, aki 
i berlini szövetségesközi ellenőrző
bizottsággal kapcsolatban történt 
incidenst okozta. Dawes tábornok 
Amerikából táviratot intézett Marx 
Kancellárhoz és a londoni német de
flációhoz és üdvözli őkek. abból az 
Alkalomból, hogy a londoni konfe
rencia eredményesen végződött. A 
Kancellár ugyancsak táviratban 
Köszönte meg Dawes tábornok üd- 
Vi Jetet,

m

Máv. szanálásáról is, amely felha
talmazást fog tartalmazni egy kül-! 
földi kölcsön felvételére. Ezt a ja- 1 
vaslatot később egyesíteni fogják 1 
a kereskedelmi minisztérium Máv.-1 
javaslatával. Javában folyik az' 
1924—25. évi arany költségvetés elő
készítésének munkája is, amelyet 
Korányi Frigyes a legelső parla
menti napon a Ház elé terjeszt, 
hogy december 31-éig letárgyalható 
legyen. Fontos törvényjavaslat ké
szül a társulati adóról is.

A földművelésügyi minisztérium 
egyelőre nem alkot uj törvényt. 
Örülnek, ha minden idők legnagyobb 
törvényalkotását: a földreformot
közmegelégedésre tudnák végrehaj
tani.

’A népjóléti minisztérium
most, bajlódik a rokkantjavaslat el
készítésével. Igaz ugyan, hogy már 
régóta törvénynek kellene szabá
lyoznia a rokkantkérdést, de hát 
menthető a késedelem, mert a nép
jóléti miniszternek folyton lakás
rendeletekkel kellett foglalatoskod
nia.

i

Vay Béla firóf gyilkos merénylete 
a bécsi emigránsok megvilágításában 
Hogyan mondja el Göndör Ferenc Vay Béla gróf tra

gikumát

Egészségesnek lenni
a legkönnyebb I Mértékletes élet, 
rendszeres munka és naponta egy
néhány csésze jó jó, tiszta bab
kávé megóvja testünket a beteg

ségtől
A kávé azonban a legjobb minő
ségű és helyesen pörkölt legyen, 
minden pótlék hozzáadása nélkül!

Meinl Gyula rt.

Vay Béla gróf tragikumával rész
letesen foglalkoztak a fővárosi lapok. 
Bécsi szerkesztőségünk a bécsi emi
gránsok megvilágításában tárja fel 
a helyzetet. A Hétfői Napló bár
mennyire távol áll az emigránsok
tól, érdekesnek tartja ebben a meg
világításban is ismertetni az esetet. 
Munkatársunk összeköttetést keresett 
a család budapesti tagjaival, a csa
lád köréből azonban semmit sem si
került megtudnunk.

Bécs, augusztus 16.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesz- 

ségétöl.) A fiatal Vay Béla gróf 
ügye még mindig élénkén foglal
koztatja a bécsi sajtót. A lapok egy 
része állandóan olyan szellemű 
cikkeket közöl, hogy a ázerencsetlen 
fiatalembert, aki az elmúlt 5’z®a\‘)a" 
tori az inzersdorfi tébolydában 
ameggyilkolta ápolóját, a magyar 
arisztokraták ép elmével zarattak 
a tébolydába, mivel kijött Becsbe 
és itten Göndör Ferenc híve es 
„Az Ember“ munkatársa lett.

A bécsi lapok közlései alapjan 
szükségesnek tartottuk kérdést in
tézni magához Göndör, Ferenchez 
és megkérni őt, hogy mondjon el 
mindent, amit az ügyről tud. Gön
dör, erre elbeszélte, hogy 1921 au
gusztusában ,.Az Ember,“ szerkesz
tőségében megjelent egy, fiatalem
ber, aki Vay Béla grófként mutat
kozott be, kijelentette, hogy Jpkona 
és rajongó híve Karolyi Mihály 
grófnak, csatlakozni a*íar . az 
emigrációhoz és kéri Göndört, hogy 
fogadja munkatársának. Göndör 
azt válaszolta, hogy előbb 
lódni fog Károlyi Mihálynal es ha 
az ajánlja, ügy szívesen fogadja 
segítségét Károlyi igen nieleg- 
liangu levélben' ajánlotta a fiatal 
Vay Bélát Göndör pártfogasába,

mire az munkatársául fogadta és 
több cikkét közölte Az Emberben, 1

— Ebben az időben egész nap 
Vaj' Bélával voltam — folytatta 
Göndör. — Nemcsak a szerkesztő
ségben, de hietzingi lakásomon is 
állandóan vendégem volt. ez a 
rendkívül intelligens fiatalember, 
már a reggeli órákban megjelent 
nálam, velem érintkezett, sétált és 
dolgozott késő estig. Egy napon 
bevallotta, hogy tulajdonképpen 
azért van állandóan velem, mivel 
felt tngemet esetleges támadások
tól és mint izmos fiatalember meg 
akar engem védeni. Egyúttal ki
húzta zsebéből vasboxerét, amelyet 
mindig magával hordott. Vay Bé
lát összehoztam Hock Jánossal, 
Garami Ernővel, Lovászy Márton
nal, Jászi Oszkárral, Szende Pál
lal és később Kunfi Zsigmonddal, 
Garbai Sándorral, Rónai Zoltánnal 
és Böhm Vilmossal is, akiknek 
társaságában igen jól érezte ma
gát és politikai diskurzusokat 
folytatott.

— Nemsokára azonban megindult 
a hajsza ellene, özvegy, vak anyját, 
aki a steinhofi tébolydában két 
másik fiát ápolta, a magyar követ
ségre idézték, ahol Sközölték vele, 
hogy fia az emigránsok közé keve
redett, Az Emberbe cikket ir a 
magyar! kormány ellen és ezért 
vagy hasson fiára, hogy térjen 
nyomban haza, vagy pedig ki fog
ják toloncoltatni Bécsből. Mikor ez 
nem használt, a nyíregyházai árva
szék az anyát megfosztotta fia fe
letti gyámi ogaitól és helyébe tör
vényellenesen Vay Gábor gróf 
földbirtokost, az ifjú nagybátyját 
nevezte ki gyámul. Az uj és
az árvaszék táviratokat intéztek a 
bécsi rendőrséghez, amelyben azt

követelték, hogy vonja meg Vay 
Béla gróf tartózkodási engedélyét. 
Erre beidézték öt a rendőrigazgató- 
ságra, ahol ő az én társaságomban 
Presser, dr. Tendőrtanácsos előtti 
megjelent. Itt én kifejtettem, hogy 
Vay mint Az Ember munkatársa 
politikai menekült, akit menedék
jogban kell részesíteni. A rendőri 
tanácsos azonban azt felelte, hogy 
a gyám tiltakozása folytán meg
ken vonnia a tartózkodási enge
délyt, a kitoloncol tatást azonban 
egyelőre nem rendeli el. a gróf te
hát itt maradhat engedély nélkül.

— Vay Béla ezalatt majnem mini 
den nap meglátogatta édesanyját; 
és heteg fivéreit a steinhofi téboly
dában. Egyre panaszkodott a ma
gyar arisztokrácia hajszája követ
keztében, mire én Az Ember 1'21 
szeptember 18-i számában megírtam, 
az üldözési hadjáratot: „A magyar 
kormány bosszúhadjáratai Vay Béla 
gróf ellen.“ A hajsza azonban tói 
vább folyt, már arról is beszélgeti 
tünk, hogy mivel két fivére tényleg 
óiméba jós, ő rá is ki fogják majd 
mondani egy szép napon, hogy 
örült és egy látogatás alkalmával 
ott fogják tartani a steinhofi té
bolydában. A fiatal Vay azonban 
mindig azzal nyugtatta meg magát, 
hogy édesanyja ezt a szörnyűséget 
nem tűrné el. Hónapokon keresztül 
élt közöttünk Vay Béla gróf, inig 
egy napon rejtélyes módon eltűnt. 
Több Ízben felmerült köreinkben az 
a gyanú, hogy Vay Bélát erőszak
kal rabolták el, azonban pozitivet 
nem tudtunk. Múlt hét szombaton 
megtörtént az inzersdorfi tragédia 
és ekkor értesültünk csak róla, 
hogy Vay Béla tébolydában vari. 
Nem tudom, vájjon most még ép
eilinéjü-e Vay Béla gróf, az azonban] 
biztos, hogy ép elmével zárták be.

— Néhány pesti lap azt irta, hogy 
Vay Béla grpf annak idején ösz- 
szeveszett az "emigránsokkal, az a 
rögeszméje, hogy az emigránsok 
üldözik és az ápolót azért ütötte 
agyon, mert az emigránsok kémjé
nek tartotta. Nos mindebből egy 
szó sem igaz, semmiféle differencia 
soha nem vult Vay Béla és az 
emigráció között.

OVOMALTSNE
" -• ..................... — ...........—'
friss tejből, tojásból, dr. Wandor-fóle 
malátából és a legfinomabb hollandi 
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Korányi Frigyes báró
az amerikai bankárok látogatásáról, a népszövetség szep
temberi ülésezéséről és az augusztusi költségvetési deficit öl

Ji pénzügyminiszter — genfi tartózkodásáról
— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

W. Krcch. nz Equi tahin Trust Co. el
nökének és Jumes Speyer amerikai ban
kárnak budapesti látogatásával kapcso
latban a legkülönbözőbb híresztelések 
terjedtek el. Egyesek tudni vélték, hogy 
a két amerikai konkrét ajánlatot tett a 
MÁV szanálási kölcsön folyósítására, 
mások úgy kombináltak, hogy Speyer 
és Krcch urak nagy amerikai tőkét 
akarnak a kormány rendelkezésén) bo
csátani. A hiszékenyebbek húsz millió 
dollárról rebesgettek. Ezekkel a fantasz
tikus fairekkel szemben a tény annyi, 
hogy Speyer és Krcch bankárok, akik a 
magyar kölcsön amerikai tranzdt elhe
lyezték, udvariassági látogatást tettek 
Budapesten és felkeresték Korányi Fri
gyes báró pénzügyminisztert.

Az amerikai bankárok budapesti lá
togatásához messzebbmenő következteté
seket fűzni nem lehet. Ezt bizonyítja 
Korányi Frigyes báró pénzügy miniszter 
alábbi nyilatkozata. A pénzügyminisz
ter ugyanis, aki a két ünnepnapot és a 
közbeeső szombatot Balatonföldvárott 
töltötte és hétfőn reggel érkezett visz- 
Bza a fővárosba, elutazása előtt a Hétfői 
Napló munkatársának igy nyilatkozott:

— Kár túlzott reményeket fűzni 
nz amerikai bankárok látogatás.l- 
Jióz.

Az a hir ugyanis, hogy a MÁV. 
szanálási kölcösnéről tárgyal
tunk volna, nem felel meg a 

valóságnak.

— Nagyon örvendetes, hogy ilyen 
nagyszabású amerikai pénzügyi te
kintélyek Magyarországra , jönnek 
és igy megismerhetik országunkat, 
örvendetes az a benyomás is, ame
lyet J. Speyer és W. Krech urak 
szvrc'ité’k, mert, amint mondották.

rájuk pénzügyi
leg és gazdaságilag teljesen 
megbízható ország benyomását 
tetfe', ahpl a. prosperitásnak le

hetőségei megvannak.
Az amerikaiak tárgyalása — ismét
lem — tisztára udvariassági aktus 
volt.

Az általános pénzügyi helyzetről és az 
uj pénznemről eltorjedt hírekről igy 
nyilatkozott Korányi Frigyes báró:

— Arra törekszünk, hogy a papir- 
korona presztízsének emelkedésévei 
ezt tehessük meg állandó értékmé
rővé.

Uj, aranypénz bevezetéséről ko
rai volna beszélni.

Lépésről-lépésre kell haladnunk,
örülnünk kell, hogy megvan a köl
esén. Négy hónapja tart a szánk
ást akció. Azóta nagy utat tettünk 
meg. A Nemzeti Bank kitünően 
működik, a koronát stabilizáltuk. I

Annyi nehézség után ez óriási ered
mény.

Néhány hét múlva elkészül az 
első (1924—25. évi) aranyköltség

vetés.
Eddig esak azért késett, mert a hi
vatalnokok nagy része szabadságon 
volt.

A népszövetség ülésszakára terelődött 
ezután a beszélgetés. A genfi útról a 
pénzügyminiszter a következőket mon
dotta:

-— A népszövetség szeptemberi 
ülésére a miniszterelnök úrral 
együtt megyek ki Genfbe. Smií/t 
Jeremiás népszövetségi főbiztos ur 
is részvesz a genfi ülésezésen, amely 
nagyon érdekesnek Ígérkezik egy
részt azért, mert

Jó üzlet a földreform 
az nUruisía Banknak

Miért bízza az. <O.F. B. a végrehajtást az Rltruista 
Bankra?' — Otven százalékkal több költség a 

földigénylük terűiére
Hdatok a magyar földreformból

A magyar földreform lcsiklott a föld
reform vágányáról. A magyar földre
formból üzlet lett. Üzlet az altruista és 
más bankok részére.

A földigénylők tömegei elé az aka
dályok egész sorozatát tornyositják. Ez
rével utasítják el őket azzal, hogy 
nincs föld, ha van, megfizethetetlen 
árát szabják, végül minden eszközt fel
használnak arra, hogy a szerencsétlen 
szegényem borok költségeit fokozzák. A 
gyakorlatban a magyar földreform így 
fest:

Taktaharkány községben .báró Harká
nyi Jánosnak van 11.749 kát. hold föld
je. A vallásalapnak is van mintegy 2000 
hold földje.

A földigénylök részére családonként 
egy holdat javasolt a kiküldött bíró. 
Pedig törvény szerint is jutott volna 
három hold. A földigénylök 50 %-dt 
azonban természetesen itt is kizár
ták és ezek részére egy hold földet 

sem Javasoltak.
így az O. F. B. 23617/1923. számú íté

let o a oea 14.000 hold nagybirtokból 
már nőm 1203 hold 1200O ölet, hanem 
csak 814 hold 520 négyszögölet vett 
igénybe. Vagyis

a nagybirtokok javára mintegy 100 
holdat itt is megtakarított.

bz lesz az első népszövetségi köz
gyűlés, amely a magyar, rekon
strukció ügyével foglalkozni fog, 

másrészt azért, mert hir szerint
résztvesznek az ülésezésen az 

antant miniszterelnökei is.

Valószínűleg egész szeptemberben 
kinn maradok Genfhen.

Az augusztusi költségvetés deficitjéről 
a pénzügyminiszter ezeket közölte:

— Az augusztusi deficit nem na
gyobb az előirányzottnál. Július
ban is csak látszólagosan volt több 
a deficit. Elvégre nem lehet pon
tosan úgy beosztani a deficit eltün
tetésére szolgáló összeget, hogy a 
havi-részlet az egész évi összegnek 
éppen a tizenketted része legyen?

Figyelembe kell venni azt a tényt 
is, hogy

a nyári hónapokban kevesebb a 
bevétel.

A pénzügyminiszter végül a közmun
kák ügyéről szólott és kijelentette, hogy 
az e célra rendelkezésre álló 12 millió 
aranykoronát egy összegben szeretné 
felhasználni. Döntés ez ügyben még 
nem történt.

Mi ez, hanem nagybirtokmentést
A magyar földreform másik speciali

tása az, hogy sem a törvény, sem sem
miféle rendelet, vagy norma nincs, 
amely a juttatott föld vételárát meg
szabja. Senki az országban nem tudja, 
hogy mi hát a föld váltságára.

A nagybirtokosok kihasználják a le
hetőséget és 50—80 métermázsa bú

zát is követelnek holdanként.
Vagyis többet, mint amennyiért egy 

hold föld a szabad forgalomban megsze
rezhető. A meztelen, rongyos földigény
lök pedig borzadva tiltakoznak a meg
fizethetetlen árak ellen. Nem is tudják, 
mit ígérjenek. Erro jön az Országos 

‘Földbirtokrendező Bíróság és az amúgy 
is megriadt és „félten" tartott földigény- 
lőlcnek a következőket rendeli; „Saját 
jól felfogott érdekükben figyelmeztetjük 
a földigénylőket az „egyezség elényci- 
re" s arra a „hátrányra", mely a bíró
sági eljárás költséges volta miatt reá
juk liáru.l* Ez más szóval azt jelenti, 
hogy a földmunkássúg fogadja el a föl- 
desurak követelését.

Pedig a költségekből kijut a földre
formmal bodogított földigénylőknek. Ki
jár a Földrendező Bíróság jóvoltából. 
Azt a páratlan és szinte hihetetlen eljá
rást követi ugyanis, az Országos Föld- 
birtokrondező Bíróság, hogy

igen sok esetben a (au- . egyszerűen kiszol „dltat'ó, "W**
ta Banknak.

Amint már többe™..Földrendező BIróX .
tettel Haza az „X 
hofejezott földreform reidmüvelértgyl miniK&S1110?* a 
hivatala helyett az X..“.“ "IE* 
Ez nióg nem vulna baf A “"*■ “ankn, 
szomorltó tény az. hogy *

“ földmavelénigyi minÍKtéri 
dasagi műszaki hivatnia n Oaz' munkát sokkal «

nak tO-Wl-ka, nurgasabb^U  ̂
beszedését rendeli. Ok

De beszéljenek a tények:
Barancskeszi községben 1522/1<Kt« A 

Jl, ítéletteI kötelezte az 0 F r 
oldlgénylökct, hogy ki6 l,ázWy3,‘ 

fizeeeenek az Altruista Banknak a wí 
SVö.Sf

0 ’kTlo;0 d"a /l01'”0 u,An
30 falót rendelt az Országos FSIdWrtob 
rendező Bíróság fizetni. ™K
«óS/19k- >F'a sahuá ttéw ««•

kt|'ZBOKb’'n Ugyanígy rendelte.
Btk'ics koz^agbon 35.6M/1923. szimS 

ítélettel már holdanként 25 kg busót 
rendel az Altruista Bank részére fizet-

Eltekintve a 40-50%-kal niagasaM 
koltBégárszabástól, a legnagyobb ab- 
ezurdum, hogy ahány község, annyiféle 
költségrendelet lágyon. Egy helyen SO 
kiló, más bolyon 25 kiló A legelemibb 
dolog, az egységes költaégtáblázat, m 
hiányzik.

Do mindez még nem elég. Vanak ese< 
tok és vannak ítéletek (12577) 1924. 0. 
F. B. stb.) melyekben még azt sem teszi- 
meg, hogy a földigénylőktől szedhető 
költségeket megszabja. Csak annyit 
mond ki sok ítélet, hogy a végrehajtóit 
az Altruista Bankra bízza. A költség* 
kot pedig „a valószínűleg felmerülendő 
költségek nagyságának számbavételével* 
a kiküldött bíró állapítsa meg. A „való- 
színiileg felmerülendő költségek" nagy* 
ságát pedig az Altruista Bank tudja* < 
állapítja meg.

így aztán

egy helyen M kiló, mds Helyen 22 
kiló a költség

Ez is szabad egyezkedés tárgya. De 
ha a földigénylők nem fogadják el az 
Altruista Bank követelését, akkor a ki
küldött bíró kijelenti, hogy a földosztás 
még másfél évig is elhúzódhatik. Ez az-, 
után hat

Ez a magyar földreform, a gyakorlat
ban. Ólomsúllyal nehezedik a nyomorgó 
földigénylőre. Nem birják ezt a refor
mot így e földreform nyomában a ki- 
uzsorázott leikéből valóban átok fog 
felfakadni. Az ilyen földreform valóban 
pusztulást és nemzeti szerencsét len séget 
ielent. Pedig ideje már, hogy végre a 
földreform reform és no üzlet legyen.

Dénes István dr. 
nemzetgyűlési képviselő.

Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott: 1850 SEM 1 udv. szállítóMagyar kir.

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza
Jlfártja dús raktáron levő legfinomabb

szövetkiiiönlegességeit
FóUilet: Bécsi ucca 7. Fióküzlet: «..<>..»•«» »“■ *
A címek i következő városokban vannak lerakatni: “íJÜSi-K«.•>•!
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hírek
Hogyan csinált propa
gandát a MTI. a dollár- 

kölcsönnek
'41 elmúlt héten a vidéki mozgó- 

„inházak szlgarU utasításokat kap
tak a helyi hatóságoktól, hogy a 
Iliimet azonnal játszók le. A mo- 
dollár-kőlcsönröl készült propagan- 
-Mk tudják, hogy az ilyen kote- 

filmek kihagyása azzal a kö
vetkezménnyel járhat, hogy hogy 
„ engedélyt megvonjak tőlük, te
hál kétségbeesetten siettek a buda- 
nesti fümvaUalatokhoz, és kei estek 
a 'filmet amelyről azonban senki 
,em tudott. Végre sikerült a Icis- 
uiszállási Apollo-mozgo engedélye
sének, Hajnal Gyula budapesti film
kölcsönzőnek megállapítani, hogy e 
filmet a Magyar Filmiroda Itt., a 
Magyar Távirati Iroda alvállalata 
készítette. Ha inni Gyula a Magyar 
Filmirodában bemutatta a kisuj- 
siálldsi polgármester táviratát, 
amelyben őt arra szólítja fel, hogy 
a belügyminiszter 116.853. sz. rende
letének haladéktalanul tegyen ele
get. A Magyar Filmiroda igazgató
sága erre értesítette a kisújszállási 
polgármestert, hogy az engedélyes 
mulasztást nem követett el, mert 
a film, amelyet a belügyminisztert 
rendelet értelmében már le kellett 
tolna játszani, még el sem készült.

‘A filmet a Magyar, Filmiroda le
iele szerint kisujszállásnak 10-én 
kellett volna játszania, akkor, ami
kor a dollárkölcsön jegyzése 9-én 
fejeződött be.

Propagandának mindenesetre cél- 
iierii és hatását bizonyára nem té
veszti el!

- Elmaradt a becsiiletbirósági 
tárgyalás a Kiár—Benárd-tigyben. 
A Kiár Zoltán dr. ós Bénára Ágos
ton között támadt lovagias ügyben 
a segédek tudvalévőén abban álla
potúak ihog, hogy az A Nép legkö
zelebbi számában Benárd nyilatko
zatot tesz közzé. Minthogy a nyi
latkozat a megállapított szöveg-tői 
eltérő formában jelent meg, Benárd 
javaslatára becsüle tbiróságoj, kíild-

, *i, kukasich Géza altáooiliagy 
elnöklésével. A becsületbirór/ágnak 
ma kellett volna döntenie, a tárgya- 
i 8, ..ionban elmaradt. Döntés a 
legközelebbi napok egyikén várható.
l..“ Betörés. Dénes Mór tisztviselő 
Visegrádi uccai lakásán betörők jártak. 
Nmtegy 70 millió korona értékű holmit 
^raboltak. A rendőrség keresi a tette
seket.

— Autóbaleset a Fehérvári-uton. 
•ffencg Imre 24 éves soffőr a Fe- 
nérvari-uton haladt autójával. Ne
kiment egy kilométerjelző kőnek, a 
Kocs felborult, darabokra zúzódott, 
£.®2“or R,z?les ívben kirepült és 
i1eor»?'-íaR0!<kal terült el az utón. A

8jJy°s sérülésekkel szállí
tották a Rókus-kórházba.
“ Halálos fürdés. Tegnap délután 

nagyobb társaságban a Dunában für- 
iött Hrebl János 81 éves rézöntőmester. 
Fürdés közben hirtelen elmerült Holt- 
*stót a víz elragadta és eddig még nem 
etette föl.

az újpesti villamo- 
fts.’ X*®arnaP délután Újpesten az 
són U^-l^an jölzésü villamo-
VenL^f^ráíalkozott feleségével 
iievák!r *r® Biunkás. A veszekedés 
faszpwn í kést rántott és
lítasni "^‘la feleségét. A villamos 
dühön.,"a lsr. tudta,k megfékezni a 
’ssMnw c™'3ert; A hét sebből vérző 
szállítóiul? Károlyi-kórházba 
cselve víriferjét p-edift megbllin- 
si*r». ahol” ^tartóztatták, 

'■Ísmmu01'8..4’0* ni-
fogja7if .fényos műsorával bámulatba 
tét A Mváros ruűórtö kőzőnsé-
ligetl °,r(1 fekvésű Fáczán, Zug-k'wl?, 2leA’p. *?xzSatftóga a Jóté- 
ajánlotta f.ia Ó tekintettel készséggel 
KilétnekSzhléra Etrro- 
ir.ít A? 6pített hangversenytér-
8 noms0.1!4' “Pja augusztus
ástá iiS "<0 9 érül kezdettel.

A képviselők 
november 1-Ifi 17.600 szorzőszám 

melleit vették fel fizetésűket 
Kétszáz milliót tesz ki a differencia — Az egyes képviselőknek 
mintegy 750.000 koronát kell visszafizetniük — Még mindig késik 

a nyugdijak aranyparllésos nyugdijának kifizetése
Az utóbbi időben sokat Írtak a lapok 

azokról a nehézségekről, amelyek az ál
lami és városi tisztviselők legújabban 
megállapított fizetési kulcsa szerint való 
havi illetmények kifizetése körül támad
tak. Az arany paritásos fizetések kiszámí
tása, a komplikált számolási műveletek 
sok hibára, tévedésre adnak alkalmat 
s sokszor nemcsak u folyósító hatóság 
áll tanácstalanul a nagy feladat előtt, 
hanem számos állami alkalmazott, kü
lönösen a vidéken, panasszal keresi fel 
számvevőségét, ahol az illetmény köny
vében hibásan kiszámított összegre nézve 
kér felvilágosítást.

A nyugdíjasok ügye még a forradal
mak ideje óta vajúdik s ezen a téren a 
kormány már többször volt kénytelen, 
sokszor parlamenti nyomásra, javítani. 
A. számviteli hivatalok most az arany
paritásos nyugdijaknál, minthogy szo
katlanul sok volt az olyan eset, amely 
bizonyos bonyolultságot mutatott, úgy 
segítettek magukon — do nem a nyug
díjasokon —, hogy valami olőlegét, „mél
tányos nyugdijelőleget" folyósítottak ad
digra, amíg a helyes kiszámítás meg
történhetik. így pl. vnw eset, hogy egy 
elhalt nyugdíjas özvegye, aki még jú
nius elsején 666.000 koronát kapott, jú
lius és augusztus elsején már csak 261 
ezer koronát élvezett nyugdijelőleg cí
mén. Ezekben az esetekben kétségtele
nül érthetetlen, miért kell egy özvegyet 
csaknem éhhalálra ítélni akkor, amikor 
egy öptorces számolási művelettel ugy- 
ahogy, de mégis meg lehet menteni egy 
magyar exlsztenciát.

De nemcsak a nyugdíjasoknál van baj, 
hanem az aktív állami tisztviselőknél is. 
A vidéki tanítóság elsejei fizetése pél
dául igen nagy veszélyben forgott.

Tudunk arról, hogy pl. a kecskeméti 
számvevőség augusztus elseje előtt 
értesítette a környékbeli községek 
tanítóit, hogy fizetésüket nem fog
ják elsején megkapni, ha maguk 
nem jönnek el — vakációjukat félbe
szakítva — a számfejtési hivatalba 

szolgálatot teljesíteni.

Á Hétfői Napló nemrégen cikket kö
zölt arról, hogy az állami tisztviselők
nek, akiknek még augusztusban is vol
tak júliusi követeléseik, azoknak a jú
liusi 17.600-szoros szorzószám helyett 
csak 17 ezerszeressel számították a még 
hátralevő illetménykülönbözetet.

A nemzetgyűlési képviselőknél ép en
nek a meg fordítottja történt. A képvise
lők ugyanis amikor julius elsején elna
polták a Házat, azt kérték a pénzügy

— A holttest cseh vízuma. A po
zsonyi „Népakaratában olvassuk a 
következőket: „Meghalt a Szent 
Zstvdn-hajón egy budapesti utas, 
aki Bécsbe akart utazni. Magyar 
útlevelén csak osztrák és román 
vizűm volt. Pozsonyban „akaraton 
kívül eső okból" szakította meg az 
utat, mint ahogy hivatalos nyelven 
mondották. Nem gondolt Pesten ra, 
hogy a bécsi ut csehszlovák terüle
ten fog tragikusan befejeződni. Kü
lönben, ha ezt sejtette volna, egé
szen bizonyosan kiváltotta volna a 
Kun-utcai csehszlovák követségem a 
csehszlovák vízumot. Do igy? Sze
gény. Vizű mnélkül lépte át a cseh
szlovák határt és ez a könnyelműsé
ge a halála után komoly bonyodal
maknak volt okozója. A lmlott- 
nyilvántartóban vonakodtak kiállí
tani a Pestre visszaszállítandó holt
test számára a halotti igazolványt! 
Ez nem mese, ez tényleg megtör
tént. Csak hosszas kimagyarázas 
után sikerült meggyőzni Szent Bü
rokrácia derék hivatalnokát, hogy 
hát bizony a szegény Horovitz szer
kesztő azért jött be vízum nélkül, 
mert elköltözött oda, ahol nem kell 
sem vizűm, sem beutazási engedely. 
Magyarán mondva, mert meghalt. 
Lám-lám, ilyen csodabogarakat szül 
ez a vízum! Kórságba:, szenvedő 
világ. Még jó, hogy a budapesti ha
lottat meg nem büntették és le nem 
zárták — tiltott határátlépésért! A 
mai bürokratikus világban már ezen 
sem csodálkozhatnánk.-

minisztertől, fizesse ki előre a három
havi vakáció idejére esedékes illetmé
nyeiket. Akkor még a 17.600-szoros szor
zószám volt érvényben, mely szerint a 
képviselőknek hétmillió korona járt ha
vonta fizetés gyanánt. Az augusztusi, 
szeptemberi és októberi fizetések tehát 
fejenként 21 millió koronát tettek volna 
ki. Minthogy a képviselők kérelme 
egyöntetű volt és azt az összes pártok 
részéről terjesztették elő,

a pénzügyminiszter a 245 képviselő 
háromhavi fizetésének folyósítása dol

gában kényes helyzetbe került.

Nyomban értesítette is a képviselőket, 
hogy erre a célra nem áll elegendő pénz 
a rendelkezésére, úgy hogy pillanatnyi
lag nincs módjában a kérés teljesítése. 
A képviselők erre újabban megismétel
ték kérésüket, úgy hogy a pénzügy
miniszter a képviselők által előadott in
dokok nyomása alatt nem igen térhetett 
ki és még aznap előteremtette a szük
séges összeget.

Eszerint minden képviselő megkapta a 
három hónapra járó — akkor járó — 
21 millió koronát.

Csakhogy nemsokára megjelelt a ren
delet, amoly a szorzószámot 17.000-re 
redukálta, a kiutalt összegeket pedig 
még 17.600-as indexszel számították.

Egy államháztartás szempontjából ez 
nem jelent óriási veszteséget, do gondol
kodóba ejtheti egykönnyen a közvéle
ményt akkor, amikor igen sokan van
nak olyanok, akik még azt sem kapják 
mog pontosan, amijök jár.

Mindössze arról van szó, hogy Korányi 
pénzügyminiszternek órák alatt elő kel
lett teremtenie öt és félmilliárd koronát, 
amit szétosztott a képviselők között.

A szorzószáin-különbözet által előál
lott túlfizetés mintegy kétszázmillió, 
a klutalványozott összegnek körülbe

lül egyhuszonhatod része.

Ebből mindon egyes képviselőre 750 
ezer korona jut mint hibásan kifizetett 
differencia.

Mint értesülünk, a nemzetgyűlés 
számfejtösége október elsején, a Ház 
Öszeülése után értesíteni fogja a kép
viselőket, hogy a júliusban az index 
redukálására vonatkozóan kiadott ren
delet értelmében a különbözetet, fejen
ként 750 ezer koronát, a novemberi kép
viselői fizetésekből lo fogják vonni.

Ezzel a kis pontossággal tartozunk 
mindazoknak, akik csak nagy kálváriák 
utón jutnak nyomorult kis fizetésük
höz . . •

— Többszázmilliós betörés Bala- 
tonföldváron. A budapesti fők^aj.- 
tányságot telefonon értesítették Ba- 
latonföldvárról, hogy az ottani 
nagyszállóban ismeretlen tettesek 
betörést követtek el. A betörők két
százmillió értékű ékszert, nagy
mennyiségű idegen valutát és több- 
jnillió magyar koronát vittek el. A 
főkapitányság egy soffőrt gyanú
sít a betöréssel, aki valóazipüleg 
au|ón Budapestre szökött. Minden 
intézkedést megtettek, hogy kézre- 
keritsék.

— öngyilkos nők vasárnapja. Ka- 
minszky Mária 28 éves háztartás
beli nő Pannonia-utca 25. számú 
házban levő lakásán öngyilkossági 
szándékból nyitva hagyta a gázcsa
pot. — Weisz Kálmánná 40 éves 
nő medinállal — Gajári Ilona 18 
éves háztartásbeli lugkőoldajtal 
megmérgezték magukat Mindhár
mukat a Rókus-kórházba szállí
tották.

— Le akarta szúrni testvérét egy 
őrült banktisztviselő. H. Gy. tőzsae- 
bizományos lakásán megjelent öccse, 
H. B. banktisztviselő. Beszélgetés 
közben őrültségi roham tört ki rajta, 
kést rántott elő és le akarta szúrni 
bátyját H. Gy. segélykiáltására 
rendőr jött a lakásba, aki hosszas 
küzdelem után megfékezte az őrül’ 
embert Beszállították a főka^^y- 
ságra, ahonnan átadták az angyal 
f$dl tébolydának.

— Beszakadt az úttest az Eskü utón. 
Vasárnap, a kora esti órákban az Eskü 
ut 25. számú ház előtt beszakadt az út
test. A kihívott soros mérnök elzáratta 
az úttestet.

— Letartóztattak egy ügyvédet, 
akit csalásért köröztek. Négy évvel 
ezelőtt egy letartóztatott ember csa
ládjához beállított dr. Herczegh 
Sándor ügyvéd és 3000 korona ho
norárium ellenében felkínálta se
gítségét a letartóztatott ember ki
szabadítására. A család gyanúsnak 
találta az ügyvéd ur ajánlatát, 
rendőrt hozatott, aki dr. Herczeghet 
előállította a főkapitányságra. Itt 
megállapították, hogy dr. Herpzegh 
vidéken volt ügyvéd, Budapesten 
be sincs jegyezve, igy tehát itt ügy
védi tevékenységet nem is folytat
hat. Mindazonáltal nem tartóztat
ták le, de csalás bűntettének kísér
lete címén megindították ellene az 
eljárást. Dr. Herczegh közben elköl
tözött Budapestről, mire nyomozó
levelet bocsátottak ki ellene. Nem
rég visszaérkezett s egy detektív, 
aki felismerte, előállította a főkapi
tányságra, ahonnan átszállították az 
ügyészség fogházába. A soros 
ügyész ma indítványt terjesztett 
elő, amelyben az előzetes letartó*- 
tatás fentartását javasolta. A vizs- 
gálóbiró hétfőn hallgatja ki dr. 
Herczeghet, — aki ma már ügynök 
és nem ügyvéd.

— Lugkövet Ivott egy kislány. Szülei
nek a Mária Valéria baraktolepen lévő 
lakásán véletlenül lugkőoldatot ivott 
Bató Honka 2 éves kislány. A szeren
csétlen gyermeket a Szent Ifitván-kór- 
házba szállították.

— Szarvorru varjakat szerzett ax 
Állatkert. Az Allatkert madurállománya 
a napokban rendkívül értékes óa ritka 
példányokkal szaporodott. Cerva Fri
gyes állatkerti felügyelőnek sikerült 
ugyanis egy külföldi csereakció révén 
egy abcesziniai szarvorru varjupárt sze
reznie. Ez a madárfaj rendkívül ritka. 

!A szarvorru varjakat néhány nap múlva 
már a közönség is megtekintheti

— Elfogták a népligeti tenniszpálya 
tolvajait. Szombaton délután tettenértÁ|^ 
két fiatalkorú suhancot, amint egy La
kásba besurrantak és ruhanemüeket 
akartak lopni. A két fiatalembert ren
dőrnők adták át, aki a főkapitányságra 
vitte őket. A detektívek vasárnap hási 
kutatást tartottak a két fin lakásán és 
rengeteg sok arany és ezüst gyűrűt,' 
cigarettatárcát, ékszert, ridikült és 
pénztárcát találtak. A két tolvaj bel/n 
merte, hogy állandóan a népligeti ten
niszpálya közelében settenkedtek és a 
tenniszjátékosok levetett ruháiból lop
kodták ki az értéktárgyakat és egyen* 
ként adogatták el. A károsultak flagy- 
része nem Is tett feljelentést, úgyhogy a 
rendőrség még nem Is tudja, kiktől éa
mit loptak a auhancok.

• Heti műsor: Vígszínház: Egész hé’< 
ten minden esto 8 órakor: Antónia.

Fővárosi Operett színház: keddtől kez- 
dődőleg minden este 8 órakor: A párizsi 
lány.

Király Színház: hétfő, kedd, szerda 
csütörtök, péntek nincs előadás. Szom
bat: Három a kislány, vasárnop: Három 
a kislány.

Magyar Színházban egész héten nincs 
előadás.

A Belvárosi Színház: hétfő, kedd, szer
da, csütörtök: nincs előadás. Pénteken! 
Charly bemutató, szombat és vásárnál 
Charly.

A Blaha Lujza Színházban egész héten 
nincs leőadás.

• Jubilál a Beketow-clrkusz Igazgat
tója, A Beketow-cirkuszban ma, hétfőn, 
augusztus 18-án ünnepük meg díszeid* 
adás keretében Wildmann Sándor ügy* 
vezető igazgató husznötéves szolgálati 
jubileumát. Wildmann Sándor, akinek 
nevét egész Budapest ismeri, huszonöt
éves szorgalmas munkájából húsz évet 
Beketow Mátyás igazgató szolgálatában 
töltött. . /•
yWWWWWWWWWWWMMM

F
iatalos, üde
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kalser- 
liag HYVARJON szépitőszere, adaMi 
K 30.000. Főraktár: Tőrök-gyógyszertár, 
Király ucca 12. szám. .Opera" - cvógy 

szertár, Andrássy át 28. szárú
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Milyen feltételek mellett nyújta
nak dollárkölcNÖnt a nagybankok? 
A pénzintézetek legfőbb üzletköre 
újabban egyre határozottabb for
mában a hitelnyujtónokban kezd ki 
bontakozni s máris erős konkurron- 
cia tapasztalható az egyes bankok 
között abban az irányban, hogy 
maguknak minél több jó kezet biz
tosítsanak adósok gyanánt. Főként 
az úgynevezett valutáris kölcsönök 
divatoznak, ahol az adós kötelezett- 
séget vállal, hogy a magyar koro
nában felvett külc.-<:nt valamely 
nemes valutáiban, dohárban vagy 
fontban fogja visszafizetni. Sike
rült most megtudnunk, hogy az 
egyik ismert fővárosi nagybank a 
legutóbb kihelyezett valutakölcsö- 
neit a kővetkező feltételek mellen 
.folyósította: 9 százalék kamat. 3 1 
szaza lók folyósítási jutalék. §8 90 
százalékos kötvényárfolyam. A nyúj
tott kölcsönök egyelőre csak föld
birtokosok számára hozzáférhetők. 
A bankok holdanként 20 25 dollár 
.kölcsönt hajlandók megszavazni a 
hitelt igénylőnek.

Akik elzárkóztak a dollárkölcsön 
jegyzése elől. A külföldi kölcsön 
magyar részének befizetését garan
táló bankközi bizottság immár tel
jesen elké zült a munkájával s most 
mar sz, e-zerüon pontos adatokkal 
rendelkezik az akció lefolyásáról. 
Megállapitást nyert hogy ti dollár 
i • CíPn ^u^H>oinó részét a városi 
kistőkésoszlály jegyezte. Viszont 
egynémely vagyonos kategória úgy
szólván tudomást sem vett az ak
cióról.

A főpapsúg .$• a történelmi ne- 
■nefe viselői csak elenyésző mér
tékben vették ki részüket a dol- 

lárkölcsön j> • gyzéséből.

Annál inkább azonban a kereske
delmi cégek és iparvállalatok. In
formációnk szerint, aránylag igen 
jelentős hányad esik magára a ga- 
rancionalis bankközi bizottságra ai 
dollárkölcsön biztosítása tekinteté
ben.

Tőkeemelés előtt áll az Olasz 
Bank. Az Olasz Bank lőzsdei po
zíciója a legutóbbi hetek során lát
hatólag megszilárdult. E jelenség- 
nek oka — hir szerint részben az 
a körülmény, hogy a Commcrciala 
Italiana újabban igen jelentős lira- 
hiteleket bocsátott az Olasz Bank 
rendelkezésére, ami által erősen fo
kozódott az intézet mobilizálása, 
másrészt pedig az Olasz Bank már 
a közel jövőben fel fogja emelni 
nagyobb mértékben és igen ked
vező emissziós feltételek mellei*; az 
alaptőkéjét.

x Ganz és Társa Danubius Gép*, Vá
gón* és Hajógyár Részvénytársaság 
folyó bó 14-én tartott közgyűlése az 
1923. üzleti évro részvényenként 40.000 
korona osztalékot állapított mog, amely 
folyó hó 16-tól kezdve kerül kiflzotésro. 
Az igazgatóságba új tagokul Harkányi 
János báró, Prágcr Pál és Weiss Jenő 
báró urakat választották mog.

KÖZGAZDASÁG
Szilárd a maeánfopgalom

A vasárnap egész kedvező hangulatban folyt le. Az árak kedvező 
bécsi és berlini hírekre fokozatosan emelkedtek és mindenre csak pénz 
jelentkezett. Különösen élénk érdeklődés mutatkozott az arbytr«1ge-pa- 
pirok, valamint a nehezebb papírok iránt. Előfordult árfolyamok ezer 
koronákban: Magyar Iliiéi 615- 18, Osztrák Hitel 207—10, Hazai Taka
rék 3825—50. Ált. Takarék 169 170, Kereskedelmi Bank 1355—365, Le
számítoló Bank 88—90. Földhife!bank 305—10, Ingatlanbank 240. Cukor
ipar 2850, Georgia 510, Őstermelő 240 - ki. Nova J70 -74, Izzó 740, Trust 
148—50, Salgó 615, Ganz 3150 -200, Fegyver 1650, Részvény Sör 305—10, 
Budapesti Gőz 148-55.

tartózkodó volt
a ^vasárnapi bécsi
a háromnapos tőzsdei szünet msgafraszlotta az 
árfolyamoK további emelkedését — á lefolyt hét 
mérlege 0 valutapiacén a magyar korona továbbra 

is szilárd
Bécs, augusztus 17.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségé
nek telefon jelentése.) A pénteki ünnep 
folytán csütörtöktől hétfőig szünetelt a 
forgalom a tőzsdén. Ennek következté
ben a vasárnapi magánforgalom épp 
oly tartózkodó volt, mint a pénteki és 
a szombati. A háromnapos tőzsdei szil
nél megakasztotta nz árfolyamok továb
bi emelkedését, azonban a kurzusok 
mégsem morzsolódtak te, hanem a csü
törtöki nívón mozogtak. A kontrcuiinő* 
rök természetesen fölhasználták a há
romnapos szünetet rémhírek terjesztésé
re, azonban manővereik nem jártak si
kerrel, mivel a londoni konferenciáról 
érkező kedvező jelentések optimista han
gulatot teremtettek a közeljövő kilátá
saira nézve. A vasárnapi magánforga
lomban a következő árfolyamok alakul
tak ki:

Anglobank 217—225.000. Bankverein 
125—130.000, ,Bodengrcditanslalt 290—295 
ezer, 'Angol-magyar bank 46—49.000, 
Brit osztrák bank 14—15.000, Pesti ma
gyar kereskedelmi bank 1,200—1,250.000,

Osztrák hitel 186- 190.000. Magyar- hitel 
<>10—516.000, Eseomptegesellschaft 300.000 
alatt és felett, Liinderbank 285.000 körül, 
Merkúrban/: 120—125.000, Nemzeti bank 
1 260.000 körül, Unionbank 160—162.000, 
Verkehrsbank 63—65.000, Zjvnostenska 
banka 820 - 830.000, Dunagőzhajózási 
1 120.000 körül, Kassa-oderbcrgi 300 - 
305.000, Nordbahn 12,600—12,800.000, 
Staatsbahn 480.000 körül, Klotild 65— 
72.000. Alpine 420.000 körül, Rimamurá
nyi 120.000 körül, Szlavónia 75—78000, 
/’elsömagyarországi bánya és kohó 458- 
465.000, Salgótarjáni 560—565.000, Uriká- 
nyi 900—950.000. Magyar általános kő
szén 290 -300.000. Bánya és kohó 5.000.000 
körül ós Koburg 44—45.000 korona.

A lefolyt hét mérlegét felállítva kitű
nik, hogy az árfoly a inemelkedés nem 
volt oly általános, mint az előző héten. 
Ennek azonban az az oka, hogy e hé
ten négy tőzsdenap helyett csak három 
volt és a hét elején a londoni konferen
ciáról még bizonytalan jelentések érkez
tek. A fontosabb értékek áralakulásai a 
következők:

FILM és M07i

Az Olsfi magyar filmet az ít 
bán Forffríc, Antal keltette. AT’™' 
gyár fdingyilros, aki teljesen . *“■
erejéből, inlndc" külső támogató.”^ 
kül, alkotja meg filmjeit, amely* ít 
magyar érzéssel, iCTZ m 
rol vannak telve, uj filmj 
l.fnlokon mutatott bo a szakkétóS 
nek, fíakosi Viktor Utrechli diákok 2 
mu regényéből készült éa "*

Holnap kezdődik az életi 
címen kerül a közönség elé. A Hollan. 
c.uiba szakadt szegény magyar diákot 
élete pereg le előttünk e filmen, megS 
zóan drámai jelenetekben és mind® 
egyes jelenetből kicsendül a maryar 
föld, a magyar haza szeretető.

A filmfoldolgozas a regény minden 
szépségét átvette és megelevenítette. 
Rendezésben teljesen elsőrangú a film, 
és fotográfiái szempontból a legkiválób
bak közé tartozik. A rendezés Forgóé, 
Antal egyik legjobb munkája, a foto
gráfiával pedig Kruppka-Kovács Gusz
táv a legjobb magyar operatőrök köri 
küzdötte föl magát.

Amilyen jő a film rendezési és foto
gráfiái szempontból, olyan jók a színé
szek is. Különösen Kompóthy Gyula és 
Kérebes Ernő nyújtanak mesteri alakí
tásokat, a női szereplők közül pedig 
Hármat h Hildát és Korda Maryt kell 
megemlítenünk, de az ensemble többi 
tagja is művészete legjavát adja.

A részvény neve: A hét végén.
Anglobank .218.000
Bankverein 128.000
Bodencreditanstalt 296.000
Osztrák hitel 187.000
Magyar hitel 536.000
Liinderbank 283.000
Dunagőzhajózási 1,180.000
hordbahn 12,610.000
Staatsbahn 479.000
Alpine 413.000
Bánya és kohó 514.000
Koburg 44.000
Rimamurányi 116.000
Salgótarjáni 563.000
Magyar kőszén 2,930.000
Skoda 1,315.000

Mull hét végen: Különbség:
222.000 4.000
125.000 + 3.000
286.000 + 10.000
182.000 4- 5.000
549.000 13.060
273.000 4- 9.500

1,140.000 4- 40.000
12,800.000 190.060

475.000 4- 4.800
400.000 4- 13.000
511.000 4- 25.000
38.000 4- 6.500

117.000 — 509
538.000 + Z5M0

2,950.000 _ 20.060
1,328.000 — 13 061

* A Kamara mozgószínház e heti mű
során egy rcpriz és egy nagyszerű uj- 
donság szerepel. A repriz Az iram- 
■szarvas csodája e. Svenska film, amely
nek most ismét olyan nagy és meleg si
kere van, mint első bemutatója alkal
mával. A műsor másik attrakciója egy 
fraitela fllinszenzáció, a Frou-Frou, 
Halevy világhírű darabja, amely meg
rázó drúmaiságúval.bilincseli-44 a né
zőt. A Kamara előudásai 6 órakor kér
dődnek.

• Két francia attrakció teszi ünnepé

A devizapiacon a magyar korona /o . természetesen mindkettő szbíz magyar 
vábbra is szilárd volt. Ettek tív bankja-[koronára értve. A londoni jelentésekre 
gyekért 90^—90% osztrák koronát fi- a francia frank is megszilárdult és ál- 
zettek. A budapesti kifizetés kurzusa fufdban keresték a nyugati valutákat és 
92—93 osztrák korona körül mozgottja német márkát.

lyessé a Royal-Apolló e heti megnyitó 
I >lőadását. A francia filmgyártás két ki- 
j m agasió remekműve kerül c héten a 
i Royal-Apolló megnyitó műsorán a 
i nagyközönség elé. Az egyik film 8 
! Rlanchette című dráma, amely Eugen 

örieuxnek, a kiváló francia drámaitó- 
■ nak egyik legújabb müvéből készült 
i León Mathot, a Monté Cristo címszere- 
' pének alakítója játszó e film főszerepét 

ismét mesteri alakítást nyújtva. A mű- 
:or második fllmjo a Kisértet az erdőn 

' ' íniű angol regény megfilmesítése Jean
Angolórái a főszerepben. Mindkét fii- 
mot a Goldstein Leó cég hozta Buda
pestre, komoly és jelentékeny műyées 

■' értékkel gazdagítva a mozgószínházak 
I műsorát. A Royal-Apolló közönsége 
i nagy érdeklődéssel fogadta < két pom- 
i pás filmet, amelyeknek előállását több 
• Ízben szakította meg haügoos létezés- 

I nyilvánítással. 

Magyar kir. A udv. szállító CD IMI CD 1 
Alapíttatott: 1850 J

Magyar kir. u|b-

g Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza 
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb 

szövetkülönlegességeit
Föüxlet: Bécsi UCCa 7« (Deák Perem u«ca sarak) FlÓkUzlOt! Koronah^r**® *****
A cégnek a következő városokban vannak lerakatai:
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Tere^fere 
az öltözőkből...

— NO VÉGRE, a derék portások e 
ju/m- már kinyitották majdnem 
^damennyi Öltöző ajtaját, persze 
Növelőre egy-két kivétellel még 
csak délelőttönként és igy meg is 
indult már az esztendő színházi éle
te A színpadokat rendbehozták, az 
öltözőket, sőt a Magyar Színházban 
rávet valósággal szalánná alakítot
tak át. Már tudniillik azt az öltözőt 
amelyben Bajor Gizi fog öltözni. 
Gyönyörű ezüstös-zöld tapétát húz
tak a falakra, Papp fotográfus pe
dig odaajándékozott a színháznak 
vagy huszonöt fotográfiát, mind
egyik Bajor Gizit ábrázolja külön
böző szerepeiben. A képeket a szín
házi gavallér gazdája, Bafacs Pista 
berámáztatta és most már vala
mennyi ott függ a falon aranyos 
keretben. #

— SZERELEMI Istenem, szerelem ne 
volna, akkor aztán igazán szomorúan 
fettene a színházak tájéka. Ezúttal ugyan 
még a nagy színházak falai közé nem 
merészkedett be, csak a kis „TerézJtör- 
úti 8zinpad“ környékét kisértette, ahol a 
fiatal és nagyon széphangú énekesnő 
iránt gyúladt szerelemre az ifjú lovag 
sávé. S miután a művésznő szíve is tű
zet fogott, hát persze, hogy ők ketten 
már alig várták az előadás végét (azért 
mondom, hogy ők ketten, mert a közön
ség azt szeretné, ha minél tovább tar
tana a pompás műsor). A művésznő ki
ki nézegetett az ajtón, szent isten, itt 
tan-e még, vagy itt van-e már az imá
dott. S ha ott volt, mindig került idő 
néhány pillanatnyi beszélgetésre. Mi
után azonban az ifjú énekesnő jelenéseit 
lekéste nem egyszer, a szigorú főrendező 
kiirta a fekete táblára, hogy

a színház kapujába tilos kiállni 
a szereplő művészeknek. így bizony.

- A TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD
BÓL jut eszembe. Mi van Nagy 
Endre darabjával!
- Fagy Endre darabját az elmúlt 

évben elfogadta az Umo, de azután 
Nagy Endre visszakérte a darabot. 
Valaki megkérdezte hát tőle, hogy 
nem bánja-e, hogy darabja nem ke
rült színre. Nagy Endre igy felelt:
-Az igazat megvallva nem bá

nom. Mert egy darab csak addig 
él, amíg elő nem adják.
-Sa többi darab!
- Az írók bizony nagyban készül

jek az uj stezónra. Elkészült már 
Szép Ernő is uj darabjával. Igaz, 
hogy reggeltől estig és estétől reg
gelig dolgozott fáradhatatlanul . a 
Margitszigeten. A Renaissance Szin
tez fogja szinréhozni. Lakatos 
László is most tett pontot uj da
rabja végére, sőt Molnár Ferenc is, 
akinek egyik darabja már úgyszól
ván a bemutatót várja a Vígszínház- 
bán. Uj darabjának az a főérdekes- 
fége, hogy ~

tizenkét férfi szereplője vm ée ; 
egy nő sem.

'Ez a darab nem a Vigstinhdzbasu 
hanem a Magyar Színházban kirítt 
színre.

- orr VOLT Bródy 8M.or Móri 
kmctisénf
«Oi,Zn bizony Misériem szegény 
K bandor bd'-t utolsó útidra, de

»okan nem jöttek el,
ott kellett volna hnnÜSk. 

dSi.Wseek Szövetsége például úgy 
.in' ,mintha a föld nyelte volna 
ff- Pcdíq sok színész köeeönhctte 
e'indor bi-nak nagy-nagy sikerét. 
lSn-„ak<k életében ott MtMreztck 

valamennyien távol ma- 
g> <?«'««, jár£ 

? vezércikket irt. azok is, 
íoífl vé«Menm szeretett az Í 

bohókás szive... De 
báelti biztosan nem ni FTf FyorsAyban és mo- 

jó cimboráira 
színészére, akiknek 

hhry0 -Sikerei aa Ö ncvéheg SdíSor bíF eoha- 
,£,m tudott haragudni.

hogy hl- isnt HAZAJÖN
aa,MUm,. SAImAn l*n W-

SZÍNHÁZ

uva^uxa, « ári nv peuig i azonban nem tat 
honaor Ibolya és Fejes Teri letr ladt fflhöz-fához. 
Volna. * tudta Fedák Sári

Fedák Sári 
két részletben tesz eleget amerikai 

szerződésének
Útvonal: Budapest — New-York — Bécs — Budapest — Paris 

New-York és vissza
Napló számolt be annak ! színházi személyzetet alkalmazott 

t rtS3^J» n s^^désről, 'szóval erős munkával és hatalmas
amelyet Fedak Sári Hódossy Ernő- • költségekkel látott a turné szervé
vel, a new-yorkí Hódossy Bank cég-! zéséhez.
főnökével kötött. A szerződés szc- Hódossy, amikor Fedák Sári le- 
/11 / kötelezte magat, hogy j veiét megkapta, körülbelül hat-
^tlkesobb szeptember 15-én New-' ezer dollárt, költött a turnéra és igy 
y r?^^.^row? férfiből nem csodálható, ha a levél elolva
ss két nőbM álló kis társulattal,! sása után azonnal hajóra szállt és 
amely azután „Fedák Sári társuló- Budapestre jött, hogy Fedál<4>t 

beutazza, E'szak-Ameri- .szerződése betartására felhivjrfí- 
* u a i rve Nádor Jenő- esetleg törvényes eszközökkel kény
nek, Halmay Tibornak es Szabolcs | szerítse arra. Hódossy tíz nap 
Arnone/c kellett volna Fedákkal l alatt Budapestre ért, Fedákot 

, a ' azonban nem találta itthon. Sza-,
1 de senki sem

* tudta Fedák Sári pontos címét, a 
hírek után elutazott Németország
ba, Svájcba, Franciaországba, Fe
dákot azonban nem tudta megtalál- ; 
ni, amig végre azután most, a Víg
színház megnyitására a művésznő 
hazaérkezett és Hódossy megkezd
hette vele a tárgyalásokat. Hó- • 
dossy — amint értesülünk — a zárt' 
ajtók mögött folyó tárgyalásokon. ' 
amelyek több órán át tartottak/ 
kijelentette, hogy hajlandó a szer- j 
ződéstől eltekinteni, ha Fedák a j 
halezer dollárt, amilyen öszegbe az i 
eddigi előkészületek kerültek, meg- I 
téríti és egyben kötelezi magát egy 1 
tavaszi turnéra. Fedák természe-; 
tesen nem mehetett bele a majdnem 
félmilliárd magyar korona megfi- ! 
zetéséhe, ezért inkább békés utón i 
keresett megoldást, amit két napi 
szakadatlan tárgyalás után meg is ' 
találtak.

Az uj megállapodásban ez áll: I 
Fp.dAk. Sifíri a huAnAiaeti Viatvinli/icr. !

Csakhamar azután megjelentek a 
tudósítások arra vonatkozóan, 
hogy a kis társulattal elmegy 
Csortós Gyula is, aki szerződését 
fel akarta bontani a Vigszinházxal. 
A társulat azonban lassan osztani 
kezdett. Először Halmay Tibor ug
rott ki, akinek Roboz igazgató 
hajlandó volt dollárban ugyanany- 
nyit fizetni, amennyi Amerikában 
várható jövedelme lett volna, az
után Fejes Teri bontotta fel szer
ződését, majd Szabolcs Ernő, s vé
gül Feddk Sári már úgyszólván 
egyedül maradt.

Közbejött még az „--/nfőnia'4 pél
dátlan sikere is, melynek diadal
mas útját azonban meg kellett sz«- 
kitani a nyári szünet miatt. Az 
w^4ntőnia“ a szinházzárás pillana
táig zsúfolt házak mellett ment és 
ezért Roboz Imre, a Vígszínház 
igazgatója, a szünet utáni har
minc előadásra is leszerződtette Fe
dők Sárit. Minthogy azonban Te
ánknak már szeptember 15-én Ame
rikában kellett tennie, a Vígszín
házzal való uj szerződés megkötése 
jitán levél ment Hódossy Ernőhöz 
amelyben Fedők, a turné elhalasztá
sát, vagy szerződése megsemmisíté
sét kérte.

Hódossy Ernő, alighogy a Fedák- 
kal való szerződést annakidején 
megkötötte, hazautazott New-York- 
ba es megkezdte, a „Fedák Sári Tár- 
sulata“ turnéjának előkészítését 
Hatalmas reklámokban tudatta a 
közönséggel, hogy Fedák Sári szep
tember 15-én New-Yorkba érkezik, 
kibérelte az előadás céljainak meg
felelő helyiségeket New-Yorkban 
és a vidéken, zenekart, színpadi es

keztk ét akkor mepbffMéli Faludi Jenő- 
vei a „Marioa grófnőt* szereposztását, 
amit sehogy sem tadnak nyélbeütni. Ko- 
sáryt Berlinbe hívja szerződése, de ha 
feltudja bontani, akkor Pestre jön. Fedá- 
bet már lysterzŐdtették azt egész eszten
dőre, Petrdss Sári Kiss ^Ferencet sze
retné partnerének, Kiss Ferit viszont a 
Nemzeti nem engedi, Péchy Rrzsd pedig 
a Fővárosi Operett színház. FŐ is szegény 
Faludi vezérigazgató feje, hogy széles e 
hazában
nem tud egy primadonnát találni 

a Mórica grófnő címszerepének elját
szására. De majd csak ad egyet a jő 
Isten, e « áforíeo grófnő, amint terve- 
Zik, a szetón derekán mégis színre 
kerül.

- MEGJÖTT MAR MINDENKIT Nagy
rét*, Mit Ben. Blumenthal is Budapestre 
érkezett. A benfentesek azt mondják, 
hogy Bhunenihal budapesti utazásának 
rendkívüli fontossága van. Még nem sza
bad beszélni arról, hogy Blumcnthai 
miért jött Pestre, de egy két hét múlva 
kipattan a titok s akkor tudom clctodáL 
kötik majd a fődros népe. Mert

fgvB nagy színházi esemény 
kétfUL

Büler Irén is megérhetett, Halmy Tibor , 
i», akiről egyébként ast mondják a rossz 
nyelvek, hogy távirat hívta haza. Karls- 
badbót megjött Makog Margit is, sőt a 
napséttMe Mót Mészáros Gtta is Időse-

• Pária legnagyobb operetísikere Yvain 
új munkája, A párizsi lány kedden esto 
nyolc órakor kerül bemutatóra a Fővá
rosi Operett8zinhdzban. Mint a Cserebe
rében, ebben az operettben sincs kórus, 
do annál több goniális dal, kupié, csupa 
remek szám tarkítja az elragadó humoru 
librettót. Minden este nyolc órakor ud- 

, jak a Párizsi lányt llátkay Márton, Ke- 
| I li Juliska, Harmath Hilda, Tolnay 
I Andor, Sarkad! Aladár, Gyöngyössy 
! Erzsi és Fejes Terus felléptével. A dísz- 
• leícs és jelmezes főpróba hétfőn este fél 
j nyolc órakor kezdődik. A jegyeket már 
I árusítják. Rendes esti helyárak.
| • „Három a,kislány”. A Király-szin-
I házban jövő szombaton, 23-án korül 
j színre először a „Három a kislány” című 
i nagyhatású operett. Az előadás fősze- 
' roplői Környel Béla, A Ipar Gitta, Pálma 
; Ilka, Vondroy, Csathó Gitta, Sziklai, La- 
j tabár, Síró Anna lesznek. Jegy vasár- 
j naptól kezdve váltható u színház pénz
táránál és a szinlapon jelzett összes vá- 

. rosl jegyárusító helyeken.
I * -X Dorina és a véletlen első jubllcu- 
| mához e héten, szombaton érkezik ol. 

n" '’VT---- Gilbert szenzációs operettje Harsányt
fedák San a budapesti I igsztnház- [ Zsolt fordításában Berlin és Bécs után 
bán játszik a megnyitást követő'.Budapestet is meghódította. A Renais- 
harminc estén, azután New-Yorkba \ sáncé Színház c heti műsorát természo- 
utazik, ahol húsz estén át játszik, teson a Dorina és a véletlen dominálja, 
New-Yorkból visszautazik Becsbe I a főszerepek ben Palásthy Irén, Kabos, 
ahol ölven előadáson játssza az\Kompóthy és Szíklay Jenővel.
Antónia címszerepét, majd újból \ • Az Antónia 93—9«. előadása tölti be
Budapestre jön harminc. Antónia- ' Vígszínház új szezónjának első hetét. 
előadásra. Budapestről Párizsba i Vonzóerejének és népszerűségének teljé- 
megy és ott játssza az Antóniát, | ben érkezik meg Lengyel Menyhért szén- 
Párizsból vissza New-Yorkba, ahol | Zációs vígjátéka a századik előadás ju- 
uja-bb húsz estén á' jAk.ák ‘ . ............................... ......
húsz amerikai előadás után végül 
újból hazajön, de most már — leg
alább is egyelőre ez a terv — pi
henni.

Ezzel a szerződéssel tehát véget

már-már majdnem komoly fordula
tot vett.

ért a edáJc-Hódossy üoy,tt amely moly a cári Oroszország utolsó éveiben

vélte Budapesttel. fixával majdnem min- 
denki itthon van, alti valamit számit, 

— VÉGEZETÜL ELMONDOM magá
nak, hogy a Renaissance Színházban 
nagy sikerrel megy Gilbert „Dorina és 

|a véletlen" című operettje, az Ameriká
ból hazakerült Palásthy Irénnel, a cím
szerepben. Igaz, hogy a múlt héten már 
majdnem baj volt, mert a kis Paldsthy 
a harmadik felvonás ragyogóan pompás 
szekeztettje közben megütötte a lábát és 
másnap bizony adntikálva ment beje
lenteni a direkciónak, hogy este nem 
léphet föl. Persze, lett nagy ijedtség a 
színház környékén és úgy volt, hogy a 
Blaha Lujza Színház egyik volt tagját 
léptetik majd föl este. Igen dm, de Do
rina szerepe rendkívül nehéz és ördön- 
gös táncainak megtanulásához még Pa- 
lázthy Irénnek U sok-sok nap kellett, 
akiről pedig közismert, hogy korlátlan 
uralkodója a táncnak. így hát mégsem 
mondhatta le Palásthy Irén a szerepét, 
hanem az igazgatóság kérésére este már 
pontosan megjelent a színházban és fá
jós lábbal végigtáncolta a három felvo
nást. De kapott is a közönségtől olyan 
tapsviharokat, hogy csak úgy reszket
tek bélé a színház falai.

HIGANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
dísztárgya

RÖVID HÍREK
RADÓ ISTVÁN

átvette lapunk állandó film
rovatának szerkesztésé t.

KOSÁRYÉK
néhány napi itt tartózkodás 
után újból elutaztak Budapest
ről.

VIOLA MARGIT
a szegedi színház volt ingja let! 
az Unió új primadonnája.

GELLERT LAJOS
három felvonó sós drámát ír.

FARKAS IMRE
uj vidjátéka íl Renaissance 
Színházban kerül színre. Tő
kés Anna játssza a főszerepet, 

VÁROSI SZÍNHÁZ
első opera újdonsága a „Giocon- 
da“ lesz, Ferenczy Frigyes rende
zésében.

A

át játszik és a l bileumának küszöbéhez. Minden este Fe
dők Sári a játssza a címszerepet és He
gedűs Gyula Kovátsyt.

* Vera Mirceva. Sok szó esett már az 
európai sajtóban is Urwancow orosz író 
híres drámájáról, a Vera Mirccvá-ról,

három évig- uralta az orosz színpadokat 
és még ma is rendkívül sokszor kerül 
színre. Tavaly aztán Németországba és 
Angliába is elkerült a Vera Mirccva és 
Berlinben Else Woín.T-szol» Bécsben pe
dig Orská val igen nagy sikert aratott. 
Ezt a darabot mutatja be jövő héten a 
Jieneissance Színház, melynek ezzel kez
dődik meg tulajdonképpeni szezónja. 
Ebben a darabban lép fel először a 
Renaissance Színházban Gellért Lajos; 
a női főszerepet Simonyi Mária játssza.

• „Charly”. Pária, London, Amerika 
legnagyobb sikerű vfgjátéka az utóbbi 
években „Charly” volt, melyet a jövő 
pénteken, 22-én játszanak először a Bel
várost Színházban. A rendkívül mulatsá
gáé vígjáték főszerepeit Titkos Ilona, 
Törzs, Deréki János, Bóth Klári, Gom
baszögi Trén, Abonyi, Vándory, Faludi 
Sári és Forgács Anna játsszák. Jegy va
sárnaptól kezdve váltható a színház 
jegypénztáránál, valamint a színlapon 
jelzett összes városi jegyirodákban.

* Bohózat-esték a Terézkörútl Színpa
don. Minden várakozáson felüli sikert 
arat csténklut a Terézkörútl Színpad 
nagyszerű ropríz műsora, amelynek ke
retében Liptai Imre Lakodalom és Hdz- 
tÜznéző című darabjai és Zdgon István 
Sakk című tréfája harsogó derültséget 
keltenek. Mindháromban Salamon Béla 
nevetteti meg a közönséget. Nagy Endre 
ragyogóan szellemes konferánszai, szi
porkázó ötletei és tréfái a legjobbak, 
amit a népszerű író oddig produkált. Az 
előadásokon még Keglevich Marianna, 
Mester Ilona, Jdrmay Karola, Huszár 
Ilona, Ocskay Kornél, az Operaház tag
ja, Szenes, Kabók, Rónay, Borsay, ^ig 
és Fény(i szcropolnek nagy sikorroL
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H vne bajnoki 

uszóvepsenye 

Magyarország 800 méteres 
bajnokságát Szigritz Géza 

(MESE) nyerte
Vasárnap délután bonyolította le a 

VÁC országos úszó versenyét a Császár
fürdő férfiú szódájában. A rendezés rend
kívül gyatra volt, amelyért azonban 
nemcsak a rendező egyesülőt, hanem 
részben a rossz Időjárás is okolható.

A versenyre ismét egész sereg egri 
úszó utazott fel a fővárosba. Most már 
nemcsak a MESE, hanem a rivális Egri 
Torna Egylet úszói, főleg gyermek- és 
ifjaságl vorsenyzők. Közöttük feltűnt né
hány rendkívül tehetséges flu is, akik
ről még sokat fogunk hallani.

A kedden és szerdán eldöntésre ke
rülő mérkőzés előkészületeihez tartoztak 
azok a próbavorsenyek, amelyeket a Szö
vetség iktatott a verseny programmjába. 
Ezek egyike volt a Gö’/j métorcs válo
gatópróbaverseny, amelyet az egri Bá
rány István nyert meg, míg a 200 méte
res gyorsuszás próbaversenyét az ugyan
csak egri Bitskey Zoltán nyert meg, két- 
sógbeejtően gyenge idő alatt

Magyarország 800 méteres bajnoksá
gát Szigritz Géza (MESE) nyerte 11:57.8 
mp. alatt

A verseny végén bajnoki vizipólómér- 
kőzés volt a MAC és a VÁC csapatai 
között A mérkőzést :61 arányban a MAC 
nyerto meg.

66*11 méteres válogató próbaverseny. 1. 
Bárány (MESE) 39 mp. 2. Turnovszky 
(MAC). 8. Czelle (TIT. TVE).

100 méteres ifjúsági gyorsuszás. 1. 
Vermes (VÁC) 1:13 mp. 2. Szabó István 
(VÁC). 3. Schneffer (Egri TE).

50 méteres gyermekhátuszás. 1. Tarján 
(ETE) 37 mp. 2. Friedmann (FTC). 3. 
Eévay (OTE). 4. Tóth (OTE).

lX6fí3la méteres III. oszt, gyorsuszó- 
staféta. 1. HL TVE (Péter, Hollós, Ho- 
tnonnay, Gábor) 2:52.6 mp. 2. VÁC. 8. 
UTE.

100 méteres mellúszás, lóverseny. 1. 
Sípos (MAFC) 1:1F/S mp. 2. Hollós (IIL 
TVE). 8. Weisz (VÁC).

100 méteres ifjúsági mellúszás. 1. 
Glück Teddy (VAU) 1:2 mp. 2. Schuo- 
weisz (Egri TE). 3. Kohn (ETE).

Próbaverseny. 200 méteres gyorsuszás. 
1 Bitskey Zoltán (MESE) 2:38.6 mp. 2. 
Hollós! (III. TVE). 3. Magyar Gusztáv 
(III. TVE).

3X66alt méteres ifjúsági gyorsuszó- 
staféta. 1. VÁC (Fehér, Szabó, Vormes) 
2:232/i mp. 2. Egri TE. 8. III. TVE.

50 méteres gyermek mellúszás. L Pet- 
zold (OTE) 37.1 mp. 2. Dezső (OTE). 3. I 
Heller (Egri TE).

50 méteres gyermekgyorsuszás. 1. Ré- 
vay (OTE) 81 egyötöd mp. 2. Mezei (Hl. 
TVE). 8. Holeczok (OTE).

100 méteres ifjúsági kizárásos hát
uszás. 1. Szabó (VÁC) 1:28 négyötöd mp.
2. Szegő (Egri TE). 8. Krammer (MTK). 

Gyermek miiugrás. 1. Révay (OTE). 2. 
Jerabek (OTE) és Grünzweig I. (EgriTE). 

3Xőőa/a méteres ifjúsági vegyes staféta.
1. VÁC a) (Glück, Szabó, Vermes 2:23.1.
2. Egri TE. 3. III. TVE.

1X100 méteres vegyes staféta. Dömény- 
vándordij. 1. MESE (Bitskey I., Bicskey
II. , Szigritz, Bárány) 5:5 egyötöd mp. 2.
III. TVE (Barta, Hóiba, Homonnay II., 
Czelle).

Magyarország 800 méteres bajnoksága. 
Bajnok: Szigritz Géza (MESE) 11:57.8 
mp. 2. Hollóssy II. (III. TVE) 12:31 mp. 
8. Hajdú (VÁC).

MAC—VÁC 6:1 (2:0). Biró: Komjádi 
Béla.

A két csapat mérkőzése, bár a MAC 
technikai fölényo erősen érezhető volt 
Bzóp sportot nyújtott. A MAC gódjai 
közül ötöt Halász és ogyet Hlstek rú
gott. míg a VÁC egyedien gólját Türy 
juttatta a MAC hálójába.

Lakására jövök:; .;.:;: 
ruhát, fehérneműt ClpSt, Mb. Friednwr. 
Rökk Szilárd-utca 22. III. Iá T«>Hon léttel

Veszek férfiruhát hémetnút leg-
Blumenf áld

Viseli fírtlruhákat nemdkd,legmagasabb 
áron ve»?.önk. Alkalmi Aruciarnok Aggteleki 
u 18, Népszínház u. sarok. Telefón: József 134—95

BRILIÁNSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábba 

veszek S*4A«fy Emil, XfnAry-Mcca sí 
(Teréztemplommal szemben)

Nyomatott az „UJSAQÜZEM" könyvkiadó ét nyomta M, kOrtorgigépun, ROkk Szilárd uoca »

SPORT 
Gerő sérülten 

feladta versenyét 
n kreefeldi sprinterek pompás szereplése - Jl sta
fétában a KM.OE győzött Kreefeld ellen — Gerő 

40 méterig méltó ellenfele volt Houbennek 
71 KHOE nemzetközt atlékial versenye

Nagyszámú közönség érdeklődött a 
KAOE kétnapos nemzetközi mitingje 
iránt. Az érdeklődés Indokolt volt, mert 
hiszen sportcsemege került terítékre: 
Németország legkiválóbb spr in terei, — 
köztük a világhírű amerikai sprinterek: 
Paddock és Murchison legyőzője, Hou
ben — állottak ki magyar riválisaik: 
Gerő és Kurunczy ellen. A küzdelemből 
Houben került ki győzteson. Szombaton 
legyőzte Kurunczyt, mig vasárnap a sé
rült Gerő ellen aratott könnyű győzői
met

Gerő 10 méter lefutása után megsé
rült és feladta versenyét.

A stafétában viszont a KAOE győzött 
megérdemelten a pompás kreefeldi 
együttes ellen.

A részletes eredmények a következők: 
100 méter: 1. Houben (Kroefold) 10.7 

mp! 2. Vlda (KAOE) 11.4. 8. Wershing 
11.4 mp.

meddő startkisérlot után a ver
senyzőknek egy fél órai pihenőt adtak, 
a szünet után már az első start sikerült. 
40 méterig Gcrő és Houben együtt men
nek, 50 méternél Gerő lesántult és fel
adta a versenyt Houben teljesítménye a 
mély talajú pályán egyenesen szenzá
ciósnak mondható. Leuthen helyezetten 
volt.

4 óra 57perc alatt 
úsztak át a Balatont 

Bajnok: Matyasovszky (MUE)
A Balaton átuSzásának bajnokságát 

hosszú idő után vasárnap rendezte meg 
a Magyar Úszó Egyesület elsőlzben.

Reggel 9 órakor álltak starthoz a ver
senyzők Balatonfüreden és körülbelül 2 
óra volt mire a győztes Siófokon par
tot ért "Mindössze hatan vállalkoztak a 
hatalmas teljesítményre.

772 URAK 
9:1 arányban győzte te 

a bécsi Eintracfit 
csapatát

Az URAK csapata vasárnap gyönyörű 
és megérdemelt győzelmet aratott a bé
csi másodosztályú Eintracht jóképes- 
ségil csapatával szemben. A győzelem 
megérdemelt volt és az URAK kiváló 
képességű csatársora lelkes küzdőimé- 
nek eredménye volt

71 Szent Istvándij 
300 kilométeres verse
nyében továbbra is a 

".németek vezetnek
A Millenáris-pályán vasárnap folytat

ták a Szent István-dij küzdelmeit A 800 
kilométeres tandemverseny első részét 
már pénteken lebonyolították ós az első 
100 kilométeren a Kühl—Blank-pár 
(Németország) vezetett a francia Bil
len—Engi-pár előtt mig a magyar Ma- 
zák—V elwart-pár a harmadik helyi© 
szorult.

A vasárnapi második 100 kilométer 
után a helyzet változatlan maradt A 
harmadik 100 kilométert, mely döntő 
küzdelem lesz, szerdán, Szont István 
napján bonyolítják le.

A rossz időjárás miatt elmaradt a 
motorvezetésos verseny, amelyet ma, 
hétfőn fognak lebonyolítani.

Eredményük:
Szent István-dij. 300 kilométer. Máso

dik 100 kilométer. 1 Blank—Kühl (Né
metország) 109 pont 2. Engl—Gillon 
(Franciaország) 51 pont 8. Mazák—Vel- 
wart (Magyarország).

Sulydobás. 1. Forbáth (FTC) 14 méter.
2. Noun (BBTE) 1265 cm. Forbáth teg
napi szereplésével igazolta rekordfor
máját

200-as gát hcp. 1. Muskát (MTK) előny 
nélkül 27.2 mp. 2. Cséffay (MTE) 12 m. 
előny 27.8 mp. 8. Plavenszky (BBTE).

100 méter. 1. Kurunczy (KAOE) 50.5 
mp. 2. Gerő Mór (KAOE).

300 méter. 1. Barsi (BBTE) 37.5 mp. 2. 
Paulovits (MBSE) 38.6 mp. 3. Ráday 
(BEAC).

5000 méter II. oszt. 1. Kádár (ESC) 
16:37.5 mp. 2. Végh (FTC). 3. Farkas 
(MTK).

2000 méter. 1. Kultsár (MAC) 5:55.8 
mp. 2. Nagy (BEAC) 5:56.8 mp. 3. Bokor 
(MTK) 6:2.8. A kreefeldi Worsen helye
zetten.

Olimpiai staféta II. oszt. A) csoport:
l. KAOE 8:55 mp. B) csoport 1. FTC 
8:55.9 mp. 2. 2. MTE 3.56 mp.

600 méter hendikep. 1. Bartos (ESC) 25
m. e. 1:25.6 mp. 2. Friedmaun FTC. 3. 
Horváth (MTK).

1X100 méteres staféta. Zerkovitz Emil 
örökös vándordíjáért 1. KAOE (Magyar, 
Gorő II., Vida, Kurunczy) 43.4 mp. 2. 
Kroefcld Proussen (Leuthon, Wersching, 
Stegmann, Houben) 44.1 mp. 3. KAOE 
B) csapata. KAOE a sérült Gerő Fereno 
nélkül is biztosan győzött

A győztes Matyasovszky György a 
Magyar üsző Egyesület tagja volt, 
aki 1 óra 57 perc alatt úszta meg a 
mintegy tizennégy kilométeres távot, 

mig a Dunán rendezett maratoni (40 
kilométeres) uszóverseny győztese: La
bort Károly dr. (MAFC) a második 
helyre szorult.

Forbáth József-emlékverseny. 1. Haf- 
ner. 2. Viktort. 3. Schrank.

X Németország válogatott úszóinak 
egy része vasárnap este a bécsi hajóval 
megérkeztek. A versenyzők közűi csak 
Rademacher, Benecke, Eigner, Bergess 
ós Dahlem érkeztek meg Kurt Behrens, 
a Deutsche Schwimm-Verband aleJLnöké- 
nek vezetése mellett. A versenyzők töb
bi része ma este érkezik meg. Ugyan
csak ma érkezik Johnny Weissmueller, 
az olimpiai világbajnok P. Krüger-rel 
együtt, Bachrach, az amerikai úszók 
világhírű olimpiai trénerének kíséreté
ben.

X Az MTE országos atlétikai verse
nyén kerül eldöntésre harmadizben a 
Lichter-vándordíj, amoly 5000 méteres 
csapatversenyre lett kiírva. Az MTK 
már kétszer védi a vándordijat s ha 
most harmadizben is megnyeri, végleg 
birtokába jut az értéke® trófeának. A 
vorseny Szent István napján kerül el
döntésre és arra minden számottevő 
egyesületünk leadta novozését.

LÓSPORT
fílagt versenyek

A kellemesnek Ígérkező versenynapon 
nagy közönség rá üdült ki Alagra, azon
ban az eső elmosta a szépnek Ígérkező 
fntamokat, s a táboritok, ugyancsak 
vízben hagyták híveiket sorozatos lema
radásukkal. Feljegyzésre méltó esemény 
Classicus veresége, melynek, hacsak egy 
galoppra jött is ki, könnyen kellett vol
na Fináléval elbánnia, mely a múltban 
sobasom bizonyult sem jó, sem megbíz
ható lónak. Megemlítésre méltó a kis 
Gutái bravúros azerepléeo, aki ötször

szállt nyoregbo, a nésry,... „ 
te a versenyt s M ul “e« « nyer, 
hurmadik volt. JSÖ íutatübao

Részletes eredmények'
7. Istállók dija. 1600 tn. i

Schejbal) 2 Ciassit.„s 
libo^oo. • P’ “MÍ (1° n.).8^

Fertő «•' 1
8. Mohren König (12 Marii !■).Mumsy, Fair Bal, Patyő^í’, 
rlcola, Taudl, ForminL i’,b“íat’ 
1800:2900:3200. 1 ot' 10°0:4i00;

III. Bérczy Károly-dij nnn 
Pnnccss Xénia (5 Gutái) 2 < 1r. Gujdlk). 3. Ptmptf (2 Stefiin »<l!<

türs GuJ)°n2
Parisienne (4 Stenzl). F. ut 'vín0’1!' 8‘ 
% h. X h. Tót. 1000:2300. 0nZaIOm'

V. Kétévesek eladóversenu. cm 
Szita (p Gutal). 2. Tamara a í' L
3. SUena (4 Stenzl). F. m.:
n^' PrÍv01' J'ifí,lr'1’ F1"m=. ' Mtt 
illa Suny1’ Is<)1“ Mla, C«r
ktaö, Buby. Tóé: »™..3M9..ÍÍO'0,X.

VI. elter-handúap. 1300 m. 1 Vwnl i.T"kA“ « ^„etist (8 Stenru Ts 
rén,l (4 Gutái). F. m.: Arad, Vorrul, «. 
orkem, Integritás, Paul, Bvie MaráaU 
Beau Fox, Papucshős. Tót: mo-siDi- 2900:2600:2300,__________ "e.eiuo.

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadővállalat.

Frakk és szmoking 
öltönyök kölcsönzése, keveset használt ** 
terfiruhák legolcsóbban kaphatók. 
Bármilyen férfiruhákat állan
dóan ve zek. Frnst A. Lajos, VI., 
Seereceen-utca 47. Telelőn 203-26

SZAKORVOSI vér-' és Meltebpt 

^ST 8ALVARSAN-BLTA8. — Rendelés egész nap 
Rákóczi-ut 32. I. cm. 1. Rókussal szemben.

196 pár|am%Sj§ Irtír Bfil tiplinek
* 1 I Egész finom minős. 125 ezer K

Tennis, torna, strand és ut-
85 bZer| co* dpok szürke és barna stinek- 

óén vastag vörös gummitslpoal, 
telteden megbízható minőség. Férfi nagyság
ban 120 ezer K. Gyermekek részére 65 és 75 
ezer korona.

párja a legfinomabb minőségű, va- 
ezer |<jdl duplatalpú és francia fazonú, 

egész ía bivalybőrtalppal ellátott 
icipC-nek. Férfi nagyságban 240ew

1190
tonlapí
K " I párja garantált legjobb gyártmányú 
HZO^lfBhÉrgyErmBkvásionBlpönEk 
l——mmJ30-35 számig 135 ezer kor. párja. 
27—30 számig

I
-párja 18—22 számig a

50I valódi tEhénHörszandálMli
a (Ninöseg 23-26 számig 60 ezer, 27—29-ig
70 ezer, 30—35-ig 85 ezer korona.___

HáxlcIpSK gyönyörű kivitelben80ezer Kiélj. 
Sár- & háclpok most leszállított árban I 

SCHÁFFER cégnél, Budapest,
I. kér.. Döbrentei tér 4-6. si*m

Telefón: 5-71.
Kereskedőknek engedmény. Vidékre utánvéttel.

TABARIN
■■Jnl>E.kB.ku9d...bn*nnn

A fényes megnyitó műsor

Charly-lMson Comp
Hawaln-Gultarre

Sviatopolk Mlrskl
orosz hercegnő

Hilda Portler 
r 12 ESMANOFF 1
| orosz-hali.lt J

Les Hanryt 
akrob.l. u|dom*«“ 

Jonson and Partner"”] 
humoros kaucsuk lelcnct

Morált at John 
stepptánc

Prof. Hali »t Balogh
Tatianö, Gazdag
Anita Lanza. Faludi Bdzrt,de^
Sári, Mimi l’rinez, Rita 
B’awa Hő,ke, Zoemba

iasi Gabi, Sapkát látván 3 
STEINER Síül karmfir-

Elöadto kevdota V.10. T”l8f°D J' al~2J

ŰMmvwN. : »■«**

hali.lt

