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XV. évfolyam

A kamara
bizalmat szavazott
Herriotnak
Párizs, aug. 24.
* kamara éjszakai ülésén, amely
.•LVórokor kezdődött ée haj-

ELEK HUGÓ
31. szám

Bethlen letöri

a kurzus-politikát a hivatalokban
Áthelyezik a kurzus exponenseket — 71 kormány nem tűri,
hogy a hivatalokat társadalmi klubokkal tévesszék össze
— A íisztvis dök többsége örömmel üdvözít a kormány intéz
kedést — Revízió alá veszik a kurzus-politika visszaéléseit

Bizalmas miniszteri rendelet a szélsőségek ellen

& kell zúzni Németországon a
Sitarizmiist; ebben a nemet deSratáknak közre kell működ
Politikai körökben hetek óta ogy bi
tök mert különben súlyos felelős zalmas kormányintézkedésről beszélget
it vállalnak magukra.
| nek. A benfentesek szerint arról van
, béke hatékony, legyen,- szó, hogy Bethlen István gróf miniszter
S, kereskedelmi es pénz elnök intencióinak megfelelően vala
nek kell lennie. A mirnsz-1 mennyi resszortminisztor
bizalmasan
Önöknek nincs keteege afelől, utasította a tárcája körébe tartozó hiva
hozv Franciaország, ha úgy kerül, talok vezetőit, hogy tartsák magukat
"pp annyi erélyt tanúsít,
mint a vissza a szélsőséges politikai ós társa
háborúban, de az országnak most dalmi mozgalmaktól és ezt a miniszteri
„rágalomra és általános bekére „óhajt*4 közöljék beosztottjaikkal is.
Ez a hir politikai körökben nagy meg
én szüksége. Arra kérte a parla
mentet, fogadja el a londoni mog- nyugvást keltett s ennek kapcsán kér
íllapodásokat, melyek az eddigi dést intéztünk a kormányhoz közelálló
halódások íielyett
kézzelfogható egyik előkelő vezórpolitikushoz, aki a
következőket mondotta nekünk:
ardményeket hoznak.
— Megerősíthetem azt a hirt, hogy a
K kamara 336 szavazattal 204 el
lenében elfogadta León Blum hatá kormány az állami igazgatás mindon
ágában
uj és cgésMóges szellemet kíván
rozati javaslatát, amely üdvözli a
kormányt abból az alkalomból, hogy bevezetni. Ezt úgy akarja olórni, hogy
elsősorban
hogy a választott bíróság elvenek
utat nyitott a londoni egyezmény ben
eltávolítja a vezető állásokból azo
s ezzel a tárgyaló feleknek lehetővé
kat a magasrangu tisztviselőket,
tette, hogy a jóvátétel i kérdés gya
akik a kurzus éveiben sokat beszél
korlati, békés megoldását a nemze
tettek magukról ténykedéseik által.
tek együttes munkájának és egyet
értésének nagyvonalú szellemében A kormány azt akarja, hogy 02 állami
elérjék. A kamara megbizik a kor hivatalokban elsősorban dolgozó és a
mányban, hogy folytatni fogja az köz javára működő hivatalnokok ülje
Igazságosság és a béke müvet, nek. Súlyt helyez továbbá arra is, hogy
amely hivatott FrancioTszág biz a közönség teljes bizalommal forduljon
tonságát és Európa jljjáépitését az állam hivatalnokaihoz, akikben első
sorban ügyeit elintéző tisztviselőt, no pobiztosítani.
, _
Az ülés hajnali 4 óra 35 perckoü dig egyes szélsőséges politikai elvek és
ért véget. A legközelebbi ülés hét világnézetek talán ideális, talán alantas
eszközökkel dolgozó harcosát lássa.
főn délelőtt tiz órakpr, lesz.
— Akik figyelemmel kísérik az egyes
miniszteri rendeleteket és intézkedése
ket, valamint az állami hivatalokban az
utóbbi hónapok során bekövetkezett sze
mélyi változásokat, azok előtt nyilván
való, hogy a kormány komolyan veszi

Cáfolják

a bolgár forradalmat
Szófia, aug. M.

Az Opinion cimü szaloniki-i új
ság szófiai távirat formájában azt a
fantasztikus hirt közli, hogy nagy
tömeg megrohanta a börtönt és kiswbaditotta a haditörvényszék ál
tal halálra Ítélt negyven parasztot,
miközben négy katonát és két tisz
tet meglincselt A Bolgár Távirati
beda megállapítja, hogy ennek a
^éfiai táviratinak tartalma merő
en képzelődés s csak a sajtó egyes

rendcsinálást feladatát.

— Első helyen áll ebbon a tekintetben

Klebelsberg Knnó gróf kultuszminiszter

aki amellett, hogy a kurzus torzszulott
tanügyi intézkedéseit megszünteti, az
igazoltatás! eljárásokat hatálytalanítja,
már eddig is több politikailag oxponalt
iskolaigazgatót elmozdított állásából és
a még mindig politizáló iskolaigazgatók

ártalmatlanná tételét is tervbe vette.

— A kormány érdeméül kell betudni
azt is — folytatta informátorunk —,
hogy a B-listák során megszüntette a
múltakban tapasztalt kirívó igazságta
lanságokat. Ma már csupán a személyi

használhatóság és a hivatali érdem szik és esetenként rehabilitálják az ille
irányadók a B-listák összeállításánál.
tőket. Már eddig is több tisztviselőt
— Es ez csak egy uj és egészségesebb
kormányzati politikának a kezdető —
fejezte be informátorunk — amit a leg
közelebbi hetek mindeuben igazolni is
fognak.
’ így például
orvosolni fogja a kormány azokat az
Igazságtalanságokat, amelyek egyes
állami tisztviselők áthelyezése körül
előfordultak.

helyére.

k— Általában nem messze van az idő,
amikor revízió alá kerülnek a kurzus

visszásságai és kinövései és visszatér
az a régi állapot, amikor nem az egye
sek szeszélyei és szélsőséges hivatalveze
tők önkényei fogják uralni a hivatali
életet.

a paplrkorona-rendszerre
Csütörtökön állapítják meg az uj szorzószámot: utol
jára — 17.000 lesz a szeptemberi szorzószám is — Szep
tember végén Búd János végleg átveszi a pénzügyi
tárcát

„A kormány nem térhet ki e^y újabb
köksönakció elől4'
A szeptemberi szorzószám megálLapitása köniil az elmúlt napokban
teljes tanácstalanság uralkodott. Az
illetékes, döntésre hivatott tényezők
maguk som tudnak határozni: elfo
gadják-e azt a közgazdasági körök
ben elhangzott óhajtást, amely sze
rint a szorzószámot „valódi*4 érté
kére, 15.500-ra kell leszállítani, vagy
pedig egy mérsékeltebb álláspontot
foglaljanak el.
A szorzószám kérdése annyira
fontos, hogy elhamarkodott dömes
katasztrófái is lehet.

A megoldás a legközelebbi mi

Szeptember elején
"•ürítik Dortmundot

nokból.

visszahelyeztek régi szolgálati

A kormányzat visszatér

nisztertanács feladata, amelyet
— Hasonló programot tűzött ki maga
augusztus 28 án, vagyis csütör
elé a kereskedelmi mlnisztor Is, aki az
állami üzemek politizáló tisztviselőit,
tökön, tartanak meg
Igyekszik egzisztenciájuk
fenyegetése
s amely elé a szorzószám megálla
nélkül a munka embereivé megtenni.
pítására Szabóky Alajos pénzügy—• Hangsúlyozom azonban, hogy
miniszteri államtitkár terjeszt ja
oriranumainak
aknamunkája,
a
a kormány rendffllnSláal munkájával
vaslatot. Korányi Frigyes báró
foellyel Bulgária belső helyzetét
pénzügyminiszter ugyanis már nem
nem kívánja az állami tisztviselők
teljesen hamis színben akarják fel
is vesz részt a pénzügyminisztérium
politikai ée társadalmi mozeás-saavezetésének munkájában, Búd Já
hódságát korlátozni,
tüntetni.
nos jMidig Balatonalmádin nyaral,
csupdK azt nem hajlamió tűrni. hóm az igy tehát a pénzügyi tárca ügyrendi
állami hivatalokat a munkaidő alatt po vezetése Szabóky Alajos hatáskö
litikai és társadalmi klubokkal tévcsz-^ rébe tartozik. A szorzószám meg
szék össze.
állapítása céljából is ő folytat ta
— A kormánynak nagyban megköny- nácskozásokat. A tanácskozásokban
nyitette munkáját az a körülmény, hogy Popovícs Sándor, a Nemzeti Bank
a tisztviselők nagyobb hányada méltá elnöke, Schober Béla vezérigazgató
nyolja a helyzetet és a változott viszo és mások vesznek részt. Döntés meg
Brüsszel augusztus 23. nyokat
és máris levonta azok következ nincs ugyan, de beavatott helyről
tint
jelentése sze- ményeit; elfordult az ellentétek Mitóttól. szerzett értesülésünk szerint

nanVkOrtm?Ildb61 szeptember első és a szélsőséges irányok hirdetőitől és \
n ,rancia 68 teljesen kiábrándult a politikai sarlatá

1 A Máv. igazgatóságából például számos
tisztviselőt, főleg „rendezetlen4* vallását
| külső szolgálatra helyeztek ki annak Idc1 jón
politikai
„megbízhatatlansága*
miatt. Ezeknek az ügyét revízió alá ve

a szeptemberi szorzószám 17.000
marad,

egyrészt azért, mert a köztisztvise
lők fizetését tovább leszállítani nem
lehet, másrészt az államháztartás
egyensúlya
volna
veszélyeztetve,
ha az adókat és illetékeket az
augusztusi kisebb szorzószám alap
ján kellene kiszámítani.
A szorzószám körüli bonyodal
mak — mint a kormányhoz közel
álló helyről értesülünk — nagy el
határozást érleltek meg a pénzügyi
kormányzat vezetőiben. Olyan he
lyen. ahol a pénzügyi politika irat
nyitását közvetlen közelből isme
rik, azt a szenzációs értesülést sze
rezte a Hétfői Napló munkatársa,
hogy

a pénzügyi kormányzat száléit
a szorzószám-, vagyis az arany
korona-rendszerrel és visszatér,
a papirkorona-rendszerre.
Értesülésünk szerint az
áttérés
szeptember hó vége felé történik
meg, szeptemberben marad még
minden a régiben. Éppen ezért fog
úgy határozni a kormány, hogy
szeptemberre az augusztusi 17.000-es
szorzószám marad érvényben.
Ezzel az üggyel egyébként

a 33-as bizottság is foglalkozni
fog,
amelynek mielőbbi összehívása el
kerülhetetlen. Ennek a nagyjelentő
ségű kérdésnek a megoldása már

nem Korányi Frigyes báró feladata
lesz, hanem Búd Jánosé, aki néhány

HÉTFŐI NAPLÓ
mtilva Balatonalmádiból vissza széket. Korányi ugyanis szeptem
berben még mint pénzügyminiszter
térve.
képviseli Génfben a magyar kor
mányt, a Népszövetség ülésének be
átveszi a, pénzügyi tárca irányí
fejeztével pedig visszamegy Párisba
tását,
követnek, amelv állást é.nnen ez^szeptember vénén pedig formálisan okból hagyta a kormány betöltet
is elfoglalja a pénzügyminiszteri lenül.
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Budapest,

belében kétségtelenül

ditó valaha is megkő«Aiui.
e»
”"e * ***>•
A Hétfői Napló tudósítóin
nem csekély, mert a vJ" a 0 Wa
és sok millió sorsát hJ??*8
A köztisztviselők legnagyobb része Bát
dós körül Végzott n “ Slíá80li‘í ■
erélytelenek tartja Séthy Antalt,
wottvai
folytatott
N>
a KANSz elnökét és ezt a vélemé
nyüket már nem egyszer félreért Jött rd a titok nyitjóra. 0 'é"! •»«
hetetlen formában is kifejezésre a isokét,y-'hoS‘hh1***
juttatták. A KANSz vezetőségének
válsága a jövő héten válik aktuá
Korányi Frigyes báró teljes egy I vételeket lényegesen emelték. Ná- lissá, amikor is vezetőségi ülés lesz,
hónapi genfi tartózkodásának okai 1 lünk azonban
amely hivatva van mindazokkal
ról a legkülönbözőhb liirek terjed
a kérdésekkel foglalkozni, amelyek van
a mai stabil konjunktúra mel
tek el.
most a nagyfokú izgalmakat okoz
lett az állami bevételek csökke
én a gépnél nem a többi Ura
l
zák a koztiszviselök körében.
A legerősebben tartja magát az
nésére lehet számítani.

a bomlás! folyamat jelel mutat
koznak.

Eckhardt az ui köksönakcióról

a határozott formában megje
lent és illetékes helyről eddig
neg nem cáfolt hír, hogy Korá
nyi Frigyes báró a Névszóvét
ségnél újabb nagy külföldi köl
csön elhelyezésének lehetőségei
iránt érdeklődik.

— De nem lehet elegendő a 250
millió arany koronás kölcsön azért
sem, mert hiszen jelentékeny téte
leket levontak. Elég a csehországi
példára hivatkozni, ahol tízmillió

aranykoronát vontak le a vasúti
elszámolásból eredő differencia fe
jében. Bizonyos összegeket már a

Erre a hírre vonatkozóan kérdést
intéztünk Eckhardt Tibor nemzet
gyűlési képviselőhöz, aki a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló
munkatársának:
— A tények feltétlenül odamutatnak, hogy

kezdet kezdetén is igénybe kellett
venni, úgyhogy meggyőződésem sze
rint

a folyó év végéig a külföldi
kölcsön túlnyomó részét fel kell
kaszálnia a kormánynak.
a kormány nem térhet ki egy
fyjabb kölcsönakció szükséges
— Korányi tehát Genfben most
sége elől.
nem tehet egyebet, minthogy azt
'Az előirányzott és külföldi kölesem fogja kérni,
képpen felvett 250 millió arany
járuljon hozzá elvben a Nép
korona, amint, azt már előre meg
szövetség egy újabb kölcsönjósoltam, nem elegendő. A, népszö
ákcióhoz.

vetségi főbiztos két jelentéséből is
kitűnik, hogy 11—11 millió arany
koronával volt több a deficit az elő
irányzottnál,
kétségtelen
pedig,
hogy a plusdeficit fokozódni fog.

Ha van a kormányban a saját ural
mának meghosszabbítása szempont
jából előrelátás, biztosítania kell
mielőbb egy újabb kölcsön lehető
A megoldás csak egy újabb kölcsön ségét, különben a kártyavár össze
akció utján lehetséges.
omlik.
— Ausztriában is azt láttuk, hogy

Kétségtelen, hogy a pénzügyi kor

több volt a kiadás, mint, amennyit mányzat nagy elhatározások előtt
kontempIáitok. Ott, azonban ellen- áll, mert a szanálási akció sikerét
Mnlyozni lehetett azzal, hogy a be- koiuoly veszedelem fenyegeti, (rtk.)

Bomlási folyamat aKansz-ban
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Mibe pusztul bele
a Túrfközönség?
A pesti fogadók tragikomédiája
Nem tréfa! Bár vesze
delmesen hasonlít hozzá
A starter aki—behunyja a szemét
Csak a turfról van szó és arról a
százezernél is több emberről, aki Ma
rillaként ülvén tárcája romjain azt a

pár milliárdot gyászolja, melyet ezidén elnyelt a fenketlen ring.
Ilyen fekete esztendeje még nem volt
a verseny fogadóknak és a napisajtóban
egyre élesebb hangon rója meg a kri
tika a lehetetlen versenyeredményeket és
a rossz startokat.
Ez az és, szerintünk fölösleges, mert;
a legszédítőbb formaváltozások 90 szá
zalékát éppen a csapnivalóan rossz star
tok idézik elő.
A szakértők kifogásolják az állóstart
rendszert.
És van is némi igazuk, mert azt a
metódust, hogy a lovak az indításnál
az orruk olőtt kel lem etlenkodő és ide
geiket nyugtalanító fehér szallag fellebbenésekor helyből ugorjának cl, már

Anglia is elvetette.
Érthetetlen tehát, hogy a lovaregylot,
amelynok az angol hagyományokhoz
való ragaszkodása már az operettszerű
ség mesgyéjén mozog, nem hajlandó át
térni a mozgóstartoknak Angliában is

Nagyfokú izgalom a Köztisztviselők között a szorzó
szám leszállításáról és az újabb nagyarányú elbocsá
bevált és föltétlenül sportszerűbb rend
tásokról szóló hírek miatt
'A köztisztviselők körében óriási
Izgalom uralkodik. Az utóbbi na
pokban másról sem esett szó a hiyatalokban, mint a szorzószáni le
szállításának és az njabb nagy
arányú
elboscátásoknak
híréről.
Legrutób ugyanis az a hir, terjedt
H. hogy

a kormány a 15 . éven aluli
szolgálattal bíró tisztviselőket
végkielégítéssel elbocsátja.
A hír az egyik napilapban is meg
jelent, anélkül, hogy illetékes he
lyen megcáfolták volna. Érthető
tehát az a nagy elkeseredés, amely
a hivatalszobákban hangos kifokadáaokban talált kifejezésre. Növeli
az izgatottságot, hogy a szorzóssáin újabb leszáll itásáról is hí
resztelések terjedtek el.

Magyar kir.

|

A köztisztviselők
tekintélyes
része a KANSz vezetőségében
látja súlyos helyzetének oko
zóját.

szerére.

De mégsom csak ez a dolog hübnere.
Hiszen néhai Erzsébet királynénk lo
vagló mostere: Freyer és a mai starter
elődje ég oktatója: Horthy Jenő is álló
starttal dolgozott és még sem voltak
Hír szerint a
KANSz-ban két soha olyégbekiáltóan rossz startok, mint
irányzat küzd egymással. Az egyik ma, amikor a versenyek 80 százaléka
a higgadtabb és a kormány inten már az indításnál dűl el,
ciói szerint dolgozó frakció, amely
főtisztviselőkből,
államtitkárokból
mert a mezőnyök valósággal heti
és miniszteri tanácsosokból áll, a
részletekben jönnek el a gép alól.
másik a nagyabb számú, de kisebb
befolyású párt, amely az augusz
Oly ördöngősen nehéz mesterség volna
tusi fizetésnek a júliuséval szem az indítás, hogy a mai, egyébként ki
ben való leszállítása miatt véglete váló, szimpatikus és korrekt starter, az
kig el van keseredve. Ennek >••'. el egykori ismert úrlovas és egy régi pesti
lentétnek a KANSz vezetésében' litterátus patrícius család sarja Pfeifíer
való kirobbanása csak napok kér Nándor nem képes megtanulni!
dése. Tény az, hogy a nagy tömeg
Szó sincs erről.
hiábavalónak és céltalannak tartja
Sokkal mélyebben fekvő, testi-szerve
a KANSz működését, amelynek ke zeti okai vannak annak, hogya mái in-

udv. szállító

Alapíttatott: 1850

SEP1LER J

g

a Pfeifíer dr arcát

— Szép, szép! Do magyarázz, .
jobban, mi előnye van ebből!
Wfí
— Minden — lelete a zsoké -

mert mielőtt Pfeifíer ,lr
o „Go-on -t. előtt mindig _

m a szemét es én akkor elütni*
a lovamat.
— De miért hunyja be
érdeklődöm tovább.
~ Hat nőm tetszik ismerni! dálkozik a zsoké. — Mindig behunyja,
szemét, mielőtt szólni kezd, mert hisi®
— dadog és erőlködnie kell .hogy be®A
dét meg tudja kezdeni.
Közismert tény, Pfeifíer úrnak « »
beszédhibája, amlyet sok egyéb egyéni
kiválósága és szeretotreméltósága ni
vellál.
Már most tessék elképzelni, hogyan
használják ki azt a testi fogyatkozást a
mindenáron nyerni akaró zsokék és lo
vászgyerekek, hogy a

starter szeme a döntő pillanatban
zárva van.
De ha a versenyző zsokék és rövid kii
nyomozás után e sorok írója is tudja,
hogy a starter kénytelen, — fizikailag
kénytelen — a döntő percben behunyni
a szemét, — tisztelettel kérdezzük,miért

hunyja be ez elől a szemét — a Lovategyelőt!
A szimpátia szép dolog, do a fogadók
péuze sem Csáky szalmája.

-U. -4,
ORION FILM!

ORION FILM!

ITTEN HOZTA
a elme a legulabb 7 felvonásos vígjáték viliiattrakciónak, melynek augusztus 28-iki premier
jére tódulni fog a közönsSg

A CORVIN
SZÍNHÁZBA
hogy ünnepelje a kacagás orkányában a SKÓT
néven ismert ellenállhatatlan humora főszerepen

BUSTER

KEATONTI
ORION FILM!ORION FIIMI

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza
Ajánlja dús raktáron tevő legfinomabb

szövetkülönlegességeit
Fölfelét: Bécsi ucca 7.

»cégnek a kővetkező városokban vannak lerakatai:

Fióküzlet: . .......................
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Gyilkossággal vádolja

„ „ «z a kérdés lényege, hogy
Henrik valódi nevén TnuHenrik-e,
vagy
Schultze
-b hineni. hogy az a bizonyos
Be^ «7ármazásu fiatalember, aki
Gyula nemzetgyűlési képvendégszerelelet élvezte. . ki
m.war törvényhozó részéről Előzetes letartóztatását indítványozza — Németországnak hat héten belül kell
efí Anamhatalom
megkerülésével
“ „.dékiogot nyert, az gyilkos. megindítania a kiadatási eljárást—Hova tűnt et Mayer Henrik? — Jj rendőrség
tovább folytatja a nyomozást
£ dlsztingválni sem lehet abban,
politikai gyilkos-e, vagy sem.
Egyszerűen gyilkos.
i-.'Gnmbös Gyula a magyar tor•Étbozó*egy gyilkost rejtegetett a
Sta GiSböI képviselő ur bízó
jára azt mondja, hogy o nem
hogy Förster-Sehultze gyilErzberger gyilkosainak ügyében — i tudvalevőleg csak gyanúsítottja volt a [mellőznék a kiadatást, úgy külföldi em,
kételkedünk szavaiban. mint ismeretes — szombaton délben dön- j Tisza-iigynek és csak feltevések és kö bőrnek külföldön elkövetett büncselekGömbös Gyulának, hogy tő fordulat következett be. A Néraetor- ’ vetkeztetések és terhelttársak vallomá- \ménye letárgyalusára a budapesti bünfit annak tartotta a detektív szágbol ideérkezett detektívek ugyanis sai szóltak bűnössége mellett. Ezzel : tetótonréwífel utasMfcafJa. Ezek azonFörster-Sehultze gyilkossági [ bán még távoli kérdések. Egyelőre azt
a„,níre vállalkozni a bajorokkal „nem, fölismerni vélték", hanem határo- szembon
’Seí Ez lehet neki egyéni fel zottan fölismerték Förster Henrikben , ügye mellett határozott bizonyítékok kell most eldönteni, hogy akár a vizsfisa. Dc “zt hisszük hogy a for Schulzét, Erzberger egyik gyilkosát. A | vannak, úgy hogy, ha ezek a bizonyité- jgádóbiró, akár a büntető törvényszék
’*
--------J------“ “formában
----- —
perrendszorü
idő érkez | elrendeli-e Förster ellen az előzetes le
galmakat megszenvedett, a pucs- szembesités hatása annyira frappáns kok
lri(al sújtott ország nem lehet volt, hogy ennek hatása alatt a rend nek, nem lehet tisztán elvi álláspontra tartóztatást. Ha ezt a vizsgálóbíró ren
X véleményen Gömbös Gyulával őrség nem tehetett, egyebet, mint további helyezkedni, hanem el kell dönteni azt demé el, úgy ez ellen Försternek felfoL a mentségét sem fogadhatja el. eljárás végett Förstcrt, mint politikai a fontos kérdést, hogy ogy gyilkosság! lyamodási joga van a vád tanácshoz,
„áttette"
az ügy tettese, ha mindjárt politikai nézet míg a törvényszék határozata ellen nőm
Emlékezünk egy esetre, mely a bűnügy gyanúsítottját
eltérés
miatt
gyilkolt
is,
egy- élhet jogorvoslattal. Försternek minden
mazvar parlamentben
játszódott ügyészséghez, ahol Förstert a fogház
_ eset.re^jogában áll-védőügyvédet válaszvaiae>&b Akkor Gömbös Gyula elvbarátja III. emeletének 14. számú coliájában szerű politikai bűnösnek, vagy aPedigr
helyezték
el.
közönséges
bűncselekmény
elkövetőjének
tani magának, akivel azonban'csak
megvádolta Rassaj/ Károly képvi.......után
11 ...
° “■
bűn-.; hallgatása
léphet.....
érintkezésbe?
A gyanúsítottal együtt a rendőrség tekintendő-ef A kérdést elsőtökön a.. k::.,
űlötársát A vád súlyosan hangzott
J a vádlónak asszisztáltak politikai megkiildötte az ügyészségnek a bűn tetőtörvényszék javaslata, másod és vég- ií Bubits Jenő dr. vizsgálóbíró vasárnap
ügyre vonatkozó összes iratokat, neveze éérvényes
' 7
fokon
n
' az
- *igazságügyminiszter
—' ”—
délután tanulmányozza át az ügy iraelvbarátai.
tesen a korábban kiadott plakátszerű fogja eldönteni.
| tait és hétfőn délben hallgatja ki FörsNem szóltunk eleddig, nem emel- fényképpel ellátott elfogató parancsot,
ha-
Ettől függetlenül az igazsagügyminlsz- i> tért és ugyanakkor hirdeti ki előtte há
hi'nk vádat Gömbös Gyula ellen az Förster összes eddigi vallomásait, to tér aziránt is intézkedhetik, hogyha I tározatát is.
ominózus tétényl villalakók ügye- vábbá a német detektivekkel való szem
ben amig Förster Förster' lehetett, besítés jegyzőkönyvét. Poldnyi Aladár
de most, amikor Försternek le kell z1r. főügyészhelyettes, az ügyészség veze
vetnie inkognitóját, amikor Förster tőjének helyettese maga tanulmányozta
Förster-Sehultze letartóztatása s az ■ megjelenését és amelyik kényszeritette
Schultze Henrik és mikor ez a át az iratokat és nyomban megtette in
ügyészségre történt átkiséréso felvetette a riportereket arra, hogy maguk végezSehultze Henrik
gyilkos, akkor dítványát, molybon
ismét, a Gömbös-villa másik két lakójá i zenek nyomozásokat és lopva, titokban
igenis követeljük, hogy a bekötött
nak ügyét is. Munkatársunk érdeklődött ! szerezzenek információkat olyan ügyekgyilkosság büntette címén a vizsgáló
szemű istenasszony tegyen igazsá
a rendőrségen aziránt, megfolelnek-e a : ben, amelyek közérdekűek és amclyokbírónál Förster előzetes letartóztatá
got
valóságnak azok a hírek, hogy a rend i nek nyilvánosságra jutása országos ér
sát indítványozta.
Állami életünk legnagyobb kincse
őrség Schneidcr és Mayer bajorok ügyé dek. Nádossy volt az, aki fenyegetések
a bírói függetlenség, az igazság
ben tovább folyik a nyomozás.
kel terrorizálta lo a rendőrtisztviselőket,
szolgáltatás pártatlansága. A há Javaslatot tett egyúttal az ügyészség
A rendőrségen azt a folvilágositást I nehogy információkat adjanak és sikearra
is,
hogy
a
vizsgálóbíró
identifikálja
ború fergetegében, a forradalmak
kaptuk, hogy Schneider és Mayer ügyé I riilt őzzel egyebek között azt is elérnie,
dúló viharai közepette talán meg teljesen és kétséget kizáró módon Förs ben a rendőrség a nyomozást befejezte [ hogy az újságíróknak
ingott a hitünk a szenvedések ke ter személyazonosságát. Förster ugyanis s azok mindenbon igazolták magukat.
serűségében Istenben, önmagunk a szembesítés aklalmával is határozottan
Ezzel szemben a Hétfői Napló munkakételkedniük kell a rendőrség leg
ban, de nem ingott meg a. bíróságok tagadta, hogy ő Schultze Henrik, meg i társának sikerült megállapítania, hogy
magasabb tisztviselőinek . szavaiban
jfóletetóbk pártatlanságában, nem nevezte születési helyét, atyjának nevét [a főkapitányság politikai csoportja két
és kijelentéseiknek nem adhatnak
és
azt
állította,
hogy
a
háború
óta
egy

Kmeg abban, hogy az igazsá- általán nem is volt Németországban. A nap óta ismét teljes apparátussal dolgo
teljes mértékben hitelt.
ekötött szemmel kell osztani. vizsgálóbírónak tehát meg kell keresnie zik az Erzbergcr-ügyben és kézre akarja
A rendőrség állandóan' tévútra akarta
Ez az igazság pedig követeli, az illető németországi községet, hogy keríteni Mayer Henriket is, aki a Göm
hogy Gömbös Gyula feleljen azért, [ közölje az anyakönyvi hivatalból meg bös-villából az utóbbi napokban eltűnt. vezetni a sajtót, tehát az egész közvéle
A Förster-Schultze-vigy körül felme ményt és mindent elkövetett, hogy az
hogy Erzberger gyilkosait vendég szerzett adatokat és választ kell kérnie
ügyet eltussolja és a figyelmet elvonja.
szeretetébe fogadta, hogy gyilkoso arra is, hogy a Förster által megnevezett rült bonyodalmak során nem hagyhatjuk
Ez a helyzet továbbra tarthatatlan.
kat rejtegetett immunitásának pa egyénnek valóban van-e ilyen nevű fia, szó nélkül, ami éppen a rendőrség részé Ezt
érzi is mindenki. A főkapitányságon
ről
történt.
A
rendőrség
mereven
elzár

lástja alatt, amikor azokat a ha az hány éves és amennyiben ez lehetsé
ma már nyíltan beszélnek arról, hogy
tóságok keresték. Gömbös Gyulá ges, ennek közelebbi ismertotő jeleit is kózott a közvélemény informálása elől.
Ez
Nádossy
Imro
kezemunkája.
tok felelnie kell akkor is, ha való nevezze meg. Ugyancsak a Förster által
ö inaugurálta a rendőrségen azt a. Nádossy helyzete most már végleg
ban nem tudta volna, hogy Förs megnevezett tartózkodási helyekről is rendszert, amelyik szinte illuzóriussá i megingott és távozása a közeli he
ter nem Schultze, ha valóban el be kell szerezni az adatokat arra vonat tette a főkapitányságon az újságírók I
tekben bizonyosra vehető.
hitte volna, hogy a gyilkos békés kozólag, hogy igazat mondott-e a gya
kertészlegény.
núsított.
Hu azonban Németország még az
Nem a politikai káröröm szól be
lőlünk, mikor Gömbös Gyulával intézkedések megtétele előtt
szemben is pártatlan igazság érvé
okmányszerüleg és kétséget kizáró
nyesülését követeljük, nem jutnak
módon bebizonyítaná, hogy Förster
eszünkbe Gömbös és barátainak
nem mondott Igazat
tettei, mindazok a
cselekedetek,
amelyeknek ő volt a spiritusrekés
olyan
bizonyítékot
produkálna, amely Felemelték az illetményeket, <íe még egyáltalán nem számfejtettél.
tora, sőt eben a pillanatban Göm
bös Gyulát úgy látjuk, mint a tra ből határozottan megállapítható, hogy
Készül a törvényjavaslat a rokkantkértíés megoldásáról
Förster
tényleg
Schultze
Henrik, akkor
gédiák hősét, aki a porszemen botlik meg, de el kell buknia, mert vé-|I ezek az intézkedések feleslegessé válnak.
A hadirokkantak, özvegyek es ár •szemben. Hir szerint azért is késik
| Az iratok a déli órákban kerültek föl vák illetményeit
tett az erkölcsi világrend ellen.
legutóbb
száz a rokkantak felemelt illetményei
És Gömbös Gyua vétett ez ellen. dr. Bubits Jenő soros vizsgálóbíróhoz, százalékkal felemelték, hogy ezzel nek kifizetése, mert
Voltak idők, amikor Gömbös Gyula •'kinek elsősorban azt a kérdési kell el enyhítsék a legjogcsabb panaszkoa szükséges
5—6 milliárdra
neve fogalom volt, amikor Gömbös döntenie, hogy maga hozza-e meg hatá dók sanyarú helyzetét. Ez a száz
most keresik a fedezetet a pénz
emelés azonban csak
Gyula hatalom, tényező volt ebben rozatát az előzetes letartóztatás kérdé százalékos
sében:,
vagy
pedig
úgy
tekinti,
hoí?y
a
ügyminisztériumban,
papíron történt meg s ennek az
?.z országban, amikor kezében az
•letet és halálát tartotta ennek az BTK 9-ik szakasza értelmében kiadatási emelésnek köszönhető, hogy
a szanálási tervbe ugyanis — úgy
ttfcagnak. De Gömbös Gyula nem letartóztatásról van-e szó. Ha ez utóbbit
látszik — elfelejtették beilleszteni a
a hadi rokkantak augusztusra
Vf)lt az, aki életet tudott volna adni ’ látja fenforogni a vizsgálóbíró, az esetrokkantaknak
járó fizetéseket.
Iben
nem
maga
fog
határozni,
hanem
még
egyáltalán
nem
kaptak
országnak. Gömbös Gyula a liaA rokkantak nagy nyugta.anyag
végett a törvényszékhez terjeszti
meg illetményeiket.
?. m ma£as ormán elszédült s (döntés
gal várják a kifizetést, mert a ta
I
föl
az
iratokat.
Németországnak
mlndenalkothatott, teremthetett volna,
A késedelem oka az, hogy a fele valyi példa kisérti őket, amidőn
megvoltak hozzá eszközei, . esetre
melés kiszámítása, vagyis számfej ugyanis hónaitokig teljesen szüne
fsak csak rombolni tudott, mert
hat héten belül mén holt küldenie
tése miatt elhalasztódott a regi il telt az utalványozás és amikor
?*k ehhez volt képessége,
I a kladntóel okiratok Ital felszerelt leletmények kifizetése is. A budapesti végre májusban kifizették járan
ts a tragédia hőse, akinek hatartóztntísl parnnceot,
pénzügyigazgatóság számvivösege- dóságaikat, nem számították fel az
Jma, volt kezet emelni a felkent
től,
ahová a budapesti rokkantak elvesztett hónapok különbözeiét. A
8 király ellen, hebukott egy oz esotbon a hüntotőtörvínyszék zárt illetményeinek számfejtése és ki népjóléti minisztériumban egyéb
Ru * J;alaTidor hálójában.
| üléeben tárgyald, alá veszi az ügyet
utalása tartozik, azt a felvilágosí ként elkészültek már a rokkant
l nnhuk™!?88.. Gyula elbukott. Az ■javaslatot tesz az IgazságiiKynüninztorügyi javaslattal, amely ő&szel a
. P J‘‘íkai üstökös, mely sz: ákat nek,
neg, hogy
nogy klndhatának
kihujuuivii<»r vélcményezi-e tást kapták, hogy
nemzetgyűlés elé kerül, s amely
ffu-.Va’ hatalmas fényben hir'ielen | Förstcrt Németországnak,
a kiutalásra még nem kapták
végre-valahára
rendezni lesz híva
élónk vita Indult
lőtt 4
epy sz?l'ma*7”l<'n
• v«t-| A kiadatás körül élénk
tott a rokkantak jogos ügyet.
meg az utasítást.
mog, mert prccede
precedensként fölhoz
melységbe zuhant. Gombos
Gvni ° KB Helységbe
Gömbös máris meg,
történtek után maradhat ták. hogy a TL’zn-gyllkoseág Ideien Né- Minthogy Vass József dr. népjóléti
képviselő, ha érzésé- motország la mogtagadla a gyilkosság miniszter már egy héttel ezelőtt ki
aLemue5Fer« de Gömbös Gyula egyik gyanusltottjíinak kiadatását, azt jelentette
munkatársunk
előtt,
semmi?•ku or'i.a favédő vezér meff- mondva, hogy politikai büutettesoket hogy a kiutalványozásra nyomban
NémntorszAg nem
nem ad
ad ki.
lm
lanntk8Ult
Politikailag
lanmk
1,11 P»
l>tikailag abban a pil- Németország
u.
kiadta az utasítást, nyilvánvaló,
t.|.™“".mikor n német detektívek ™zadt>«r61 volt ekkor
ScbnlV- hogv az
adminisztrációnak egy Z;Cmm-/c kezdete: W », KI 8
tAI
drakor
Előadások kexdetc
ÚXr,''k vendégben fa asztal- Henrik én Caornyák nzáz.d<« wt» körött újabb
fattyúhajtásával
állunk

Förstei—Schultzét az ügyészség
A Förster—Schultze^ügy megingatta Nádossy
főkapitány állását

Keresik a Gömbös* villa eltűnt lakóját

I

A hadirokkantak augusztusra
még nem kaptak fizetést

vpI

hamiatllh

“““bán a gyilkost.

Inagy a különbség.

Csernyik azázadoa

HÉTFŐI NftPLÖ

4

"-""Pe-t. .n5nwlu.tt,

bár a nyaralás itt is elvitte a ven
dégek javarészét.
A pompás kerthelyiség kapuit
már délután megnyitják s a müvé' szí gonddal rendezett kert a maga
meghitt kis zugaival, a hüs szobák
már a koradélutáni órákban
sem
állanak egészen elhagyottan.
Az élet hatóratájbau kezd színe
sedni. Szórakoztató , kártyapartik
alakulnak, hogy aztán végük sza
kadjon a vacsorával. Itt a legna
gyobb esti, a vacsorázó közönség
amely elszórakozik a kétóral zár
óráig. Közben persze némi kártya
is folyik, de csak szelíd és inkább
trériingjellegü...
A szanált Budapesten —
pang a kártya Is
Hiába, megszanálták Budapestet!
Pang, pang az élet, a klub-élet is.
És a kártya! „Az úri klubokban —
mondotta egy ilyennek tagja —
nincs kártya!“

Nincs klubélet a nyári Budapesten '
A szanálás, a nyaralás, a föídbirtokreform: anyagi bajok miatt üresek
a pesti klubok nyári helyiségei — Elmúltak a nagy kártyacsaták —

Csak a kerületi kaszinókban van élet
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Klub-élet . .
Valami vonzó és l
A Fészek
távoli előkelőséget fejez ki ez a
’ A művészek .világhíres klubja,
galom, amelyet az egyszerű pesti
,
,
, , .
.
L-nvHó-1i a Fészek az egyetlen, a.tol igazi,
polgár,
így nyár idején,
kertténagy élet folyik.
sek résein és nyitott ablakokon ftt|
némi nyugalmas és rosszmájú ki-|A
'
gyönyörű kert intim, ragyogó
váncsisággal figyel, ha sétál a Ste I művészettel csoportosított páholyai
fánián vagy a Vilma királyné utón, mindig megtalálják a maguk nép
a Szigeten,
a Thököly utón vagy szerű vendégüket s bár itt is megbenn a városban,, amint elhalad
a érzik a nyaralás,
i
• xv
szabadság-ido,
előkelő
klubok,
nagy és elC~~
’" 1/---/
— kaszinók van veuj^g mindig.
palotái
előtt. Mert ma.8,
más, valahogy
paivit*. vtawtt.
Kártya is van. Bohémiát nem leegészen más a különféle tarsasKo- ]ie^ annyira megszunálni, hogy er_ui. derék polgári
i«/.^
kaszinók
a szórakozásáról lemondjon!
rök,
L
—-------- elete
mint amazoké. Az ygyik:
egyik: magnásA liget
liget szélén,
szélén, a
a StefániaStefánia- és
és
A
szalónok. nagyúri dohányzók
—------t “1 ““ Aréna-ut sarkán egy előkelő külvillában rendezkedett be — a
hangulatával teli,
i!l'i£ a I?asik:
dolgozó
emberek
cl---- ---------- s a kommunizmus után újra — a Ligel___
otthonának
kávéháznak kedves keveréke csak.
Klub. Kellemes kis park övezi as
Klub-élet
. . . Nálunk,
mint tto-|
:í benn a termekben barátságos, ottKlubélet...
Nálunk .mint
megjelenség csak kávéházi-elet van. honos elegáncia fogadja a tagokat,
De persze, azért
vannak nagyszs-! akik közt a fővárosi közélet nem
rüen berendezett, elegáns, , előkelő egy jelese van.
klubjaink, amelyek pazar és finom j Nap-nap mellett elmegy klubjába
kényelemmel állnak tagjaik rendel- az elnök, Márkus Jenő min. tanákezésére. Télen városi palotákban , esős is, Róna Sándor, az alelnök,
nyáron ligeti vagy szigeti helyise- j Lévay főigazgató és sokan mások,
géikkei. Lássuk hát. milyen epnek, Politika kizárva; orvos, ügyvéd,
a megszanált, poros és piszkos Bu-, lőzsdés. katonatiszt, gyáros és köztisztviselő rubini
pihenni, szórakozni jár
dapcstnck a nyári klub-életei
ide és vacsorázni. A nőtlenek ebé
A Kossuth Lajos uccában delni is. Délben, este 40—50 vendég
Tulajdonképpen: nyaralás idején étkezik itt s a vacsoránál hölgyek
nem lehet klub-élet, a téli szórako is színesítik a klubéletet.
A kártya . . . Jámbor kommerszzások, a téli tartózkodások helyén.
Ez az elegáns, nagyúri élet, meg játékok délután, este pedig . . . este
egy.
kis smen-parti alakul. Szolid
dönthetetlen szabályaiból követke
alapon. Legalább úgy kezdik . . .
zik s ezért is
Az élet egyébként délután 5 óra
nincsen nyári helyisége a Nem kor kezdődik és tart 1—2 óráig. Nem
ritkaság azonban az sem. hogy már
zeti Kaszinónak.
éjfél előtt egy lélek nincs a LigetA Kosául h Lajos-utcai palotában Klubban.
kihalt az élei, csend van a ragyogó
A Terézvárosi Polgári Kaszinó
termekben, hisz vendégeik most
birtokaikon vagy fürdőhelyeken pi ! a túlsó sarkon várja vendégelt. A
henik ki a téli szórakozások fára kellemes klub nyári hónapjai igen
dalmait. Nincs élet a Nemzeti Ka élénkek, tagjai a kis polgárság kö
szinóban ina még.
réből rekrudálódnak s — o tempóra,
— Csak most, Szent István után o mores! — a kártya igen nagy
— kapjuk a szives magyarázatot — vonzóereje a klubnak. A kis partik
kezdődik meg _____
nálunk
____az. élet.
___ , ÁmÁm künn a kertben folynak, mig a na
megcsendesedett gyok odabenn s már kora délután
bár . . . nagyon
.
A
nehéz
gaz veszi kezdetét.
itt is az éjszaka
Persze, nem világraszóló csaták
dasági viszonyok ... a földbirtokreform . . . ma már a mágnások- esnek meg itt, de azért sokkal na
beosztással kell gyobbak, mint például azokban a
nak is bizonyos
kíubokban, ahol a gyárosok, a na
élni.
gyok szórakoznak.
Mágn&sok a Park-klubban
Itt egyébként élénk sportszellem
A
sporteseményeket
Aki mágnás és mégis a főváros-; /uralkodik.
azonnal
betelefonálják ide s ha a
bán lölti a nyár egy részét, az a
Park-klubban találkozik. A Stefánia kis slágert naggyal üti el a bankár
úti pompás kertben, hüs termekben — a sporthírrel vigasztalhatja ma
gát a poentőr ...
állandó.
.agy társaság van.
Szigorúan kitartanak záróráig.
Az exkluzív mágnásvilág klubja ez Az újságírók Otthonának régi,
Dohány uccai helyiségében van ma
s itt látni igazán, milyen nagy ez a VII. kerületi előkelő polgárság
a Liget: sohasem találkozik össze
nak találkozóhelye: az
benne klublakáj és hintáslcgény
Erzsébetvárosi Kör
.vurstli és Park-klub.
— Mostanában
tudjuk meg egy
itt otthonosan mozgó úrtól — nincs
játék, májusban még volt . . . na
gyobb csaták,
estéről-estére.
Ma
már nincs. Csendes, rövid kis par
tik alakulnak délutánonként s a
kártyaszobák éjszakai életéről alig
lehet, szó.
Mindenütt ez a jelszó: gazdasági
krízis — nincs kártya . • .
A legszebb klub

Az úgynevezett úri klubok sorá
ban a legfiatalabbnál,

a Sziget-klubnál is ez a panasz.
Pedig ez van a legszebb, a legvon
zóbb helyen. Dunára néző, virágos
színes kertje, a diszkrét termek
konganak, itt-ott ül csak egy-egy
kisebb társaság. Délután hat óra
kor szállingóznak az első vendégek
© lassan alakulnak meg a bridgfcpaHík.
fcs itt is csak panaszt hallani:
— Tudja Isten miért, talán a kö
zéposztály nehéz anyagi helyzete
miatt,
nagyon csekély a Sziget
Club látogatottsága. Kártyázás ná
lunk nincs; néhány bridge-parti, ez
az egész,
— Annyira pang az élet, hogy 12
órakor már egy lélek sincs itt. Sőt
a vacsoránál is alig van vendég...

'hogy “Xf k?rVá9‘

Ait

lett kaszinóban, kluffhk a
zariak ki... P,.,ji’ , 0IJ)an
"
! igazság az, hogy® 0« SCU1 kai £
| vetetlenkedik a "‘."f. sokat ok
hatasa. Csak a kertét a? S20®w«
izti spriccerczésekel sz-LT’í’ a 2
galmas politizálásokat ‘
nem vitte el a szabás, “g «

robotja után a kávéháM^n "api
klubját sem kell elhan“
‘

Club-élet? Valahogy ezl ls
rontotta, elszanálta 1924 sL??'
nyara.
szomoru

Idegesség és bizonytalanság
a pártokban a nemzetgyűlés
öszehivása miatt
A hét elején dönt a szocialista párt — Batározatlansda
polgári ellenzéken — A Gömbös ügy a nemzetgyülé, M
kerül — A házsxabályrevixiő és a kormány
—A Hétfői Napló tudósítójától —
A szakszervezeti tanács — mint
Ismeretes — az elmúlt héten tartott
értekezletén úgy határozott, hogy
felkéri a párt parlamenti csoport
ját, hogy a nemzetgyűlés összehívá
sára a lépéseket megtegye s a nem
zetgyűlés nyilvánossága előtt tegye
szóvá, hogy a kormány határozott
ígérete dacára sem képes a munka
nélküliség enyhítésére valamit ten
ni. Értesülésünk szerint a szocia

lista párt teljesen feladta a re
ményt, hogy a kormány részéről lé
pések történnek ebben az irányban
s maguk is azt vallják, hogy
ez alkalommal a nemzetgyűlés
összehívásának inkább demon
stratív jellege volna.

értesülésünk szerint a szoöiál(fa»
krata párt és az ellenzék egy dZ
deklarációt akar tenni s határtMa
formában kijelenteni, hogy

amennyiben a kormány a nos,
világra került formában a Hát
szabály revíziós javaslatot tén*
lég a nemzetgyűlés elé terjedi,
a szocialisták és a polgári éüeb
zék egyes csoportjai ,
tárba mennek.
Nen kisebb az idegesség siSofa
az egységes pártban, éppen l
házösszehlyás
újabban
felvétel
terve miatt. Munkatársunk eW
egységes párti körökben arra hfrw
koztak, hogy most az idő oagyfll
alkalmatlan a Ház erőszakos öeM,
hívására, mert a mfnisztereWl
Genfben igen fontos tárgyalásoW
akar folytatni, amelyekre minAp
disszonáns hang hatással
Wm
másrészt azt igyekeznek bizonyt
tani az egységes pártóin, hogy l
kormánynak
minden
jóakartji
megvan arra, hogy a munkanálMliség problémáját megoldja, de eó
dig a kormány keze is kötve volt
Az egységes párt néhány tarjt
értesülésünk szerint, érintkezést »•
rés a szocialistákkal, hogy okét >
beszélje, sőt arról is tudnak, noff
egyesek komoly Ígéretet akarna*
tenni nekik, hogy

Úgy tudjuk azonban, hogy magá
ban a szociáldemokrata pártban is
meglehetősen eltérőek a vélemé
nyek s egy igen tekintélyes csoport
nemcsak céltalannak, de időszerűt
lennek is tartja a Ház összehívását
A hét elején összeülő pártválaszt
mány fog dönteni ebben a kérdés
ben végérvényesen.
A polgári ellenzéki
pártokban
még bizonytalanabb
„
___
a
helyzet
Egyesek, akiket Ripka Ferenc kor
mánybiztosi kinevezése kielégített
egyelőre nem akarnak akciót kez
deni, vannak viszont akik minden
áron támogatnák a szocialisták ak
cióját Ezek a csoportok különösen
legégetőbb kérdéseik megolddkét kérdést akarnak a nemzetgyű
sában segítségükbe lesznek
lés plénuma s igy az ország közvé
nyilvánossága
előtt ha most eltekintenek a nemzetid
Itt gyűl össze az egész, hatalmas leményének
tisztázni.
kerület
liberális
polgárságának
lós összehívásától.
..... .
szine-java.
Itt érik az Erzsébet
Az elkövetkező hét politikai
Az egyik a Gömbös—För.sterpontból mindenesetre ?ráek<snet
város politikai élete, amely mindig
ilgy,
a
másik
a
házszábályrevierős és öntudatos harcosa volt
a
,vál«>zatosnak Ígérkezik.
,.
zió kérdése.
a politikai élet intenzivebb mw
nemesen liberális eszméknek. Épp
ezért érte a szörnyű merénylet, az Úgy c; *°sülünk beavatott helyről, mozdulása, de a kormány W.
ért robbant
a
„hab arékb ómba", hogy a polgári ellenzék a Gömbös— nak genfi tanácskozásai okOBM
amely hozott mérhetetlen
gyászt Förster-ügy néhány kulisszatitkára ezt. de remélhetően a hót™ '
a Körre, de hozott az elvekben, akar rámutatni s azokban a kor eldől a szeptembert
kitartásban való nagy megerősö mány felelősségét is meg aktírja ál- ügye s egyes Információink szer
dést, fejlődést is.
lapítani a nyilvánosság előtt. A e tekintetben érdekes megleped
Az Erzsébetvárosi Körben ma is házszabály revízió kérdésében pedig várható.
nagy és élénk élet van. Kora dél
Dorothv Dalion
utántól kezdve
a
késő éjszakai
Korda Sándor Vajda
Holt HÍ-1ir
órákig igen sokan keresik fel a Kör
Ernő Maria Corda
PA PA 310 VS1
helyiségeit. Persze kártyázások is
Sotnlay Art.ur
gxenzáeiája
esnek,
azonban kizárólag szolid
új attrakciés filmje
alapon;
főképen kommersz-játékqkat játszanak.
Esténként megtelik a kerthelyi
ség is, ahol a kerület polgárságának
Pr*m» • l«lwon*»b»n
Pr*m» • WW»**----előkelőségei adnak találkozót csa
ládjaikkal együtt És zsong az élet
éjfélután két óráig.
Akkor csend
lesz: az erzsébetvárosi polgárok tör*
vénytisztelők. Betartják a zárórát
Ahol legtöbben vederéinek

A lőtt-ment asszony I |A nyílt tengerin

Künn, a Vilma

királyné utón,

a Lipótvárosi Kaszinó nyári ott
honában van még a legintenzí
vebb élet,

Egepváry és Társa szobrász^
lakberendezési mütpapválld^
Budaput Vili, Ottói dr «a/»
Hivő t-t-föm Jómf ,03—3<J

xozsm.0..

~

'

BííMWrf'

ntn-OB IRAPW

n

Szigeti sétán I Az ellenzék egységesen vonal fel
a háxssah^yi'evUfó ellen

. C,;vc - A konzervatív sziget
B^’E'ális strand - Ncm sz3b3d ‘ '
« a 11rabolni
. t: a. „i«t ronnmtikáját
romantikáját

Rakovszky István, Eckhardt Tibor és Sápért Rszsö a
házszabály revízió terve ellen — A sEocíalist^k a passzi

r >1 ««« meleg, nyárutói alköKf Tz áz idő. amikor a pesti
fearötó.”:b‘fs.r»í-

vitás gondolata va! togiaíkoznak
Ellenzéki körökben nagy meg-1 dottn a Hétfői Napló munkatárdöbbenéssel fogadták az egységes-1 sának:
pártból kiindult hirt, amely szerint
—
Szerencsétlen
gondolatnak
az október elsején összeülő nemzet-1 tartom a házszabályrevizió tervét,
gyűlés első feladata u házszabály- amely
az
elblzakodásnak és a
revízió törvényerőre emelése lesz. gyenge parlamenttel szemben kiví
Az ellenzék, egyetlen politikai jo vott sikerekben való tobzódás szü
gának, a nemzet szinc előtti szólás leménye. Mi szüksége, van a kor
szabadságnak a megfosztását látja mánynak egyáltalán házszabály re
a házsbályrevizióban és ma már vízióra?
Hiszen eddig a parla
az első hírre is az elkeseredett harc menttől a többség minden; meg
előjelei mutatkoznak.
kapott és kicsikarhatott, amit akart.
Ügy látszik, nem sikerült a sza
Rakovszky István,
nálás. Most újra szükség van a
volt- házelnök kijelentette munka közvélemény felzaklatására, figyel
fólreirányitására.
Hiába
társunknak, hogy a házszabály re mének
vízió ellen minden rendelkezésére mesterkedik a kormány. Ha ezt a
tervet a legszeren
álló eszközzel harcolni fog. A par szerencsétlen
lamenti szólásszabadság az egyet csétlenebb időben elővenné a kor
len közjogi garancia, amely még a mány, az ellenzék részéről <: lagnamúltból
megmaradt az ellenzék gyobb fokú ellenállásra fog találni.
számára.
A szocialisták
Eckhardt Tibor
a házszabályrevizió
kcrcsztülhajis hansulyozta munkatársunk előtt, ezolása esetén a teljes passzivitás
hogy a házszabályrevizió ellen a gondolatával foglalkoznak.
Nyil
fajvédők is éles harcot fognak in ván való) tehát, hogy az ellenzék a
dítani.
szélsőjobbtól a szélsőbalig komplett
egységben vonul fel a házszabály
Rupert Rezső
revízió ellen, amelynek javaslatát —
ez ügyben a következőket mon- ha kell — megobstruálja.

SKftHuSflaaK
«
Tultömött villamosok,
lárma... Nem, egyik
'"^Csendes hely kell, sok levegő,
: nmber. de mégis legyenek.
Ülnöm kell életet, de úgy, mintha
*'
«nnráma nagyito üvegen at
‘■''v ’m- messziről és mégis benne
í””eerérezzem az élet lüktetését...
■Segyek a sziaetre... menjünk a

(,ppeu

,/igeire...
.
r'XK?^ll®EB
Mindig azt vallottam, hogy a
VoiSlsziaet Budapest szive. És ez
;
Egészséges. Nemcsak flzikaiL de erkölcsileg. A szigetnek
élete, lmugulata tónusa van.
Imiül nz ember megváltotta belepő
rtvéí s » sziget fái közül áramló
Slő körülölelte a pesti ember ar,.lt mintha megváltoznék. A lar'ú a .liihaj comme il faut em
berré lesz. A sétányok apró kavi„ain halk nesszel sétálnák az em
berek A gyereksereg, mely korulresá a katonazeno pavillonjat, nem
i kiabáló, hancurozó Siserahad,
hanem az illedelmes városi gye
rek, aki a zene hangjára kort al
kotva shymmit jár, vagy javat
táncol.
\at hiszem külön erkölcse van a
szigetnek... A sétáló párok hal
kan beszélgetnek, többet hallgat
nak... Szánté várják, hogy meg
teljék a lelkűk azzal, amit a fák
zöld levelei, a tarka virágok, a
sokszínű gruppok mesélnek...

Xgy Kommunista dühöngése

lassú cammögással
„Ez csali cirKusz vo't, még ezután jön a ja- a
tísz a strand felé...
A kivénhedt
paripa, mely egykor, talán jobb na l Félesztendővel ezelőtt a rendőr-1 — Ha kiszabadulok wjra kommilpokat látott, egyhangú' kocogással ' ség letartóztatta Simon János ügy- . niszta leszek — felelte, ez.
a világért se térne ki a Bokszon vé- . nők öt, és több bűntársát, akik kút- I — Maga felekezetnélkiilinek mon
gigtapoxott útról...
földről becsempészett kommunista dotta magát, hát mi a maga val
A strandon vagyunk. Ez valaho • iratokat terjesztettek a munkások lása? — kérdette tovább az ügyész.
gyan már Pest.... Nem is illik a 1 között. A büntető törvényszék a i
— Isién és az cmbcrszereíet.
sziget zárkózott tónusához... Itt ; megtartott tárgyaláson Simon Já
szabadabb az élet, szinte vásári. nost az állami és társadalmi rend ! — Hát emberszeretet az, amikor
Strand. Ha rajtam múlott volna, felforgatására irányuló bűnesetek- ;i halomra gyilkolják az embereken
nem engedélyeztem volna strandot meny címén négy évi fegyházra,
:gynuói-»i,': — Kz csak cirkusz volt, még ezaszágetre... Valahogyan a roman bűntársait pedig szintén nagyobb!
jön a java. Most volt augusztikáját. a csendjét, a lelki szépsé szabadságvesztésre ítél te.
tus húszadika, amikor Szent István
geit rabolja meg a szigetnek... A
határozatát •; király jwu
jobb n.cz.cu
kezét keresztül
hordoz•* i. A Kúria jóváhagyó határozatai
rchomiu uvruua1-s u
n Patay
tta-'tak
., 1 tak aa városban
Hát. hinni
mi.
sziget konzervativizmusa
és
iJ1' „szombaton
Zívuiuutuu hirdette
Iliruu((tv ni
x
ki
a
városban. Hát
hány fiior
ezer emstrand liboralizmusa nem férnek ; nács a vádlottak
előtt. Az ’ ítélet
Ítélet‘; bért öletett
öleteti meg
meg István
i...............király.
.
' ..........................
össze. Itt valahogyan bántóan nyi-; kihirdetése után Schulez Gyula dr. most pedig imádsággal dicsérik.
latkozik meg.„.ír
a -háború
királyi
ész figyelmeztette
.........................
** —T ~utáni
7------Pesti
~
Miuiyi öffy
ügyész.
ogyeiniozietiii Si-í
oi- : — Az
ügyész haragosan leintette
r™o’„riC y a ta3?
niont» hogy javuljon meg és ne kö-ja feleselő kommunistát, akit ezután
nt faragna... De a strandra so-1 vessen ej többé hasonló büncselek- a fogházői*ök visszük isértek a fog
*an járnák es a meleg homokon ménVt.
házba.
hangos az élet.

}nlannkor szó volt arról, hogy
Ziplj vállalkozás veszi kezelésébe
ílor*
K modern nagyváros
L;,' 'arázsolja a békés romok
nnlb írV1’ Eddig nem szabad juts.y.1 ’ i
Sziget-szinpadot 1fl
Ja,láUuk... Radó nagyKöváry, Salamon és a töbvÍ,A; ..DlJan kel) is ennyi a müirct •«’/’ ho*y íelje-K legyen a szitiL/
Mégis..
a Margit
ul i ii,!Ktík IffV az. ami. Különben
hűi i P keresztelni a szigetet.
■v
J10sy kitűnő üzleti vállalkotí"iiniin"i’
kikapcsolódnék az
ma
"F kedv<* emlék. «»
hogv ír,8. .?ly "asgenyek vagyunk,
„^illúzióinkat meg kell örizve rí ni ha sz,Q ....
„p— * **lr4 nAlt!4r»lL|M S»il£d ni? 4?* mT**’’®*? s,b- Frtc<1n«r,
— ard'utc" 22. III. IQ Telefon |ózsef 02-4S

lyeket
Németországból
hozattak,
máris a helyén van üzemkész állapótban. Az utolsó gép szállítmányt;
— kisebb gépek, motorok, stb. —5
szombaton vette át a részvénytarsaság, amely most lázas sietséggel
dolgozik a r.yomdaépület teljes .be
rendezésén. Pénteken például aján
latra szólították fel a főváros na
gyobb cégei i, hogy tegyenek süt*
gős ajánlatot gj ngeáraxnu. villamosberendezés
szállítására.
Ax
ajánlatok felett a szerdai végre
hajtó bizottsági ülés fog dönteni 8
a megbízást nyert r g köteles lesz
azonnal megkezdeni a munkát.
A Pénzjegynyomda irodái egye
lőre a Hadi!ermény Szalayutcai pa
lotájának VI. emeletén
vannak.
Márffy vezérigazgató, Róbert Emii
kormány főtanácsos és Grossmann
műszaki igazga'ó nap-nap mellett
tárgyalnak,
dolgoznak, hogy no
kellessen elholnsz’ani az üzemnyi
tás október elsejei dátumát s e
munkájukban tisztviselők ás szak
emberek támogatják őket.
Az uj épület földszintjén, X á»
részben 4. emeletén az irodahelyi.•.égeket helyezi1; el. de a legfelsőn
lakások is lesznek; ide helyezik el
a műszaki személyzetet.. Az L ós
II. emelet a nyomda. Világos, ha
talmas termekben állnak a pón»nyomó gépmonstrumok, amelyek
nek
összeállítása
heteket
vett
igénybe, mert egyik-másik 10—12
c-zer részben érkezett meg. Az ö®»szeállitást Crrossmann igazgató —
aki maga is nemet ember — irányí
tása mellett német szakemberek
végezték.
Egy-egy gép óránként 800--1238
bankjegyet nyom,

milliárdokra rúg tehál a 24 gép egy

órai teljesítménye. A

pénznyomó

gépek melleit négy, modern rotá
ciósa is van a részvénytársaság
nak. mert itt készül olRéfbertöl

kezdve a nyomdának és a Nemzeti
Banknak teljes nyomtatványszük

A ló vasút

A nagy szálló környéke előkelő.
A fehér falak, a zárt, fehér zsaluwterek... Az öreg gesztenyefák;
alatt fehérhajó matrónák kenyai'Ws nyugszéken derűs mosolygás
ul gyönyörködnek az életben... s
w unokák fehérruhás hada... naw kicsinyek körültük.
valamikor igy nyaranta közéleti
nagyságok vagy közismert szépséePK üdültek a tágas terraszón
'agy a gesztenyefák alatt. Ma ez a
kép is megváltozott. Az arcok újak,
kicsit, mások is. De a tradíció
nál megmaradt valami mégis...
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tollai tosfeírt
iwtasá’ef? a lénöhe
A feUteteniés visszavonása titán
nyomban szabadlábra hegyezték
— A Hétfői Napló munkatársától. —<
Néhány nappal ezelőtt a Rrust
Dávid cég fel jeleni ésére letartóztat
ták Pácolni Erzsébet tisztviselőnőt,
aki apránként 60,000.000 koronát el
sikkasztott a cég pónzláráhól, hogy
vőlegénye a lóversenyen játszhaasék.
Ugyanakkor
elővezették
a
rendőrségre a lóversenyző, vőle
gényt is, aki azonban egy óvatlanl
pillanatban előrántotta revolverét,

szirént ölte magát és nyomban meg
halt. Paoolai Iirzséhetet. átszállítot

a Páfizjeyy nijoin^a
SznEiibaton érkezeti Németorszéph^! az atclső gá~.■■
szahttmAítj? — 24 gép huszonnégyezer bankjegyet
állít élű Aránként — Szeptember közepén mutatlak
be a nyilvánosságnak a magyar Pénzjegynyomtlát
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A Szalay uccuiban mintegy más
fél évve] ezelőtt hatalmas építkezés
indult: a Magyar Pénzjegynyomda
Részvény társaság palotája. Ma már
teljesen készen áll a háromrmcleteéi, két oldalfrontján négyemele
tes palota, ahonnan pár hét múlva
már ontják a modern bankócsináló
gépek a magyar bankjegyet. Rövi
desen eltűnik a forgalomból a zü
richi Orell Fü.vZi-nyomda 1 érméké
s helyét elfoglalja a Magyar Nem
zeti Bank magyar földön készíteti
fedezett magyar bankjegye, amely
remélhetőleg nemcsak belső értéké
ben, de külső formájában, tartós
ságában is messze túlszárnyalja
majd elődjét.
,
. .
A Hétfői Napló munkatársa fel
kereste a
Magyar Pénznyomda
Részvény társas ág veze I őségét, h o gy
felvilágosítást kérjen a részvény
társaság
nyomdájának
üzembehelyezésévcl kapcsolatban. A nyom-

da vezetősége, Márffy vezérigaz
gató utusifására,, illetve egy
C„. igaz
gatótanácsi határozatra
határozatni való
való hlvatkozással azonban csupán
<
annyit
jegyzett meg, hogy

ták az ügyészség Al irkó-utcai fog
házába, ahol sikkasztás bűntett^
címén előzetes letartóztatásba ho
lyezték.
Letartóztatása után másnak megs
jelent az ügyészségen a kárvallotl
cég főnöke Brust Dávid és bejelon-’
tetie, hogy megbocsájtott megtéve*

dett
tiszlvisciőnőjének. panaszát
visszavonja és kijeleuteito,
hogy
megbüntetéséi nem kívánja. Mi
után szolgálati viszonyból elköve
tett és csak magán indítványra ÜL
dözendő sikk;’-ztúsról volt szó, a
vád visszavonás követhez!ében aa
ügyészség nyomban megs' intette a
további oljárásl nz ügyben és Pa
rolái Erzsébetet szabadlábra he

a nyomda teljes felszerelése,
lyezte.
berendezése még folyamaiban
van
s
körülbelülI
3—4 hét
múlva fejeződik be.
Amikor teljesen készen I z. be
mutatják n sajtó képviselőinek s
aztán rövidesen megkezdi működé
sét.
E szűkszavú hivatalos nyilatko
zat mellett n. Hétfői Naplónak be
Mrom naiv. úszómcdcnc'. nvórh’avatott helyről sikerült megtudnia,
tású luntiyosforr;:'.vízzel,óriúril’oinok
hogy
fllrdh, étterem, cnkré-zrf-:. PoKAri

ELRAGADD A

CSIU.AGHECTI
STÉANDKOO

a Pénzjegynyomda október else
jén kezdi meg működését.

Addigra teljesen ké«z lesz a nyom
da felszerelése; a 21 gépóriás, nme-

L

Arak. I’áitfy téliöl a rc.'gcii órAJcban
HUffl villamos lámtok.
Paysnott
olcsó kombinált jegyek

Kahin»ld*.-étel: Andrítar út 27

HtlFUI NAPLÓ

■■■ lllllll ll^■■■■■■l■—,

FILM ÉS MOZI

<R soábhegyi csillagoizsgáló

Zavarok a M-mozik
Körül

nem tudta megfigyelni a EJJTarsot
3<öoesligethy íRadó nyilatkozik a Ttétföi SRaglónak a OTars szómba;
éjszakai megfigyeléséről

Bulrány a Kispesti Stefánia mozgóban

Már hetek óta foglalkoztatja a
Budapesten és különösen Budapest
publikumot a Mars-probléma. Tud
környékén igen sok kert-mozi működik
valevő ugyanis, hogy több tudós —
nz idén ny ron. Ezekre a kertmozgókra
köztük Flammarion — feltevése sze
vonatkozólag az a rendőrség álláspontja,
rint a Marson szerves élet van. A
hogy kert-mozira csak azzal a feltétellel
légürí pályán szombaton éjféli ti
ud engedélyt, ha az engedélyes kötelezi
zenkét órakor jutottak legközelebb
magát, hoogy zűrt helyiségben nem tart
egymáshoz
a Föld és a Mars. Mivel
előadást Éne az engedélyesek kötelez
ez a közelség a kővetkező tizenöt
ték is magukat, aminek az a súlyos
éven
belül
nem fog megismétlődni,
Anyagi
következményük volt
rájuk
a csillagászok nagy előkészületeket
nézve, hogy esős napokon a nyári helyi
tettek,
hogy
megfigyelhessék
a
ségben nem lehetett, a téli helyiségben
Marsot.
pedig nem volt szabad előadást tartani.
Munkatársunk tegnap felkereste
Voltak yloan pestkörnyéki helységek
Kövesligethy lladó dr. egyetemi ta
Js, amelyekben liberálisabban kezelték
nárt, a kiváló csillagászt, aki a kö
ezt a rendolotct és esős idő esetén ongevetkezőket mondotta a Mars problé
’délyozték a zárt helyiség használatát.
máról:
Ezekből az eltérésekből azután a mozi— A. Mars és a Föld szombaton
öngedélyesokro rendkívül súlyos károk
éjfélkW valóban oly közel jutottak
háramlót tak.
A fejetlen intézkedések igen kellemet egymáshoz, mely közelségre tizenöt
len Incidenst idéztek elő Szent István esztendőn belül nincs kilátás. Azon
napján a kispesti Stcfánia-mozgóban. ban csak laikus feltevés lehet az,
bizo
Az első előadást a szép idő következté amely kétségbevonhatatlan
ben zavartalanul lefolytatták, a másodi nyítékot akar nyújtani a Marson
kat is megkezdették, azonban az előadás létező szerves életről. A szombat
második folébon tartottak, amikor meg esti közelség számokban kifejezve
eredt az cső. A mozi engedélyese még ötvenhatmillió kilométer, volt. Ta
nem is intézkedett és a helyi viszonyok gadhatatlan,, hogy a Marson eddig
kal ismerős közönség már bement a kert megfigyelt jelenségek óriási mére
mozi mellett lövő zárt helyiségbe. Az en tűek. így például a leginkább meg
gedélyes orré intézkedett, hegy az elő figyelt nagy csatorna — mely álliadást borin a teremben folytassák, de tóleg vég a természet munkája —
alig kezdődött ol újból az előadás, nz
Ügyeletes rendőrtiszt viselő arra való hi
vatkozással, hogy akkor, amikor már a óbester s a változatos, üj és nívós
kertben megkezdődött nz előadás, nem műsorok amelyeket sikerült bizto
lehet ugyanazon a napon a teremben sítania a Tivolinak, arra engednek
folytatni azt, az előadást beszüntette. A következtetni, hogy a fővárosnak ez
moziengedélyos kénytelen volt nz elő a régi kedvelt mozgósziríháza az
adást — amelyből mindössze három fel idei szezonban bátran kiállja a ver
vonás volt már csak hátra — félbesza senyt legelőkelőbb premiermozijai
kítani, a jegyeket pedig visszafizetni. A val. Az amerikai — közöttük a leg
közönség nem vette hangtalanul tudo hatalmasabb gyár, a Paramőünt —
másul ezt az intézkedést és most néhány francia, német és olasz kinematog
összetört szék és pad és két kiszakított ráfia legmodernebb termékei a Ti
ajtó őrzi a kitűnő rendőri intézkedés voliban kerülnek először színre a
emlékét.
legnevesebb filmstarokkal a fősze
repekben. A Tivoli a főváros leg
A MODERN KINEMATOGRÁFIA LEG olcsóbb és legnívósabb bemutató
színháza lesz, r az uj szezonban és
KIMAGASLÓBB ALKOTÁSA
közönségét egész sereg olyan kü
lönleges fllmatrakcióval fogja meg
lepni, amelyek a mai filmkultúra
reprezentáns alkotásai. A Tivoli
augusztus 28-iki ünnepélyes meg
nyitó előadása iránt a legnagyobb
FOX-F1LM
érdeklődés mutatkozik a moziked
velő közönség körében.

NERO

Augusztus ZHn
nyílik msg a Tivoli

A főváros uj premier-mozija
FAz idői eseményesnek Ígérkező
IDöziszczonból a Tivoli is ki akarja
yenni részét és a nyári szünete
alatt serényen folyt a munka, hogy
az .uj évadban teljesen kielégít
hesse a moziközönség egyre foko
zódó igényeit. Az újjáalakított né
zőtér, a kibővített művészi
or-

Magyar kir. v;,

Alapíttatc

Kilenc írsiior Sa®,

Fox-IiM mljÉh vüá^|
• Jóízű kacagás tölti meg min
den nap a Kamara-mozgó nézőte
rét, ahol a közönség Charlye Chap
lin és Jackie Coogan
együttes
attrakciójának, A kölyöltnek bájos
jeleneteiben és FixFox: Betörés a
fegyházba cimü 5 felvonásos burleszk-slágerében gyönyörködik. Elő
adások: ’/<7, 8 és 10 órakor.

' udv. szállító

: 1850

A főváros Pedagógusai mr,. ,
méreteiben megegyezik az Ázsiai küzdőnek őzért, hogy a la,
rtsil>
tenger méreteivel. Mégis óriási ne ogy órával később kezdődjék “T1”"

hézségeket kellett legyőzni, hogy
szombat éjszaka megfigyelhessék a
Marsot.
— Itt van például a mi svábhegyi
csillagvizsgálónk. Az intézet leg
jobb műszerének nagyitó száma
harminchattól kétezerig terjed. Te
gyük fel, hogy a legsürüség e leg
kedvezőbb, a kétezerszeres nagyí
tást engedte meg. Tessék most az
ötvenhat milliót elosztani kétezer
rel. Az eredményi huszonnyolcezer.

Tehát a svábhegyi csillagvizsgáló
huszonnyolcezer kilométeres távol
ságról figyelte a Marsot. Valamivel
jobb eredményt produkáltak
az
amerikai csillagvizsgálók, melyek
először is sokkal magasabb hegye
ken vannak elhelyezve, másodszor
pedig hasonlít hatatlanul tökélete
sebb technikai berendezéssel bírnak.
— Dehogynem — válaszolt Köves

ligethy dr. — A csillagászoknak -nem
fontos, hogy az oppozició, a szem
benállás pillanatában figyelhessék
meg a bolygót. Sőt a legfigyelemre
méltóbb eredményt q, Jungfrau csú

az elemi iskolában ó, a ....
alsó osztályaiban. A hare azonb^
ménytelen maradt éveken át VL
Olyan nagy kiterjedésű lett h»
"
Országos GyormekegészségflM K “
íny te
t0“° °Zt “ ““it

így -s éveken át folyt „
«■
m«és, m,g végre Klébdsbcrg 7*
gróf kultuszminiszter felismerte a S
nagy szociális és ogéMségügyf ]el*
Bégét. A kultuszminiszter a napok', .
készíttette el az erre vonatkozó reod,
letét, amely agy szól, hogy abban az idő
bon, amidőn az iskolákban fűteni ta
kas, vagyis október U.éta mániw
a tanítás 9 órakor kezdődik. Ez az iafe
koiiés azonban egyelőre csak a

területire és csak az elemi Iskolákra
valamint a középiskolák néOn al,á 0K
tolnára vonatkozik. A tanítás kezdeté

nek egy órával való elhalasztása
csáról várhatjuk, ahonnan az úgy
megelégedést fog kelteni különösen azok
nevezett Herz-hullámok útját akut
nak összeköttetést kísérelni a Mars nál a szülőknél, akik vidékről Járatja
sal.
a fővárosi iskolákba gyermekeiket,

Mozgófénykép színházak
műsora
• Carnien-uiozgő: Hétfőn: 'A modern
házasság (6 felv., Bébó Danicls). Sagossa
kalandja (5 felv.). Divatrevil. Keddtőlosütörtöklg: Istenítélet (G-rote Reinwald,
Ol.-:f Fjord, Hanny Weissn). Gyülölség
adója. Péntektől: Éjjeli nász (Puraount
attrakció).
• Olympia-mozgó: Milcsiböl nagy nő
lesz (Bóbé Danicls). ö-burleszk. Előadá
sok fél G, fél 8, fél 10.
• Corvin-szlnház (J. 89—88, J. 95—S4).
A jöttment asszony (6 felv.). A nyílt
tengeren (6 felv.). Híradók. Előadások
fél 6, fél 8, fél 10.
• Tó-mozi. (Tel. 20—28, 153—83). A jöttment asszony (G felv.) A nyílt tengeren
(G felv.) Híradók. (Háromnegyed 8 és
háromnegyed 10.)

Hamísfosat 12,290 K-is

Aranyat, ezüstöt, briUlánst, ékszert, legdrágábban w$:

Ivúncsics Ékszerész, Vili, Baross u. 5)
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A fényes megnyitó műsor

Ebarlg-Wüllson
Hawain-Gnitarre

SvíaíopolH Mlrskl
orosz hercegnő

Hilda Portier
12 E5MANOFF
orosz-ballett vendégjátéka

EíÉszsÉsesneR lenni

Moreit et Sohn
stepptánc

I

a legkönnyebb! Mértékletes élet,
rendszeres munka és naponta egy
néhány csésze jó jó, tiszta bab
kávé megóvja testünket a beteg
ségtől
A kávó azonban a legjobb minő
ségű és helyesen pörkölt logyon,
minden pótlék hozzáadása nélkül!

|

Meinl Gyula rt.

SEM J

Jonson and Partner
humoros kaucsuk jelenet

Prof. Ralf et Balogh Ilus, Mard
Tatjanó, Gazdag Ilus, Feledi Ica,
Anita Lanza, Faludi Rózsi, Jenei
Sári, Mimi Primo, Rita Reson,
Wawra Röske, Zsemba Anci, Revési Gabi, Sapkás István stb.
STEINER SIMI karmester
Előadás kezdete ’/ztv. Előfon J. 21-16

Magyar kir.

g

Les Henrys
akrobata u|donságok

udv. szállító

Alapíttatott: 1850

Az ország legnagyobb szövetáruháza
Ajánlja dús raktáron levő legfinomabb

sxövetkülönlegességeit
FöUzlet: Bécsi ucca 7.

L A résnek a kMkezí iMban tannak lerakatai:

|

Fióküzlet: so.on.h.r«« «“• ’
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Ripka Ferenc
A hivatalos lap vasárnapi száma
lcözli. hogy a kormányzó Ripka Fe^ncei, ű gázmüvek vezérigazgató
it a főváros kormánybiztosává
}nevezte ki. Hetek óta tartó tárgya
lások, megbeszélések, tapogatózá
sok előzték meg ezt a kinevezést s
nia amikor, ez megtörtént, megtíjmavásal állapítjuk meg, hogy
jobb választást aligha csinálhatott
a kormány.
Ripka Ferenc a gazmüvek éléről
kerül a kormánybiztosi székbe ezek
ben a válságos és a közeljövőben
izgalmasnak és viharosnak ígérkező
napokban. Nem politikus, hivatás
szerint legalább is nem az és ez an
nál megnyugtatóbb, mert a wolff];/’-alyi kurzus politika városházi
tüczóclása idejét^ megelégeltük a
harcos politikát, melynek virágzá
sában Budapest Utcáin virított a
piszok, pusztult a közérték s orgiáit
iiUe a szegénység és nyomor. Ripka
Ferenc gazdasági szakember, aki
nek praktikus eszére, mindent meg\átására, bölcs megértésére
van
szüksége a wolffi kurzusban agyon
politizált fővárosnak.
Ripka Ferenc a munka embere.
Ének a bizonyságát adta a gázmü
vek élén, erről tett bizonyságot tár
sadalmi tevékenységében, melyek
hez mindenütt a komoly munkában
elért eredmények sikerei fűződnek.
És Ripka Ferenc nem a konjunk
túra embere. Nevét nem. a forgandó
szerencse dobta felszínre. 0 az volt
ivekkel előbb, ami ma. Nem tántorodott meg a forradalmakban és
nem szédült el a kurzus verseny fu!ósg idején, ö dolgozott, alkotott,
mert ez volt hivatása, mert erre
sarkalta kötelességérzete s elisme
rést, dicséretet nem kívülről várt,
hanem lelkiismerctc megnyugtató
szavában talált.
Nehéz és válságos időben lép ki
hivatal i szobájából a közügyek fó
ruma, a. A wolff—sipőci kurzus öt
éves uralkodása sebeket ejtett a fő
város politikai, társadalmi és gaz
dasági életén egyaránt. Egész em
bernek, egész férfiúnak kell lennie
annak, aki ezeknek az örökkön
sajgó sebeknek gyógyítására vál
lalkozik.
És mi előlegezzük Ripka Ferenc
múltjának ezt a bizalmat. Mi hiszszük, hogy Ripka Ferenc komoly
férfiú szemlélődésében, míg arról
gondolkozott, hogy vállalja a hiva
tást, melyet nem keresett, melyre
hinták, levonta úgy a forradalmak,
mint a bolsevizmus és a kurzusunalom tanulságait és feladata tel
végének érzetében tudja, hogy
oudapest ma is az ezeréves Magyar
ország fővárosa, ismeri ennek a váwjvak Politikai és társadalmi tra
dícióit, tudja, hogy naggyá polgá
rinak egyakarása, megértése és
közös munkája tette és lesz ereje,
képessége, hogy egyakarásba, közös
munkába olvassza a főváros egész
Polgárságát, akik közé nem emel
válaszfalakat se társadalmi osz
tály, se faji, se felekezeti tagozódás
szerint.
tudjuk, hogy Ripka Ferenc
vwiajat az újságíráson kezdte s
^em kisebb ember volt a mestere,
Hunt Rákosi Jenő. Az újságíró
mpka ma a főváros kormánybiz[oso, hova — hisszük — magával
C2 ideális újságírás kvalitáWMsggszcretetet, a tiszta
érd 7-7™ ÜZ önzetlenséget a közjó

Halálos autószgrencsÉílenség
Karlsbad melleit
Egy halott, három életveszélyes sebesült
Prága, aug. 24.
Súlyos
autóm obilszerencsétlenség történt ma délelőtt. Karlsbad
közelében levő Sollmus községben,
Dr. Kasper, a prágai vasművek
vezérigazgatója, felesége és Sedlackova híres színésznő ültek az auto-

K&VÉHAZBAN
Ma hétfőn
és minden este

F

VARJAS
L__
műsorral

1

mobilban, amelyik az esőzés foly
tán felázott útról lecsúszott és az
árokba fordult. Jira soffőr azonnal
meghalt. Kasper és felesége élet
veszélyesen
megsérültek,
a szí
nésznő súlyos belső zuzódásokat
is szenvedett.

A háztulajdonosok
nem akarják sgéEwbe venni
a tatarozási hitelt

Szástiz inRIBárdbóí edvlég csak ötven találí elhelye
zésre — Hogyan hálálják meg a háztutajdemosok a kor
mány engedményeit!
— rA Hétfői Napló tudósítóidtól. Azokon a tárgyalásokon, amelyek
a Háztulajdonosok Országos • Szö
vetsége és Vass József dr. népjóléti
miniszter között
a házbernegyed
előtt folytak, a háztulajdonosok az
zal indokolták az egy összegben való
fizetés követelését, hogx szükségük
van a pénzre, mert különben nem
tudnak tataroztatok N házhéreket
felvették, mire azzal álltak ölő,
hogy valamiből óin lök is kell. A
kormány tehát újra engedménnyel
jött segítségükre: a Tőbe közvetí
tésével százmiUiárd tatarozást hi

telt bocsátott rendelkezésükre, sőt
ezt az összeget még tízmillió rd ál
lami kölcsönnel is megtoldotta. Né
hány nappal később aztán kiderült,
hogy a Háztulajdonosok Országos
Szövetsége vezetőségének magatar
tása egyszerű manővei* volt:

a száztíz milliárd tatarozást hi
telből csak ötven milliárd talált
elhelyezésre

nyertek, másrészt pedig mulasztás
a^özönséggel szemben.

Ezerszámra állanak összeomlás
előtt a házak a fővárosban és
környékén,
a háztulajdon az egyetlen vagyőnnem, amely mentesül mindenféle
válságtól. A kormánynak erélyes
kézzel kell hozzálátni a háztulajdo
nosok megrendszabályozásához és
kötelezni kell őket a vállalat köte
lezettségeik teljesd lésére.
A háztulajdonosok — hír szerint
— azért nem hajlandók igénybe ven
ni a tatarozási hitelt, mert a kor
mány és HOSz között létrejött
megegyezés iriapjrn a Háztulajdo
nosok Országos Szövetségének ve
zetősége saját, belátása szerint tesz
javaszlatot arra, hogy kinek adhat
nak az egyes bankok tatarozási hi
telt és ugyancsak a HOSz. jogkö
rébe tartozik a tatarozás ellenőri
zése.

és mint illetékes helyről értesü
lünk, a hitelre való jelentkezés már,
olyan gyéren történik, hogy már
alig -yan remény a teljes összeg

A háAulajdonosok legnagyobb
része nem tagja a HOSz-nak,
nem hajlandók magukat a Szö
vetség fennhatósága és gyám
sága alá rendelni.

igénybevételére. A háztulajdonosok
egyszerűen kibújnak a kötelesség
teljesítés alól, ami egyrészről hálát A hormánynak

tehát, ha sikert
lanság a kormány iránt, azokkal akar elérni, a kérdés megoldását
az engedményekkel szemben, ame a HOSz megkerülésével kell keres
lyeket
Vass miniszter,
részéről nie.
— Rablótámadás a Belvárosban.
Tegnap éjszaka a Szép uccuban
hazafelé tartott feleségével Christoniatos Charit dohánytőzsdés. mikor
hirtelen eléjük ugrott egy fiatal
ember, a nő kezéből kikapta ridiküljót és futásnak eredt. Chrislomatos utána vetette magát, és a
járókelők
segítségével
elfogta.
Azonban
mig a
dohánytőzsdes
rendőrért ment, a támadó kiszaba
dította magát őrizői kezeiből es el
menekült. A rendőrség keresi.
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— Mikor a betörő szabadlábra kerül.
A miskolci fogházból jó magaviseleté
miatt szabadságra bocsájtották Schwartz
Menyhért öt, évre Ítélt betörőt. Mikor
szabadlábra került, Schwartz két régebbi
betörőtársát maga mellé votte s hár
masban több betörést követtek el. Be
törtek a somlóvásárholyi községházára,
ahonnét 10 milliót raboltak. Majd egy
tapolcai ékszerüzletbe, 150 darab órát
zsákmányoltak. Schwartz
Menyhértet
Pesten felismerték előállították és letar
tóztatták. Két társát keresi a rendőrség.
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— A szocialista nők háború elle
nes gyűlése. A világháború közel
mull tízéves évfordulója alkalmá
ból a Szociáldemokrata Nőszerve
zet háború ellenes nagyülést iiivotl
össze vásárnál) délután a vasmun
kások Thököly-uti otthonába. A
túlnyomó számban nőkből álló kö
zönség zsúfolásig
megtöltötte a
termet. A gyűlés előadója Horváth
Katica, a Nőszervezet elnöke volt
Hosszú beszédben fejtegette a há
ború borzalmainak a társadalomra
való
karos és romboló hatását.
Utána 7 árnai Zseni felolvasta egy,
ez alkalomra irt versét, majd a há
ború rokka injainak nevében La
dányi Mihály szólalt fel. A rendőr
ség erős készültséggel vonult fel a
gyűlésre, a Thököly ut környékén
megerősített őrjáratok cirkáltak. A
gyűlés azonban minden rendzava
rás nélkül ért véget és rendőri be
avatkozásra nem került sor.
-— Elfogott betörő. Kispesten tettenérték Gajdos András többszörösen bünte
tett betörőt, aki két társa segítségével
egy lakásba akart botörni. Gajdost el
fogták és a kispesti rendőrségen letar
tóztatták. Két társát, akik elmenekül
tek. a rendőrség keresi.
— Egy tolvaj, huszonhét orgazda.
Egyik ismertnevü fővárosi vasáru
kereskedés főnökei feljelentést tet
tek a főkapitányságon, hogy áru
raktárukat tolvajok dézsmálják. A
rendőrség elfogta a tettest. Farkas
József raktárnok személyében. Far
kas beismerte, hogy mintegy száz
millió korona értékű árut lopott el,
melyet 27 kereskedőnek adott eL
Farkast és három orgazda-kereske
dőt letartóztatták.
— öngyilkosság. Vasárnap a késő esti
órákban mestoruccai lakásán iám erőtlen,
méreggel megmérgezto magát Oláh. írót
24 éves tisztviselőnő. Súlyos állapotban
vitték a Rókos-kórházba.
— Köröznek egy csaló ál-ügyvé
det. Néhány nappal ezelőtt hirt ad
tak a lapok arról, hogy egy magát
Lőwy József dr. ügyvédnek nevező
egyént a rendőrség letartóztatott,
mert feleségével együtt több csa
lást, lopást és szélhámosságot kö
vettek el. Az elfogott ügyvédről ki
derült, hogy Lőwy Ernő foglal
kozásnélküli nyoradászlegény. Lőwyt
elekor átkisérték az ügyészségre,
ahonnan azonban később elbocsá
tották. Lőwy szabadlábra helyezése
óta újabb hatrondbeli csalást kö
vetett el, miiért is a vizsgálóbíró
elfogatási parancsot bocsátott ki
ellene. A rendőrség keresi.
— Turisták halálos szerencsétlen
sége. Grácból jelentik: A Foltén és
Guilleaume bécsi cég három tiszt
viselője, akik szabadságidejüket az
Alpokban
töltötték, tegnap egy
hegyről lezuhantak. A mentőexpedició kettőt holtan, a harmadikat
pedig életveszélyes állapotban ta
lálta meg.
— öngyilkos ápolónő. Járdányi Ottönt
ápolónő morfiummal megrnérgezte ma
gút. A Szent István kórházba szállítot
ták.

— Befőttet esznek a betörők. Va
sárnap este a Ferenc-körut 14. sz,
ház házmestere észrevette, hogy a
házban levő és jelenleg vidékem
tartózkodó Blanka Lajos .osztályta
nácsos lakása nyitva áll. Rendőri
hívott, bement vele a lakásba a
megáLLapitotta, hogy ott betörök
jártak. Az ebédlőasztalon két befőt
ten üveget találtak, melyet a betö
rők az éléskamrából hoztak ki és
„mu nka“
k őzben el fogyasztottak
A betörők több millió értékű zsák
mányt vittek magukkal. A rendőr'ség keresi a tetteseket.
— Betegség elől a halálba. Kovácsé,
vtes István 19 éves fiatalember vasár
nap egy levél hátrahagyása után eltá
vozott szüloinok rózsauccai lakásáról. A
lóvéiban közölte szüleivel, hogy mivel
súlyos tuberkulózisban szenved, beteg
sége elől a halálba menekül.
— Tettenfirt tolvajok. A Budapest'
Tejkoreskedchni Rt. telepén tettenértéh
Ilodc Mihály és Vraterics Alajos mun
kásokat, akik egy 8 millió korona ér
tékű dinamót el akartak lopni. Az elő
hivott rendőr a két munkást előállította
a fökapltáryságra, ahol letartóztattál
őket.
— Az autó, az autó! A Baross necában
egy robogó autó elütötte Privera Olga
13 éves kis cselédleányt. A súlyosam sé
rült leányt, kinek mindkét lába eltörött,
a mentők a Kókua-kőrházba szállították
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Bécs, augusztus 24.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségé
től.) Ax egyre szaporodó fizetésképte
lenségek folytán nz osztrák kormány uj
törvényben akarja szabályozni a fizetéeképtolonség rendezését.
A Hélföi
Napló bécsi szerkesztőségének értesdlése szerint abban az esetben, hn az •
adós ezentul nem tartja bo n. rnegkö-

‘^nlírut?

Miépt nem folyósít
a Kereskedelmi Bank
káztatavozásl hiteleket

öanfioltnaü nem nagy üzlet a fiázjavítási hite
lek folyósítása

legalább i. 16.000-re leS! kinyt<.
azt leszállítani,
bár ez még mindig felette van azaram,
korona tényleges értékének
íar“JA MÁV exportoméinak' m^n..,
Msa után - értesülésünk szerint*
kartotlbo tömörült dunai hajósul— *
gok - amelyek között az ügyfél afaSu
verseny egyre élesebb - 8z,intfa
lyozn, fogjak tarifájukat és azt 1S_M
százalék arányban az egész vonalon m
akarják emelni.

.nÍHnck tekintendő. Például, hu a fizetés
képtelen adós mostan 25%-ban egyezett
A népjóléti miniszter kijelentése sokoní — a Moktár és az Olasz
ki. négy hét múlva ismét közölhette hi
telezőivel, hogy nőni képes fizetni és uji szerint a 100 milliárdos állami ház-!' Bank is.
kedvezőbb kvótát érhetett el. Ez mostan tatarozási hitel ügye a legjobb stá i Egy vezető pénzintézet volt csulehetetlen lett, mivel ismét 100%-kal tar diumban van, minden előkészület ' pán, amely nem kívánt részt venni
tozik és újra ki kell egyezkednie. A tör megtörtént, hogy az összegek gyor az akcióban: a Kereskedelmi Bank.
vénytervezet másik igen lényeges hatá san folyósittassanak
IA Commerz ugyanis tradicionális
rozata, hogy a hitelezők bizottsága is
Nem rajonganak azonban ilyen ; okokból nem vette igénybe a haj
felszámíthatja ezentúl költségeit. Végül mértékben ez új üzletág iránt a dani Osztrák-Magyar Bank visszA bankhivatalnokoknak Bécsben fa,
nz uj törvény ki akarja mondani, hogy nagybankok, amelyek összesen évi : leszámítolási hitelét sem és eliez a mét megtiltották a tőzsdén 'aló játékot
a legalacsonyabb kiegyezési kvóta 5 százalékos, tehát egyszer prolon ; pénzügyi politikájához ragaszkodott! A bécsi tőzsde tanácsának följelentés
ezentúl nem *25, hanem 35%. Kercsko- gálható 3 havi hitelről lévén szó, íazokban az években is, mikor ai révén tudomására jutott, hogy egy bank(lelml körükben az osztrák kormány tör mindössze 2% százalékot kereshet . Jegyintézeti hitel egyik legfőbb va-, cég tőzsdei dlszponenso saját számláján
vénytervezetét nagy örömmel kommen nek e hiteleken. Akkor, mikor a ' gyonosodási forrása volt a pénziníé- i spekulált a tőzsdén és mostan nem tud
tálják, mivel azt várják tőle, hogy vé bankok ma könnyűszerrel kihelyez zeteknek, tudniillik a rohamos ko- eleget tenni kötelezettségeinek. A tőmget vet az utóbbi időben annyira elha hetik pénzükét príma váltók ellené- ; ronaromlás korszakában.
Ezúttal detanács nyomban megvonta a látogató
rapózott hamis bukásoknak.
I ben 30 százalékra is, ez a háztata- ugyan a tatarozási
luiarozusi hitelek
niieieK — mint jegyet az illető tisztviselőtől és egyben
határozatát
| rozási hitel még akkor sem különös ' fentebb
említettük — hüwi
nem terhe- megújította
-1 ’ ’ c.idltcvLÜk
.
. ,azon
, ,,régebbi
--- --------—w
Jegybanknál am®lyJ szorAnt bankhivatalnokoknak nem
___
...
„
. ..
jótétemény, ha a háztulajdonos zsl- Ük a pénzintézetek
1 1
teljesen izUnatelt a maváltóinak visszleszámítolása a : megállapított hitelkereteit, hanem 6zab®d a tózgdén spokuiAlnl.
“
i’1-*»be fi ze leneket folyósíámSAnVorgalom. A hangulat lanyha I Nemzeti Banknál nem is esik a külön kontigensként kezeltetnek, de
’
Inra elfogadunk es évenként 36% éa
i forgató pénzintézetek kontingensé- i
j nek terhére, hanem az mint exkon-; a Kereskedelmi Bank a Jegy 148% közt gyümölcsözi etjük. A’észpém.
kölcsönöket folyósítunk. Rólh-Bank, Bu
Tönkremennek a földhérlők. A tingens kezeltetik. Éppen ezért azo- ■ banknál még ennél a külön kon
dapesten, Vilmos császár ut 45. Ala
háború alatt és után igen sok, ke kon a Tébe-üléseken, amelyeken n; tinensre sem
em reflektál, cgyálpítva: 1906.
vésbé tőkeerős gazdálkodó bérelt népjóléti miniszter ismételt forszi-: talán nem akarja,
< '
hogy a Comföldet, minden földre akadt bérlő, rozására a tatarozási hitelek kérdé
..7/í/^/A
girójávvl v-'l
('Jött pálló
sőt a sok refiektáns a tényleges ér seit tárgyalták, egyáltalában nem, merz
heverhessen az Miami Bank
ték fölé is hajtotta a haszonbére versengtek a bankok, hogy a száz-1
tárcájában.
ket. Az idei rossz termés eredmé milliárdból minél nagyobb részt’
nyeként aztán nemcsak ezek a kapjanak, hanem tudomásul vették,: Mindezek következtében a Keres_____
bérlők mennek tönkre, hanem igen hogy a hitelkeret megállapítása az kédelmi Bank hitelkeretei korlátol
sok földbérlö alig képes egész lér állandó Tébe-kulcs alapján történt. tabbak is, kevesebb cégnek és kisebb
méséből a bérleti összeget meg II
............................................
"
így tehát
építkezési hiteleket fog
összeget folyósít a Kereskedelmi
fizetni. A Földbérlők Egyesülete folyósítani a Tébeből kilépett An Bank, elsősorban vidéki affiliációi-1
mozgalmat is indított már ország gol-Magyar Bank — amelynek kép nak áruváltóit veszi, mert, csak sa
Budapest, VII., Rákószi-At 90
szerte a haszonbérek leszállítása viselője részt is vett, a tanácskozá- ját lökéiből folyósíthat hiteleket.
(a keleti pályaudvar közelében)
ügyében.
••H vágón bab termett idén. Az áru
tőzsde legélénkebb cikke a bab, amely
Külföldi taiitflnMínyHtunkról haza
ben nemcsak tényleges üzletek vannak,
térve, hatemeletes Impcriál-szállode nagy spekulációs játék is folyik. Mig
(Iánkat
a modern techniku vívmá
békeévekben az ország maximális bab
nyai szerint nagy anyagi, áldozatok
termése 8000 vágón volt, addig idén 6000
kal
összes
berendezéseivel együtt tel
vagónra becsülik a termést. A belföldi
jesen újítottuk, az üzemvezetés te
árak lemorzsolódnak, viszont, külföldön
kintetében
pedig olyan uj szellemet
keresik a magyar árut, tehát az export
honosítottunk meg, mely szállodai
egyelőre kifizetődő üzletnek látszik.
Győr-szászvári 340—345.0(XI, FclsömagyarBécs, augusztus 24.
vendégeink legnagyobb kényelmét a
Rövid tőzsdei hírek. Szeptember
Jorszdffi Bánya és Kohó 420—425.000, Sal
megelégedését biztosítja. E hó 24-én
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségé gótarjáni 535—540.000, Magyar Általános
első hetében tart ülést a tőzsde
ünnepélyesen felavatjuk, s ezentúl
nek
telefon
jelentése.)
A
vasárnapi
ma

Kőszén 2,800.000 körül, Fantó 230-232.000,
tanács, amelyen az ügynöki kér
személyesen vezetjük. Figyelemmel
dést fogják tárgyalni. — Bányai gánforgalom az üzlcttelonség jegyében Kóburg 40—12.000 korona.
az általános drágaságra, mely a kö
Aladár dr., a Giro vezérigazgatója zajlott le. Kereslet még akadt volna, I A hit mérleget annyiban lehet össze
zönséget utazásaiban korlátozza, el
szombaton érkezett meg hathetes azonban az áru szinte teljesen hiányzott foglalni, hogy a hét eleji lanyhasúgot a
határoztuk, hogy külföldi mintára,
a
piacról.
Ez
azonban
nem
az
árfolya

csütörtöki
és
főként
pénteki
napokon
szi

szabadságáról. — Szó sincs arról,
do nem kötelező módon a penzióhogy az Angol-Magyar Bank fió mok megszilárdulását, hanem rezervált- lárdulta követte, úgy hogy a hét végén
rendszert bevezetjük, s vendégeink
ságot
eredményezett.
A
következő
árfo

az
árfolyamok
ismét
elérték
múlt
heti
kot állítson fel Londonban. — A
kívánatra elsőrangú ellátásban fa
malom- és fapiacot vissza akarják lyamok javarésze éppen ezért nem meg nívójukat.
részesülhetnek, úgy hogy egy sze
helyezni az értéktőzsdéi folyosóra, kötött üzleteket jelent, hanem taxádé A devizapiac szintón üzlettelen volt,
mély lakása és ellátása napi 120.000
mert az árutőzsdei ruhatárt ismét ként tekintendő: Bodencredltanstalt 285 budapesti kifizetést 91—93 fillérrel kínál
koronánál kezdődik s ezen összeg
ki akarják telepíteni a folyosóra.-— —290.000, Angol-Magyar Bank 40—12.000, tak. Az effektiv magyar korona árfolya
annyival
emelekedik,
amennyivel
A tőzsde legszilárdabb piaca a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1170 ma 89’/»—92 fillér között mozgott, kisebb
drágább szobát kíván vagy egynél
malompiac, ahol egymásután há -180.000, Osztrák Hitel 170-175.000, Ma- bankjegyekért azonban maximálisan 85
több
személy
veszi
igénybe.
Dacára
rom nagy malom is tőkeemelést gyár Hitel 625—630.000, Nordbahn 12 mil fillért adtak. A többi valutáknál a Jegy
annak, hogy szállodánk az elsőran
készít elő. — A tőzsdei kosztpénz lió körül, Allamvasut 455—465.000, Alpi bank utolsó hivatalos kurzusaiban for
gúnk
közé
tartozik,
mégis
a
II. fo*
üzlet viszafejlődése következtében ne 390-395.000, Rimamurányi 118-1*20.000 dult elő néhány kötés.
kozatu szobaárakat vezettük bonapi
a kosztpénztigyökök forgalmának
53.000 korona átlagos árral. Szállo
80 százaléka magánfelekre, ipardai vendégeinkről törzskönyvet ve
vállalatokra,
kereskedőkre
esik.
zetünk s az ebben lévők még elő
Príma kezek ultiméra már most
jegyzés nélkül is nálunk elhelyezést
is szívesen fizettek 3/< százalékot.
nyernek, azonkívül bármely megbí
Hogyan épít le a Ganz? A vál
zásaikat irodánk díjmentesen elvég
tozott konjunktúra következtében
zi. Szállodánkban működő gőzmoeoúgy a Ganz-Danubius,
mint a
dánkat Vendégeink a nap bármely
Ganz villamossági kénytelen volt
órájában
igénybo vehetik önköltségi
Szeptember 1-töl burkolt refakcia
redukálni üzemét és megkezdődtek
árban. A szálloda pompás szobái
lép életbe az Államvasutaknál
a tisztviselő-elbocsátások is. Azon
ban, halijában, éttermeiben, bárjá
ban ezeket Igen nagy körültekin
ban, kávéházában és sörcsarnokáAz aranyparitásra omolt vasúti fuvar ségek és a hajón való szállítás hosszabb
téssel és szociális érzékkel végzik
ban elsőrendű személyzetünk figy®*és a Ganznál inkább az öregeket nak nagy mértékben érezték előnyét a időtartama következtében olyan költsé
mes kiszolgálása fogja pótolni a
nyugdíjazzák, de
bevált,
fiatal liajósvállalatok, amelyek még hónapok gek is terhelik az exportőröket, ame
családi tűzhelyet.
munkaerőt nem küldenek cl. A kal ezelőtt állapították meg osztrák ko lyek elesnének, ha a vasutat vennék
KELETI LAJOS és FIA .IWJ}
nyugdíjazás
minden esetben si ronában díjtételeiket akkor, mikor az igénybe. Külföldön ugyanis a fuvarle
az Imperial íe Központi sztnodu
mán megy, mert a Ganz nyugdíj osztrák korona sokkal jobban állott a vél másolat, illetvo az áru beérkezte
tulajdonosai.
alapja 30 évi szolgálat után teljes magyar koronával szemben, mint ma. után fizetnek, tehát sokszor egy héttel
nyugdijat fizet és a minimum is jó Ha figyelembe vesszük, hogy már béké később kap csak pénzt az exportőr, ha
val felül van az egymillió ko ben is mintegy 30 százalékos előny mu a hajóutat veszi igénybe.
ronán.
A dunai hajóstársaságok konkuren
tatkozott a hajón való szálllitúsnál, tz
Érdekes tagfelvétel a bécsi tőzsdén. A a valuta cl tolódás közel 50 százalékkal ciája ezeknek dacára Is olyan mérveket
Hétfői Napló bécsi szerkesztősé go jelen szaporította a dunai liajósvállalatok elő öltött, hogy a MÁV a gyümölcsökre
ti: Hosszabb szünet után a bécsi tőzsde nyét. A gabona és llsztcxportőrUk ma, megállapított kedvezményes tarifa után
kamara mostan vett fel először uj tago- amikor a külföldi export a lognünliná- most a llsztnemüek díjszabását is ujonkát Többek kötött töudetag lett belh- lisahb haszonnal is kénytelen megelé- I nan fogja szabályozni. A H. N. értesü- Rg.y.k: Blumanfaid
Untaival Erős Hugó volt tengerészt!.zt, godni és az exportra dolgozó cég jó ! lése szerint ebben az ügyben a tanács
-kit néhány hónap előtt monaroblstu formán azért tartja fenn csak külföldi kozások az érdekeltekkel befejeződtek
propagandán miatt kiutasítottak Bóo,- relációit, hogy állandó vásárlóit el ne és ezek szerint
, jöngyöket, régl.«í«lr.t ■'"‘"‘í"
ÍJ lkl kőiben mogsaorezte az ezt- veszítse, természetesen fokozott mérték
a nagyobb malmok berakodódllomákrók Állampolgárságot ó« moet mim töza- ben veszi igénybe a dunai vizlutat, an
sáltól a határig uj tarifa lép életbe
veszek
JT.
(
debtamkuyos akar működői.
(Teréztemplommal sietni
nak dacára, hogy a ki- és borakási költ
szeptember 1-től,

GRAN® HOTEL

IMPERIAL
NAGYSZÁLLÓBA

Üzlettelen volt n vasárnapi masdnforgalom
Bécsöen

ADHávás a hajóstársaságok

harca a gabona- és lísztszállitásokért

fiaSISSS®^
BRILLlANSOKAT

HÉTFŐI NAPLÓ

Tere»fere
az öltözőkből...
valóban olyan nagy gondot okos
~TMÓ igazgatóságának a Mórica
fffófsó szereposztásai
~ Mi az, hogy nagy gondot! Maga
tnéa ilyen nagy gondot nem is lásoha életében. És hogyha ideHivat meg fogja látni, hogy telboggal búslakodnak az Unió iroffldan'a Marion grófnő szereposzML miatt. A darabot ebben az eszSőb’nki kell hozni a Kálmán
L révet kötött szerződés
S már eddig a kővetkező kombindciók vannak a szereposztásra
vonatkozóan:
I.
Kosáry. Királv. Paldsthv Irén,
Sziklai) József.
it
Petrdss, Kist Ferenc. Palásthy
Irén, Rátkai Márton.
IIL
Lábat Juci, SziklayJózsef, Káig
Ilona, Érckövy László.
_ Láthatja, hogy ebbe igazán
bele kell bolondulni, mert minden
áldott nap egy-egy uj kombináció
jelenik meg az Unió irodájának kék
‘fí^Bát Kit, Feri tényleg opmttszinéu leírt
,
,
r.
— Mi au, hogy operettszinész. A
javából. De auért ne ijedjen meg,
drámában is fog játszani ét amenymjiben véglegesen áttelepedik au
Unióhoz, a Magyar Színházban
szinrekerülö Vörös talár cimu drá
ma főszerepét ö fogja játszani.
— Srsrelemt
— Az van minden héten, bdr most
vagyon szomorú esetet kell elmon
danom. Képzelje csak, a művésznő
lenn nyaral Olaszország gyönyörű
napsütéses tájain és kéthónapos
mulatozás után hazaérkezik. De
alig hogy hűsége, kitérője betette
a lábát a fővárosba, máris detektív
jelent meg a fiatalúr lakásán. ,,Tisz
tát uraság. tessék velünk jönni a
flkapitányságra — mondta szelíden
a budapesti Serlock Holmes. A fia
téi részvénytársasági tisztviselőt
szóval bevitték a kapitányságra és
mindmáig ott tartják. De ezzel még
vége természetesen a törté
netnek, mert amikor a művésznő
tudomást szerzett arról, hogy hűsé
ge, tisztelője a rendőrségre került,
megbízta ügyvédjét, hogy valami
képpen intézze el az ügyet. Az ügy
véd megjelent a részvénytársaság
irodájában és kijelentette, hogy a
művésznő hajlandó minden összeget
megtéríteni, ha a fiatal urat Men
gedik a rendőrségről,
— Mmayl as összeg, — kdrda.fe as
HggtL’d,
— Csekély Mű minié — mondta
o jogügyi tanácsát «r — is miután
a művésznő minden összeget lefizet,
a fiatal urat ki fogjuk szabadítani
és a följelentést vtszávonja.
— Az ügyvéd eltávozott, hogy fe
lének beszámoljon a végzettekről,
de néhány perc mülva mán vissza
is érkezett.
— „Kérem szépen, a művésznő
őzt üzeni, hogy a tisztviselő ur csak
maradjon benn a rendőrségen, mert
0 ugyan hajlandó minden összeg
ért jótállani, de 300 millió korona
már olyan nagy összeg, hogy az
wiiiden összegen félül áll."
~ Mondjon hamar ezután a szomorúutdn ént! csomó vigot.
— Mondok — mondok, Csak jól fi
gyeljen. Somogyi Nusi a jövő hó
napban Londonba utazik is Ott ma
rad három hónapig. No nézze már,
megint bele kell kevernem a Mari
an grófnő ügyet. Az egyik kombi
náció szerint Ugyanis úgy volt,
j, °ov..Somn'iyi Nusi is játszik a
nnrnbbnn. Somogyi azonban megV
vezérkari fönökzigi1.. U. hejelentetto, hogy az egyezzit„i:LL,in^ar,a^an szereplése «Mh
isl 1. “
e«V szerepet engedin.. ne^ci; h°OP békében elutaz„“i..,0’’, a ködös Albionba, amelyet
a Bob hercegből «ai»
Hát azt tudrK.eÍj">a,é ^dbas Juci is elutneik
5., a?" úiMl külföldre. De mozi
hKs.''./a,rit^Pka, hanem Pdrtzsn és ott marad néhány hitig. Ha

SZÍNHÁZ
Kosáry Emma - a külföldé lesz
Kálmán Imre operettjének,
a „Városi
Színházihoz
szerződik,
„Marion grófnődnek főszereplőjé majd a drezdai operettszinházhoz.
ről, úgy tudták a bemfentesek, hogy Mindkét helyen a „Marica grófnö*Kosáry Emma lesz és e hir még ma ben lép fel. Ezután újból visszatér
1« erősen tartja magát. Más oldal Bécsbe, ahol eljátsza Lehár „Paga
ról viszont arról értesülünk hogy nini'1 dmü uj operettjének főszere
Kosáry Emma legalább egy évig pét, a Karl-Theater-ben.
nem jön haza, legalább egy évig a
Nem lehetetlen, hogy a Karikülföldön lesz. Kosáry — mint is Theater
a „Paganini" után szinremeretes — a berlini Metropol-Thea- hozza Buttykay Ákos és Földes
ter-bez szerződött a „Marica gTÓf- Imre uj operettjét, melyről már
nő“ cimü szerepének eljátszására, régóta mondják, ho^y előbb kül
ahol partnere Marischka Hubert földön kerül szinrc es csak azután
lesz. Amennyiben Kosáry ezt a nálunk Budapesten. Ebben az ope
szerződést, nem tudja felbontani,' rettben már természetesen Király
száz estén keresztül fog Berlinben Ernő lesz a partnere és nem, mint
játszani. A berlini vendégszereplés • az előbbiekben, Marlschka Hubert.
után — mint értesülünk — a lipcsei1

AJjból színpadon
Orta: 9álmay CJIka
ügy bizony, újból színpadon va
gyok és számomra ez u legna
gyobb boldogság. Ez az én ünne
pem, örömem, karácsonyom.
Hogy kerültem megint a kuliszszák közé? Azt is elmondom.
Amikor évekkel ezelőtt FaludLék
elbúcsúztak a szinházvezetéstöl, Fa
ludi Sándor, az én akkori kedves,
jó direktorom azt mondotta nekem:
— Nem fog eltelni sok idő és mi
tijtra együtt leszünk.
Nem is szerződtem hát le sehova,
mer tudtam, hogyha Faludiék szín
házat vesznek, egészen bizonyos, én
ott leszek mellettük. Meggyőződé
semben nem is csalódtam. Alig Ír
ták alá a szinházvételi szerződést,
máris csenget a telefonom. Faludi
Jenő hivott föl és tudatta velem,
hogy miután színházat vásároltak,
tekintsem magamat tagjának...
A színpad az én templomom. Oda
járok én imádkozni. Ott élek én
csak igazán. A kulissza az én há
zam fala, a reflektor az én napom s
a rivalda kicsiny lámpásai nz én
csillagjaim... Mást nem is mondhatok...

azonban — nö nézze már megint a I volt hűséges tisztelőjével, e héten
Marica — a Marica címszerepét a budai „Márványmennyasszon ye
néin ő játssza, akkor az egész telet bán békét kötött. A jóbarát a béke
kínt fogja tölteni Franciaországban kötés emlékére autót vett a mUfelé
kerül ----haza,- vésznőnek és megmintáztatta szob
és csak február ft
— —
amikor a Városi Színház vendége rát Csorba Géza szobrásszal. A szo • Az Antónia 101—107. előadása tölti
lesz Lehár Ferenc Frasquita című bor, amolyan Anonimus-féle, vagy be a Vígszínház jövő hetét. Minden este
is a fej az ismeretlenségben marad, Lcndficl Menyhért, szenzációs sikerű vlgoperettjében,
ami annyit jelent, hogy a szobor játékát adják. Fellépnek a premier em
— ifit szól a Párizsi lányhozf
— J0n mondom magának, hogy még akkor is jó lesz, ha a príma lékezetes sikerének főrészesef: Fedák
Sári, Hegedűs Gyula, Gadl Franciska,
ennél különbet még keveset láttam. donnát más váltja fel.
A lapok elragadtatással Írtak szí — Valami nagyobbszabású szenzáció Lukdcs Pál, Záhony Kálmán, Dóncs
György.
nészekről, szerzőkről egyaránt, pe nem készüli
dig hát a legtöbb dicsérő sor Sza — Dehogy nem. Már a niült hé Fél 9 órakor kezdődnek a bohó
bolcs Ernőt, a kis Szabolcsot, az ten bejósoltam. Vigyázza csak meg, zat-esték a Terézköruti Színpadon.
operettszinpad korlátlan uralkodó hogy Ben Blumenthal kivel tárgyal • Simonyi Mária, Gellért Lajos, Mákját illette volna. A kis Szabolcs új esténként a Vígszínház irodájában. Iáry,
Táray a „Vera Mirceva" főszerepmindent megtud.
ból gyönyörű munkát végzett és Akkor
_______
...........láttami
..... ......
löt. A Renaissance Szinház jövő pénteHalmayt ___
már .rég nem
már éppen itt az ideje, hogy a kis —
—
Nem
“
is
láthatta,
mert
nincs
a
kl
‘
"
bomutaUsra
körüli újdonságának
Szabolcsból nagy Szabolcs legyen. fővárosban. Elutazott néhány nap- i szinlapja parádés előadást
Ígér. Simoni
Ezen a héten különben nagyon sok ra
a
fővárosból
a
felvidékre,
ahol
\
Márián,
GelUrten,
MakUryn és Táray*
szépet láttunk. És a hét hősei mellé
kívül a színház uj tagjai is fellépnek
méltán odasorakozik Alpár Gitta, nemsokára BiUer. Irénnel együtt Urvancov nagyhírű darabjában: Bérezi.
Vendrey Ferenc, Sziklay József, a turnéznak majd.
Géza, a Vígszínház, Nagy Gyula és Bor
Három a kis lány szereplői. Tiha
dás Rózsi, a kolozsvári szinház volt tag
nyi Vilmos, a Három a kis lány
ja, továbbá a régebbiek közül: Baceányl
RÖVID HÍREK
rendezője, Keleti Juliska, Fejes
Paula és Sugár. A „Vera Mirceva** hihe
Teri, Rátkai Márton, Sarkadi Ala
tetlen külföldi karrierje nálunk Is rend
dár, a Póritsí lány szereplői. Mar PAULAY ERZSI
kívüli érdeklődést biztosit ennek a szen
ion Géza, a Párizsi lány karmeste
a tél eleién hazajön Sanghajá zációs hatású orosz drámának, molybői
re, akit a főpróbán egyébként a ze
ból néhány hétre, családja lá már nz utolsó próbák folynak Bárdos
nekar tussal tisztelt meg. Ekkor
Artúr igazgató vezetésével, Bérczy Er
togatására.
dirigált ugyanis először a Fővárosi Ü.T ÖRÖKÖS TAGOK
nő rendezésében. A premier-jegyek áru
Operettszínházban s első szereplé
sítását már szombaton kozdi meg a Rekinevezése várható a Nemzeti naissance Színház pénztára. A bemuta
sét akarták számára a zenészek
Színházban.
emlékezetessé tenni a tiszteletadás
tóig a „Dorina és a véletlenének, Gil’
sal. Különben ebben a Párizsi lány KELETI JULISKA
bért népszerű operettjének utolsó élő
adásai folynak.
ban valósággal remekelt a kis Fe
a Fővárosi Operettszinházban
jes Teri, még szerencse, hogy Bil
• Az „Erényiné RomI Rosína** áll. én g.
szlnrekeriilő „A párizsi lány"
iét Irén nem ült a nézőtéren. Aztán
premierjén
82
virágkosarat magánéneklskolában a tanítás szop, 1-én
természetesen nem szabad megfe
kapott Ebből Amerikából, ká veszi kezdetét. Tekintettel arra a körül
ledkezni a hét hősei között Palásményre, hogy nz intézetben a múlt év
belen 18 kosarat rendeltek.
thy Irénről, aki szombaton este ját
ről sok tanítvány erre az évadra viszszotta huszonötödször Guilbert ope SZIKLAY JENŐ
szamaradt, uj növendékeket csak korlá
a Városi Színház volt tagja, aki tolt számban vehet fel. Jelentkezés Er
rettjének, a Dorina és a véletlen
most a Reuais&anco Színházban zsébet körút 40—42., d. e. 10—3-lg. Tel.
nek Dorina szerepét huszonötödvendégszerepel, a nyíregyházai J. 106—96.
szőr.
— Házassági
színházhoz szerződött.
• Bohózat-esték a
Terézköruti
— Lesz az is a közeljövőben. A SAASDY ALICE
Színpadon.
kitűnő iró rövidesen oltárhoz ve
•
A
párizsi
lány
első
hete.
A Fővárosi
édesanyjával és Stead alezre
teti a kiváló művésznőt.
dessel a londoni kiállításra Operettszinházban minden este a szin
— Gratulálok.

ház

világhírű

újdonságát,

a

Párizsi

— Köszönöm. És ha még érdekli, utazott
lányt adják, amelynok vasárnap lesz a
azt is elmondom itt mindjárt a há
második előadása. Rátkai Márton, Ke
zasság-rovatban, hogy a primadon • A válogatott repriz-miisornak leti Juliska, Harmath Hilda, Tolnay
____ __ ___ -_________
na, —
aki _hónapokon
keresztül,- ____
hogy nagy sikere van a Terézköruti Andor, Felhő Rózsi, Sarkadi Aladár éa
úgy mondjam, feszült viszonyban1 Színpadon.
Fejes Teri játsszák a nagyszerű operett

reklAmcsomagi
Kapható aug. 31-ig. Tartalma:
I
1
1
1
1
I

drb nagy angol szappan
drb kocka borotvaszappan
drb 4 soros catluioidnyelfl fogkefe
dobos dr. Heidar-féle logpor
tubus dt. Hetder-féle Hóvirág fogkrém
drb elaörenda körömkcle

óaazeses

főszerepeit.
• A Terézköruti Színpadon nagy
sikere van a repriz-müsornak.
• Elsején megnyílik a Royal Orfeum.
Teljesen átalakítva, uj millienben nyitja
meg kapuit szeptember 1-én az ország
egyetlen varietéje: a Royal Orfeum,
Nézőtérről eltűntek az asztalok és a kö
zönséget kényelmes széksorok várják,
amelyen valóságos színházi hangulatban
élvezheti majd a pompás megnyitó mű
sort. Az első hónap előmlásninak során
világhírű külföldi artisták ós a remek
magyar gárda : Kiss Ferenc, Somogy
Erzsi. Pcthcs Sándor, a Nemzeti szinháí
művészei, Jk'nes Oszkár, Vida Ferike,

Sándor József, Zahler Magda -s még
egy sereg tehetséges ember fognak fel
lépni és gyönyörködtetni a közönséget

2SK0R0NA
PÁRISI NAGYÁRUHÁZ LEM.ILLATSZEROSZTÁLY

Frakk és szmoking
ölfflnvfl’c Icöks'Inxése. keveset hu wált
lérfirúhJk lencf«« 5bbn« kaphatok,
nó-mllyon VérCiruhdXnV állan
dóan ve tek. Froat A. l.ajoa, V!.,
«auiat*«n-tatca 47. TeVon 201-26
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ra

Király Pál

vereséget szenvedett
az. egyórás futásban
Kuítaám nphor*<lh^sér*lete nőm
silt^rUlt

SPORT

lősport

Johnny IVeissmüller

JUagl uepsenyeft

A vasárnap dólelőtt lebonyolított egy
ntoW
órás futóversenyen 10 futó állt starthoz.
n»pl keretben B
ÜBA versenyt a túlságosan kieresztett
mellett folyt le. &oS T
Neumann Albert (MTE) nyerte Kultsár
sem tudunk a közöiX L®,
István ós Király Pál előtt.
IOO yard: S2I mp — Jl 1OO méteres melluszóbajnokságot szempontjából sem^j*
Erodmény:
említeni Mindig deí?
1. Neumann Albort (MTE) 17.580 mé Hademacher nyerte — Jl Hellas Magdeburg sorozatos győzel eseményt
futamban a rossz staXt HforiJ|ter (2600 méter előny). 2. Kultsár István mei — Jl Germania-vándordíját is a Hellas nyerte meg —
juk, amennyiben a másodaTíkf4*?1'
(MAC) 17.085 méter (előny nélkül). 3.
Johnny-kabaré utó’iára
iradott Integritás SoheilMU1?1
Király Pál (ESC) 16.856 méter (előny
nélkül). Kultsár részideje 3000 méteren
A MűegyetamJok vasárnapi intorna- vevőinek a tréninget. A legnagyobb startnál állva maradt, amiérfl ki
9:42 mp., 10 kilométeren 33:27 mp. Ki cionális mitingjóvel véget ért a magyar mértékben elítélendő az igazgatóságnak zonseir ugyan Schejbalt fütTül?. u
rály Pál részideje 3000 méteren 10:04, 5 uszósport nagyhete. Egy __
hét rövid idő, ez az eljárása. A műugró-versenyen in azonban azt hisszük, hoiry míuVju!
kilométeren 17:10.
de azok a nagy események, melyeket' dáit veterán tornászbajnokunk: Szalai a starternek szólt, ki V Xn
ezalatt a néhány nap alatt végítéltünk, . József is, aki azonban feladta a ver níiffí.01Í .“í rosszul siűrtU1*®
starttal kedveskedett a kS!L,£'
örökké emlékezetes marad a magyar; seny t.
Hz első bajnoki forduló us-osport történetében. A szombati csúf, i A főbb eredmények a következők:
nek. Egyebekben a mai nap
«3Ős
nap
három
világrekordja,
a
nA
'
úgy, mint a meetlng többi n»m?“
a másodosztályban
Gyorsuszás ti6% méter. II. oszt. 1. Oor- fos-adók leégésével végződött »' 2
i:u?i . u,.
országok közötti úszóm őr-í
A futballszezón hivatalosan kezdetét közős pompás küzdőiméi, az egriok fla- , dess (Hellas Magdeburg) 41 háromötöd bukm-kerek boldogan
telotüTnku
votte vasámup. A legszebb eredményt tál úszójának rekord alatt elért győ- i mp. 2. Bőnk (HL TVE)) és Haueisen táskásai, hagyták ef az’ alart^.
kétségtelenül a harmadosztályból fölke zelme Rademacher ellen, a magyar vi- í (Hellas Magdeburg).
rült Kőbányai TE csinálta, amely a dék nagyszerű szereplése és — last nőt: Király-dij. 100 yard. L Johnny WedssMég megjegyezni kívánjuk s tls».
KAOE-t 1:0 arányban győzte le. A
bút inast — Johnny IVeissmüller világ- i müller (USA) 52.1 mp. Világrekord! 2. telette! ajánljuk az igazgatósás
.vasárnapi eredmények a következők:
rekordja, rengeteg mókája és vizikaba-: P. Krüger (USA) 57 mp. 3. Bárány Ist figyelmébe, hogy tekintettel » kw ’
33 FC--UTSE 2:2 (1:1).
sötétségre, intézkedjen olykóppS
réja felejthetetlenül emlékezetében ina- ván (MESE) 58 mp.
BAK-UMTE 2:0 (1:0).
' c.- ült cF ’ndben indította el Dondth'.hogy a versenyek lefolyása poS£
. radnak mindazoknak, akik szem* lói
MAC—Főv. TKör 2:2 (1:1).
Leó
dr.
a
mezőnyt.
Weissmüller
10
mé[
san legyen megoldható, mert a mS
I voltak a magyar uszósport hatalmas
Ékszerész—Postás 1:0 (0:0).
icr után kiválik a mezőnyből és végig : utolsó futamban egy fatális tévedés
• erőpróbájának.
Húsos-EMTK 1:0
És a magyar uszósport, amely az , v űzetve, könnyen nyerte meg vitógre-,I történt, amit a sötétség Rovására
TTC-ETC 4:1 <0:l).
, olímpiászon is méltó maradt hímévé- i kord alatt versenyét.
akarunk betudni. A VI. futamban
KTE-KAOE 1:0.
. hoz, az imént lezajlott események alatt , 100 méteres melluszó bajnokság. Egy-1I Melia fejhossza.1 nyerő volt s mégis
í megmutatta, hogy ott van a méltó he- .
Mende-Monda lett nyerőnek Ítélve
r..íí,>ne-.:«clck között. Erre ®*»“
V?8,
f Barth? 1 A közönség felzudulva fogadta u
kerékpáros-derbyt mutatnak rá a magyar úszóknak kül- xiivau (111. l’VE) 1:24 kétötöd mp. 8. |I iteletet
s hogy nagyobb emóciókat
Grimm nyeríe
elért nagyszerű ered- Hegedűs István (BEAC).
nem váltott ki, az csupán a közön100 méteres hátuszás. Roessemann és | seg fegyelmezettségére vall. Aj
Vasárnap délután futották le a Mille ményci, ezt bizonyítja a múlt, Hajós
olimpiai
bajnokságától Kühnemann Rt. dija. 1. E. Dahlem .ilyesmi könnyen adhat okot a félrenáris pályán a Kerékpáros-dcrbyt. A Alfréd első
győztes a favorit Grimm lett, maga kezdve, Halmai Zoltán és Toldi Ödön (Breslau) 1:15.2 mp. 2. Bartha Károly értésre,, pláne akkor.
amikor
teljesítményein keresztül a jelen Bá (NSC). 3. Zsótér Bertalan (MAFC).
mögött hagyván Mozakot.
Uatthyany-lórol van szó.
Gróf Fürstenberg-vdndordij. Staféta
rány Istvánáig és ezt fogja dokumen
Eredmények:
Részletes eredmények:
Kétévesek versenye. 1000 m. 1. Bajtáre
Kérékpáros-derby. 1. Grimm. 2. Mazák. tálni a jövő is, a fővárosi és vidéki verseny 66 , 10 Oés 133 méteres tétTendem-verseny. 1. Grimm—Pfciffor. uszodákban novelkedő ifjak tömegeivel ■ szé8 szerinti úszással. L MESE (Bárány, (IX Sajdik). 2. Bogey (1% Szabó L. II.).
is. A magyar uszósport megméretett és i Szigritz, Bitskey Zoltán) 3:25.4 mp. 2. 3. Székely (3 Takács). F. m.: Gránit és
2. Mazák—Vei várt.
! III. TVE (Magyar, Hollósy, Boronkay). Szita; 1 h. 2. h. Tót.: 1000:2300, 1500,
25 kilométeres motorvezetéses ver- súlyosnak találtatott.
|í 100 méteres oldaluszás. I. oszt. 1. Be- 1700.
tény. 1. Kalotta. 2. Búniczky.
Welter-hendicep. 900 méter. 1. Szumlr
Johnny Weissmüller megnyerve a Ki i necke (Hellas Magdeburg) 1:10 négy(4 Gutal). 2. Filigrán (6 Gulyás). 3. Morály-dijat, újabb világrekordot állított j ötöd mp. 2. Homonnay (III. TVE).
Weissmüller uszóbajnok vasárnap este_ fel: Ez a vasárnapi napnak legnagyobb 1 iXőőX méteres II. oszt, vegyessta- riuda (6 Stenozl). F. m.: Mahonia, Dielutazott Budapestről. A magyar úszó eseménye. Küzdelemről beszélni sem lő • féta. 1. Hellas Magdeburg (Cordes, sappointuient, Maladrolt, Integritás, A
sport illusztris vendégei: a mókáskedvű, het. Johnny a legkényelmesebben úsz Aman, Hilmar. Riedl) 3:17 mp. 2. NSC tempó, Jumpor, Párkány és Szumir; %
gyermeteg lelkű Johnny Weiasmüller és va, győzött. Mögötte a második helyet (Farkas, Gáborfl, Schlenkcr, Bartha) h. fejh. Tót.: 1000:6600, 1900,2700, 2000.
akrobata-Ügyességű társa: Krüger, tré Krilger foglalta el, míg a mi fiatal ' 3:19 mp. 8. MAFC (Litvay I., Litvayll.,
III. Ilonavölgyi dij. 1100 méter. L
nerük, Bachrach mester kíséretében va bflr’.ke^égünk: Bárány István harmadik : Várnay, Kenyery H.).
Patt (pari Gulyás). 2. Patrícius (12
sárnap este elutazott a fővárosból. A lett. Johnny uj világrekordja 52.1 mp.,
200 méteres mellúszás. II. oszt. 1. Ho- Nagy G.). 3. Llboruia (8 Schejbal). F. m:
magyar uszósport hívei a legnagyobb Bárány Ideje pedig 58 másodperc.
’ gedüs (BEAC) 3:16 négyötöd mp. 2. Pignouf, Barátom és Pityko; 1% h. ^h.
várakozással néztek a csodás képességű
Tót.: 1000:2100, 1600, 3300.
Elszomorító az Allamdijjal kapcsola i Weisz Miklós (VÁC). 3. Venis (MUE).
amerikai szereplése elé. Az ő egyénisé tos melluszó-bajnokság eredménye, ame
100 méteres hölgy-hátuszás. L KraszIV. Augusztusi hendicep. 1100 m. 1
gét vissza tükröző vizikabarét rongeteg lyet Rademacher révén a Hellas Mag- ner Kató (III. TVE) 1:41 mp. 2. Wagner Utaolsó (2 Nagy G.). 2. Kudlich (SSchejközönség nézte végig és kisérte harsogó deburg ragadott magához. Bartha Ist ( Olga (FTC). 3. Sípos Manci (NSC).
__ _ 3. Borgia (8 Esch). F. m.: Fonóka
i bal).
kacagással. Johnny ahol ccak megfor ván reális körülmények között szenve
József lcir. herceg dija. 200 méteres : Vivat, Sakk-matt,
____
Rigolo, ______
Kikereká,_
dult, mindenütt meghódította a közön dett vereséget. Bartha Károly 100 mé | gyorsuszás.
1 Johnny Weissmüller Szándék Túrán; í h. % h.’ Tót.: 1000:
séget.
j (USA) 2:23 kétötöd mp. 1 Bergess (Jung- 3300, 2000, 2100, 3200.
teren
kapott
ki
Dahlemtöl.
Ugyancsak
Vízi póló-bajnokság.
FTC-EJC 5:1.
nyerte meg a Gcrmania-vándor deuschland Breslau) 27 háromötöd mp. j p. Kétévesek hendicepje. 1000 méter.
(3:1). Biró: Komjádi Béla. Az FTC köny- Hellas
díját, valamint a 4X66 % méteres sta ! 3. Bitskey Zoltán (MESE) 27 négyötöd £ Novara (5 Schejbal). 2. Ballada IL (8
nyen bánt el inferioris ellenfelével. A
Ii nip.
1 Sajdik). 8. Agricola (10 Rajcsik). F. m.:
is.
korán beállott sötétség miatt a mérkő fétát
Germania-vándordij. 1X667S méteres Vak Bottyán, Mohren König, Szepec,
A műugrásban viszontláttuk legna
zésből 51 másodperc utánajátszandó.
Hellas Magdeburg | Nophtisz, Borura-Dorü, Pronto, Mit nól
gyobb klaszist képviselő műugrónkat, a stfétaverseny. L
Bécsbe költözöttFar/cím Ödönt, aki a (Rademacher, Aman, Bonecke, Hilmar) hozzál, En gardo, Alperes, Bodros, TheHIGANYT
bécsi Amateur színeiben állott az emel 3:07 egyötöd mp. 2. IIL TVE (Bartha, rezovac> Áldomás, Dukat, Blondian; %
HAMISFOGAT
1 h.
h. Tót.: 1000:6000, 2400, 6900, 6200.
vényre.
A legteljesebb sikertelenség je Hóiba, Homonnay, Czelle) 311.1 mp.
ARANYAT
*
I VI. Vigasz hendicep. 1600 m. 1. Méngyében folyt le a műugró-verseny,
PLATINÁT
A verseny befejezése után a közönség ] do Monda (4 Gutái). 2. Melia (8 Soh®}amilyenek
legnagyobb
részben
a
bordísztárgyakat

Blkflc,
nirt, konzervatív folfogásu fürdőigaz viharos tetszése mellett mutatták be bal). 3. Vizi (1% Takács). F. m.: mii
gatóság az oka, amely nőm engedélyezte utoljára Johnny Weissmüller mulatsá Parlsienne, Babuci, Truzsi, Santolina.
Paul, Papucshős. Tót.: 1000:3600, 1400,
a verseny előtt a műugró verseny részt- gos vizikabaréját
vér- é» MMlbcfegelt
1600, 1200.
részéré.

újabb világrekordot állított fel

I

JT

SZAKORVOSI

BŐST 8ALVAR8AN-0LTÁ8. - Rendelés egész nap
Rákőczi-üt 32. I. em. 1. Rőkussal szemben.

71 M71C nyerte
aForbitli
Hősök
emlékversenyét rsUftMflLT||ié
lé méteren felül dobott — Molnár és
~ ---- ---------------------

lsliír uöl tiplik

■■ t

P I minőségű
I Egész finom minős. 125

ezer K

Tem.ls, torr n, strand és ut •
cal cipók szürke ős barna s’inek_____ ben vastag vörös gumnuk'lo <al,
cliénen megoizható minőség. Férfi nagyság
ban 120 ezer K. Gyermekek risztre es ei71
ezer korona.

---

_

A
A

„Hétfői
„nVHUl

Kiadja:
lapkladővállaw*
------------

Napló"
HLJUU

2—** ** *

Somfai szép szereplése
Az atlétika legszebb eseményei közé
tartozik a MAC által évenként megren
dezett Hősök emlékversenye. A versenyt
— mint az előrelátható volt a rendező
egylet nyerte meg.

László (MTK).

friss tejből, tojásból, drdr. wimto®*
Wanto-fél.
Wss
malátából és a legfinomabb hollandi
kakaóból készült

Sulydobds. 1. Forbáth Sándor (FTC)
1415 cm., 2. Nonn (BBTE).
1000 méter. 1. Bejczy (MAO) 2:41 mp.,
•nUscipS-nck. F4rfl nagyságban 340 «ier
1 Rózsa (MTE).
Diszkosz II. oszt. L Szűcs (MAC) 8880
’
_
TP'na garantált legjobb gyártmányú
Részletes eredmények:
120km' ÍBhÉrgyermekvahzannlponzk
cm., 2. Farkas (MAO), 8. Balogh (MAFC). j A líDklfflnfibb uzsonna ti reggtH
I
T. Í;K)-35 számig 13S ezer kor. párja.
100 méter. 1. Kurunczy Lajos (KAOE) (Pentatlon 8. száma).
Bgy középdoboz ára 85.200.— koron*
27—30 számig
_____ __________
11 mp. 2. Muskát (MTK) 3. Nemes (OTE)
110-es gát. 1. Püspöky (MAO) 16 mp., :
forgalmiadóval egyutt jM^
Hódé 18—22 számig a
Távolugrás. 1. Molnár (MAC) 711 cm. 2. Muskát (MTK), 8. Somfai (MAC).
2. Bomfár (MAC) 707 onu 8. Püspöky
100 méter. 1. Steinmetz (KAOE) 24.2
50 "of,' vaiídl tiMfiroMnik
a minősen
.inrtscg 21-26 számig SQ e/.er, 27 - zy-.
mp., 2. Winter (KAOE). (Pentatlon 4.
(MAC). (Pentatlon 1. száma).
TO C7fr, 30—<5-ig •• ezer korona.
1500 méter. II. oszt. 1. Lelchtag (MTK) száma).
.'’t'A
'1 pét|a. gar máit tiszta bőr női box
4:19.4 mp. 2. Sárvári (MAC) 8. Heg-df150u méter. 1. Ghlllány (MAO) 4:48
mp., 2. Farkas (MAO), 8. Balogh (MAFC).
kegj regatta és jpangiis cipőnek (RÁC) , <• Cséfai (MTE).
Magasugrás. 1. Gáspár (MAC) 188 (Pentatlon).
I
Király «cca 11 ezá«n. .oper«
HéalcIpO gyönyörű kivitelben N) ezer K fel*
cm., 2. Magyar (MTK). 8. Kemence
15 400 méteres staféta. Névtelen hőszertár, AndráíBy út W.
__
Sér- és ttAelpSk most leszállított Árban l
(BEAC).
•eink emlékversenye. L MAO a) csapata
SCHÁFFER cégnél, Budapest
Gerelyvetés II. otrt. L T. Szabó (MAC) 13:55.8
.
mp., 2. MTK 14:17.8 mp., 3. KAOE,
1780 cm., 2. GhillAny (MAC), 8. Berthold ,4.
I. kar., Ddtornntnl HrM, aaftn
4 FTC.
Meglepő aramul
Teleti n 5-71.
óTE). (Pon tation 2. száma).
II -A rpentatlon
eredménye. 1. Ghlllány
Jnf/nUHUK"pl
Keettkedőltnek riiRedtntay. Vidékre utánvéttel.
400 méter. 1 Kurunczy (KAOE) 50.7 (MAO),
(MAC), 1 Farkas (MAO), I. Balogh •'<■»*= *•*” f 7„» „ 23. Telel*
(MAFC)
Werlhelaer Or- Zichy lenó n. Z3---mp., 1 Gerő Mór (KAOE) 5L5 mp., (MAFC).
Üzemvuető: Quneech OyW
nyomatott az „UJSAQOZEM" könyvkiadó él nyomda r-t. körforgógópsin, Rökk Szilárd um A
_
pária a legfinomabb minőségű, valQftS-er Lidi Utálatai pú és francia fazonú,
iSüiLL. egész la bivaiybőrtalppal ellátott

I

természetes erősítő
tápszer

F

iatalos. Üde

